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Choszczno - ROK 2018 podsumowanie
31.12.2018.

Po 2018 roku pozostanie wiele wydarzeń, które nie tylko utkwią w naszej pamięci, ale i na stałe wpiszą
się historię ziemi choszczeńskiej. Na pierwszym miejscu wypada wymienić wizytę prezydenta RP
ANDRZEJA DUDY, najwyższego rangą polityka, który kiedykolwiek odwiedził nasze miasto. Wybraliśmy
nowy samorząd, a pod względem inwestycyjnych nakładów pobiliśmy wszelkie rekordy. Nie
zapomnieliśmy też o setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W kulturze i sporcie również
jest się czym chwalić, a 14 lutego setne urodziny obchodziła pani MARIANNA PYREK. W naszym
podsumowaniu wybraliśmy przede wszystkim te wydarzenia, o których pisaliśmy na www.choszczno.pl

STYCZEŃ

W 2017 roku w naszej gminie urodziło się 311 dzieci. Choć
nadal dla swoich pociech szukaliśmy oryginalnych imion, jak np. Nela,
Neo, Teo, Tea, Naomi czy Anicetta, to jednak u nas najpopularniejszym
okazał się Antoni. Potem najchętniej sięgaliśmy po Zuzannę, Jakuba,
Maję, Juliana, Wiktorię, Emilię, Hannę i Szymona. MARIUSZ PRZYTUŁA,
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Choszcznie przewidywał, że także w
2018 roku, najchętniej sięgać będziemy po imiona popularne 50-60 lat
temu.
***

6 stycznia odbył się pierwszy z siedmiu turniejów Gavia
Cup 2018. Wśród chłopców z rocznika 2008 i młodszych bezkonkurencyjną
okazała się ekipa Pogoni Szczecin. - Nasi tym razem byli poza podium,
ale spisali się całkiem nieźle, m.in. pokonując 2:0 srebrnych
medalistów, czyli Arkonię Szczecin &ndash; chwalił młodych futbolistów MICHAŁ
OSTRASZEWSKI.
***

W pierwszej odsłonie tegorocznej Zachodniopomorskiej
Ligi Pływackiej zawodnicy UKS Foka wywalczyli siedem medali, co w
rywalizacji klubowej dało im drugie miejsce. Indywidualne po dwa złote i
jednym srebrnym krążku zdobyły NADIA KUCHARCZYK i ALICJA RAŹNIEWSKA.
***
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5 stycznia 60-lecie twórczości artystycznej obchodził choszczeński
bard EUGENIUSZ DOBOSZ. Podczas zorganizowanego z tej okazji benefisu,
który odbył się w Choszczeńskim Domu Kultury, zaprezentowano wydaną pod
koniec ubiegłego roku płytę "Wspomnienia jubilata".
***

Ratownicy wybrali władze utworzonego w maju ubiegłego roku Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego &ndash;
Oddziału Powiatowego w Choszcznie. Nowym prezesem został KRZYSZTOF
WIKLAK, natomiast na kierownika choszczeńskiej drużyny wybrano PIOTRA
KACZMARKA.
***

Nawet najwięksi optymiści nie spodziewali się, że w tegorocznym
finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, i to po raz drugi z rzędu,
zbierzemy rekordową kwotę pieniędzy. W niedzielę tuż po 21.00 w kasie
naszego sztabu było dokładnie 42 tys. 631 zł i 4 grosze, to o ponad 2,5
tys. zł więcej niż przed rokiem.
***

Na balu studniówkowym zabawili się maturzyści z Zespołu Szkół nr 2
im. Noblistów Polskich. Tym razem zrobili to w klimatach ludowych, a
młodą parą tego wydarzenia okrzyknięto ALEKSANDRĘ WYROZĘBSKĄ i PAWŁA
KAZAKA.
***

KATARZYNA MAŃKA, uczennica Szkoły Podstawowej w Korytowie zdobyła
jedną z głównych nagród w Ogólnopolskim Konkursie &bdquo;Hejter, haker,
e-obywatel&rdquo;. Wyróżnienie wręczył jej Marszałek Senatu RP STANISŁAW
KARCZEWSKI.
***

W hali sportowej Zespołu Szkół nr 2 rozegrano 12 edycję Turnieju
Strażackich Piątek Piłkarskich Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Z
dwoma pucharami tej imprezy wrócili młodzi ochotnicy ze Stradzewa.
***
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Ponad 50 dzieci oraz dwa razy tyle rodziców i dziadków zawitało do
świetlicy w Sulinie. Tu sołtys SYLWESTER WŁOCZKA sprawił, że wszyscy
najpierw zabawili się w niezwykłym fireshow, a następnie spotkali z
Mikołajem.

LUTY

W Małej Galerii Choszczeńskiego Domu Kultury odbył się wernisaż
autorskiej, czwartej wystawy DANIELI TEJCHMAN. Tym razem pod hasłem
&bdquo;Maluję, szukam&hellip;&rdquo; artystka zaprezentowała ponad setkę prac stworzonych
na przestrzeni ostatnich 20 lat.

***

W Klubie 12 Brygady Zmechanizowanej w Choszcznie odbyła się
dziewiąta gala choszczeńskiego oddziału Północnej Izby Gospodarczej.
Tytuł "Przedsiębiorstwo Roku 2017 w Gminie Choszczno" otrzymała
Księgarnia &bdquo;Pegaz&rdquo;, a &bdquo;Przedsiębiorstwem Roku 2017 w Powiecie
Choszczeńskim&rdquo; uznany został Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy w
Choszcznie. Indywidualnie, tytułem &bdquo;Nestora Przedsiębiorczości&rdquo;
nagrodzony został choszcznianin BOGUSŁAW KUNOWSKI.
***

Na balu studniówkowym zabawili się tegoroczni maturzyści,
licealiści i technicy z Zespołu Szkół nr 1 w Choszcznie. Tradycyjnego
poloneza dr GRZEGORZ JACEK BRZUSTOWICZ otworzył tańcząc w parze z
MAGDALENĄ KUBICKĄ.
***

Maluchy z Przedszkola nr 5 w Choszcznie podsumowały tegoroczny
karnawał. Na balu miłą niespodziankę sprawili im rodzice, którzy
zaprezentowali się w spektaklu o &bdquo;Śpiącej królewnie&rdquo;.
***

Burmistrz ROBERT ADAMCZYK wręczył nominacje członkom nowo powołanej
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Gminnej Rady Kultury. &ndash; Naszym głównym zadaniem będzie wspieranie
działalności kulturalnej prowadzonej przez jednostki i instytucje
kultury naszej gminy &ndash; tłumaczył przewodniczący STEFAN SZEMLIJ.
***

Szóstą edycję turnieju o puchar dyrektora Choszczeńskiego Domu
Kultury zdominowali zawodnicy przyjezdni. Zwyciężył KACPER KARWOWSKI z
Grzybowa, drugi był szczecinianin ADAM CZUCHNICKI, a trzeci
koszalinianin GRACJAN GRZESIK. Czwarte miejsce wywalczył reprezentant
gospodarzy KRZYSZTOF SIELICKI.
***

W Koszalinie zawodnicy z UKS Foka, w ramach drugiej edycji
Grand Prix Województw Zachodniopomorskiego i Lubuskiego dla Szkół
Podstawowych wywalczyli pięć medali. Kolejnych sześć zdobyli w
choszczeńskiej odsłonie Zachodniopomorskiej Lidze Pływackiej.
Rywalizację w Koszalinie zdominowała para OLGA PAROL - OSKAR BURZYŃSKI,
natomiast w Choszcznie ALICJA RAŹNIEWSKA.
***

Już po raz czwarty do akcji &bdquo;One Billion Rising&rdquo; zaprosił nas
Zespół Szkół nr 2 w Choszcznie. 13 lutego na placu przy fontannie,
przeciwko przemocy wobec kobiet tańcem zaprotestowało ponad sto osób.
***
Dokładnie 14 lutego br. setne urodziny obchodziła MARIANNA PYREK. &ndash;
Nic mnie nie boli, dobrze się czuję, to wypada tylko dalej żyć &ndash;
powiedziała najstarsza mieszkanka naszej gminy. Recepty na
długowieczność raczej nie ma, ale jak zdradzają jej synowie, Jubilatka
zawsze prowadziła higieniczny tryb życia, a w jej codziennym menu
dominują jajka na miękko i owsianka. Kawy nie pije, a jak chce sobie
podnieść ciśnienie, to ratuje się odrobiną koniaku.
***

Kolejną odsłonę tegorocznego cyklu turniejów Gavia Cup wygrali
piłkarze Football Arena Szczecin. Drugie miejsce wywalczyła ekipa AP
Gavia &bdquo;Ronaldo&rdquo;, w której grał król strzelców tej imprezy ALAN GORZYNIK.

***
Uczniowski Klub Szachowy Skoczek organizował trzecioligowe
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rozgrywki Zachodniopomorskiego Związku Szachowego. Mistrzem naszego
województwa została drużyna Gryfa Szczecin, a Skoczek uplasował się na
miejscu piątym. Indywidualnie z naszych najlepiej spisał się CYPRIAN
GUZEK, który wygrał rywalizację na trzeciej szachownicy.
***

W Choszczeńskim Domu Kultury odbył się koncert pieśni
patriotycznych "Nutki dla Ojczyzny". Tym razem ANNA CZERNIAK i PAWEŁ
LEMIESIEWICZ, nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Zamęcinie, a przede
wszystkim inicjatorzy opisywanego projektu, ponownie zaangażowali
szkolny zespół &bdquo;Wesołe Nutki&rdquo;, Zespół Pieśni i Tańca &bdquo;Stobniczanie&rdquo;,
grupę &bdquo;Mirage&rdquo; oraz chór i wielu solistów, by wspólnie z choszcznianami
świętować 73. rocznicę zakończenia walk o miasto.
***

Żołnierze z choszczeńskiego dywizjonu artylerii samobieżnej
wyjechali do Niemiec na trzytygodniowe ćwiczenia pod kryptonimem Dynamic
Front III. Dla dowódcy dywizjonu ppłk. JAROSŁAWA CHOJNACKIEGO były to
ostatnie ćwiczenia z tym pododdziałem, bo w marcu przeniesiony został na
wyższe stanowisko służbowe.
***

W hali sportowej Zespołu Szkół nr 2 odbył się
Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Karate Shinkyokushin &bdquo;Choszczno Cup
2018&rdquo;. Jego organizatorem był Choszczeński Klub Karate, który w tym roku
obchodził 20-lecie powstania.
***

Ponad 160 rekonstruktorów brało udział w inscenizacji &bdquo;Kierunek
Choszczno 73 &ndash; Arnswalde w ogniu&rdquo;. Tym razem w Parku Moniuszki pojawiło
się też kilka wozów pancernych, a w finałowej scenie spłonął czołg T
34-85.
***

W pływackim wieloboju sprinterskim, który
rozegrany został w Gryfinie, aż dziewięciokrotnie na podium stawali
zawodnicy UKS Foka. Najbardziej wartościowe wyniki osiągnęli: OLGA
PAROL, ALICJA RAŹNIEWSKA, OSKAR BURZYŃSKI i KACPER KUREK.
***
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W kolejnej odsłonie cyklu Gavia Cup 2018 rywalizowali chłopcy z
rocznika 2010 i młodsi. Tym razem w Lidze Mistrzów bezkonkurencyjną
okazała się reprezentacja R-Footbal Goleniów, zaś młodzi choszcznianie
grający pod szyldem AP Gavia &bdquo;Lewandowski&rdquo; wygrali Ligę Europy.

MARZEC

1 marca zmarł KRZYSZTOF GROMADZKI &ndash; był radnym
Rady Miejskiej w Choszcznie, naczelnikiem OSP i sołtysem w Kołkach, a
także zawodowym strażakiem KP PSP w Choszcznie. Jego pasją było
społeczne działanie, kochał sport, a przede wszystkim piłkę nożną.
Odznaczony m.in. brązowym, srebrnym i złotym Medalem za Zasługi dla
Pożarnictwa i Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza. Żył niespełna 45
lat. Pochowany został na cmentarzu w Kołkach.

***

"Arnswalde i Stettin na przedwojennych
pocztówkach" to tytuł wystawy, którą mogliśmy oglądać w holu kinowym
Choszczeńskiego Domu Kultury. Reprinty pochodziły z kolekcji ARTURA
BACZYŃSKIEGO.
***

W Miejskiej Bibliotece Publicznej ppłk KRZYSZTOF PRZEPIÓRKA, jeden z
twórców i były dowódca GROM-u, a także bohater książki "Szturman.
Odważni żyją, ostrożni trwają", opowiadał o kulisach swojej służby.
Mówił o słynnych akcjach bojowych oraz o losach weteranów wojennych, a
nawet udzielił krótkiego szkolenia antyterrorystycznego.
***

W Choszczeńskim Domu Kultury odbyła się czwarta edycja
Wojewódzkiego Przeglądu Piosenki Dziecięcej &bdquo;Muzyczna kraina
przedszkolaka&rdquo;. Tym razem główne nagrody odebrali: AGATA PREIS z
Krzęcina, HANNA JANKOWSKA z Pyrzyc i choszcznianin FABIAN WRÓBEL.
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***

Na jeziorze Żeńsko choszczeńscy wędkarze zakończyli trzyetapową
rywalizację w wędkarstwie podlodowym. Pierwszą odsłonę wygrał WŁADYSŁAW
KURPIŃSKI, drugą JERZY PILARSKI, a trzecią i całość CZESŁAW POKORA.
***

Niespełna 100 osób wystartowało w Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych
&bdquo;Wilczym Tropem&rdquo;. Na krótszym dystansie (1963 m) triumfowała para:
OSKAR BURZYŃSKI z Choszczna i JULIA WRÓBEL z Żeńska, natomiast bieg
główny wygrali JACEK GWÓŹDŹ z Drezdenka i PAULINA FLIS z Choszczna.
***

Na trzydniowych warsztatach przebywali w naszym mieście członkowie
Chóru Akademickiego im. prof. Jana Szyrockiego Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Na zakończenie w kościele
pw. NNMP zaprezentowali się w koncercie zatytułowanym &bdquo;Arcydzieła muzyki
wokalnej&rdquo;.
***

Zorganizowana z okazji Dnia Kobiet, druga edycja imprezy &bdquo;Silna i
Piękna&rdquo; miała się udać&hellip; i się udała. Główne organizatorki, czyli
MAŁGORZATA CZERSKA, KRYSTYNA GŁĘBOCKA i BOŻENA HRYSZKO z radością
komentują fakt, że także i tym razem z ich propozycji skorzystało ponad
200 pań. Charytatywny cel również został spełniony, bo jak na finał się
okazało, w niespełna trzy godziny zebrały prawie pięć tys. złotych. Kasa
od razu trafiły do chorych JOANNY KOPER i OLGI GROMADZKIEJ.
***

W rozegranych po raz drugi Drużynowych Mistrzostwach
Choszczna w Pływaniu reprezentanci UKS Foka aż 25 razy stawali na
najwyższym stopniu podium. Indywidualnie trzykrotnie triumfowali: OLGA
PAROL, HANNA ALEKSANDROWICZ, IGOR GRZESIK i OSKAR BURZYŃSKI.
***

Nowym sołtysem w Kołkach został GRZEGORZ KRASZEWSKI. &ndash; Zamierzam
realizować głównie te cele, które wyznaczył mój poprzednik KRZYSZTOF
GROMADZKI. Spróbuję, choć wiem, że lepszego sołtysa wieś już nie będzie
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miała i nie łatwo mi będzie mu dorównać &ndash; wspominał zmarłego niedawno
poprzednika.
***

W Choszczeńskim Domu Kultury odbyły się powiatowe eliminacje Małego
Konkursu Recytatorskiego oraz 63. Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego. Tym razem wśród laureatów znaleźli się tylko
choszcznianie: JUSTYNA GWOŹDZIK, BARTOSZ KACPRZAK, ŁUKASZ SIEKLUCKI i
JAN ŻOŁNIERZÓW. Ten ostatni dokonał tego wyczynu po raz piąty.
***

Obchodzony po raz drugi w naszej gminie Dzień Sołtysa, ubarwił
występ dzieci i młodzieży ze Świetlicy Środowiskowej w Zwierzynie.
***

Około stu pań zabawiło się na kabaretowym spotkaniu, na które z
okazji Dnia Kobiet, do świetlicy w Sulinie zaprosił sołtys SYLWESTER
WŁOCZKA.
***
9 marca odwiedził nasze miasto prezydent ANDRZEJ DUDA.
Najważniejszą częścią tego wydarzenia było spotkanie z mieszkańcami,
które odbyło się w hali sportowej gimnazjum. W powojennej historii
Choszczna, to najwyższy rangą polityk, który wizytował nasze miasto.
***

22 marca, na uroczystej zbiórce ppłk JAROSŁAW CHOJNACKI przekazał
obowiązki dowódcy choszczeńskiego dywizjonu artylerii samobieżnej. Od
tego dnia tym pododdziałem dowodzi ppłk DANIEL NOGA.
***
W Choszczeńskim Domu Kultury otwarto 13. edycję Wiosennego Salonu
Artystycznego. W sumie swoje prace zaprezentowało tam aż 55 twórców.
***

W hali gimnazjum odbył się trzygodzinny maraton zumby, a
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poprowadzili go panowie: MARIUSZ KOPERSKI, JACEK ROSZAK, KRZYSZTOF
LEWANDOWSKI i KRZYSZTOF NOWAK. Na parkiecie królowały głównie panie.
***

W Choszcznie odbył się &bdquo;Jarmark Wielkanocny z Liderem 2018&rdquo;. Na
scenie zaprezentowali się ludowi artyści, na stoiskach można było zrobić
świąteczne zakupy, a w konkursach na babę i plamę wielkanocną
wyróżnienia i nagrody zdobyły Koła Gospodyń Wiejskich ze Smolenia i
Zamęcina. Trzecią nagrodę za widoczną na zdjęciu palmę otrzymały również
LENA KACZMAREK, HANIA SZABAT i OLIWIA ROZPĘDEK ze Smolenia.
KWIECIEŃ

Skrzykniętą przez siebie grupę nazwali &bdquo;Na przekór&rdquo;. Do premiery
przygotowywali się przez ponad pół roku i by nie prowokować losu, po raz
pierwszy swój program artystyczny zagrali&hellip; trzynastego, i na dodatek w
piątek. Jakby tego było mało, stworzoną przez siebie sztukę nazwali &bdquo;W
piątek13. Dozwolone od lat 18&rdquo;. Finał był taki, że zebrali owacje na
stojąco.
***

W Państwowej Szkole Muzycznej im. I.J. Paderewskiego odbył się VIII
Festiwal Akordeonowy dla szkół muzycznych I i II stopnia Polski
Zachodniej i Północnej. Tym razem w zajęciach, wykładach i koncercie
finałowym wzięli udział uczniowie i pedagodzy z placówek w Stargardzie,
Gorzowie Wlkp., Nowym Tomyślu, Świnoujściu, Gryficach, Tarnowie
Podgórnym, Słupsku, Kołobrzegu, Nowej Soli, Krośnie Odrzańskim,
Szczecinie, Pyrzycach i Choszcznie.
***

W Zespole Szkół nr 2 odbyła się 19. edycja Diecezjalnego Konkursu
Recytatorskiego Poezji Religijno &ndash; Patriotycznej im. ks. Jana
Abramskiego. Tym razem we wszystkich kategoriach triumfowali
choszcznianie: BARTOSZ KACPRZAK, MICHAŁ JASKULSKI, ZUZANNA JASKULSKA i
ŁUKASZ SIEKLUCKI. Bartosz zdobył również nagrodę publiczności.
***
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Jubileuszowe, XX Mistrzostwa Polski Pracowników Oświaty w
Badmintonie zdominowali zawodnicy ze Sławna, którzy zdobyli aż 11
medali. Choszcznianie tym razem mieli tylko pięć.

***

W Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z FILIPEM
ŁOBODZIŃSKIM. Starsze pokolenie doskonale pamięta go m.in. z roli
Dudusia w &bdquo;Podroży za jeden uśmiech&rdquo; oraz Julka z serialu &bdquo;Stawiam na
Tolka Banana&rdquo;. Ze strony muzycznej znany jako współtwórca Zespołu
Reprezentacyjnego i wielki propagator m.in. Georges&rsquo;a Brassensa. W
Choszcznie zaprezentował się m.in. we fragmentach tłumaczonych przez
siebie &bdquo;Dusznego kraju&rdquo; i "Tarantuli" Boba Dylana.
***

21 kwietnia w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 odbył się
Charytatywny Maraton Fitness, zorganizowany przez NATALIĘ LEŚNIAK oraz
instruktorów z Motywatora Choszczno. Dochód z licytacji, aukcji i
sprzedanych biletów trafił do OLGI GROMADZKIEJ.
***

W kwietniu zakończono remont i przebudowę stacji uzdatniania wody,
czyli nasze wodociągi. Zamontowano nowoczesne urządzenia technologiczne,
w tym m.in. układy napowietrzania, odgazowywania i dezynfekcji oraz
dwustopniowy system filtracji. Dzięki temu m.in. wyeliminowano chlor z
wody podawanej do sieci wodociągowej. W ramach tego przedsięwzięcia
wybudowano też dwa naziemne zbiorniki żelbetowe, które pełnią funkcję
magazynów wody oraz zamontowano zestaw pompowy utrzymujący stałe
ciśnienie w sieci wodociągowej. Inwestycja objęła również montaż i
wdrożenie systemu sterowania i automatyki, który w zdecydowany sposób
zoptymalizuje koszty eksploatacyjne procesu uzdatniania wody. Przebudowa
stacji trwała rok i kosztowała prawie 8,5 miliona złotych.

Białorusin NIKOLAI ALIAVDIN po raz kolejny udowodnił, że w naszym
mieście czuje się jak u siebie w domu. Na Otwartych Mistrzostwa
Choszczna w Szachach Szybkich pokonał całą plejadę renomowanych
zawodników. Z choszcznian na jedenastym miejscu uplasował się BARTOSZ
KOWALIK.
***

W tym roku Światowy Dzień Książki obchodziliśmy pod hasłem
&bdquo;Wspieramy naszą księgarnię&rdquo;. &ndash; W niedzielę nasze progi przekroczyło
ponad tysiąc osób &ndash; mówił TOMASZ MIŃSKI. Właściciel Księgarni &bdquo;Pegaz&rdquo;
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podkreślił, że byli to głównie mieszkańcy Choszczna, ale w kolejce do
kasy wypatrzył również gości z Poznania, Wrocławia, a nawet z Warszawy.
***

W Choszczeńskim Domu Kultury odbyły się powiatowe eliminacje
Wojewódzkiego Przeglądu Piosenki Dziecięcej oraz Przeglądu Solistów i
Muzycznych Zespołów Estradowych. Naszą gminę na finale wojewódzkim
reprezentować będą OSKAR BAJBUŁA i EDYTA TYRCHA.
***
Rano, 29 kwietnia zmarł starosta choszczeński ADAM ANDRIASZKIEWCZ.
Wiceburmistrz Choszczna w latach 2006 &ndash; 2014, starosta choszczeński od
2014 r., samorządowiec oddany ziemi choszczeńskiej, społeczności
Choszczna, powiatu i regionu.
***

Choszczeńskim Mecenasem Roku została Księgarnia Pegaz, nagrodę za
opiekę twórczą przyznano muzykowi PAWŁOWI LEMIESIEWICZOWI, a
indywidualne stypendia za twórczość artystyczną odebrali: wokalistka
WIKTORIA PAŁASZ, recytator JAN ŻOŁNIERZÓW, plastycy JAGODA BACZYŃSKA i
MIŁOSZ DOBRODZIEJ, a także skrzypaczka HANNA BRUZI i pianistka ALICJA
NAHORSKA.

MAJ

2 maja wspólnie z żołnierzami z choszczeńskiego dywizjonu artylerii
samobieżnej obchodziliśmy Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Na znak
żałoby, po śmierci starosty choszczeńskiego ADAMA ADRIASZKIEWICZA,
odwołana została część piknikowa Choszczeńskiej Majówki.
***

W ramach 5 i 6 rundy XXV edycji Mistrzostw Pomorza i Kujaw
rozegrano pierwsze w historii mistrzostwa Choszczna i powiatu
choszczeńskiego w biegu na orientację. W pierwszym dniu rywalizowali w
okolicy Miejskiej Góry, a niedzielę w kompleksie leśnym koło Rzecka.
Obydwa biegi ukończyło 219 zawodników.
***
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W Choszczeńskim Domu Kultury podsumowano powiatowe etapy Przeglądu
Twórczości Zespołów Plastycznych Dzieci i Młodzieży oraz Przeglądu Prac
Plastyków Nieprofesjonalnych. Do finału wojewódzkiego zakwalifikowano 10
prac, które wykonali:
HANNA BUGDAŁ, LENA ANDRYSIEWICZ, AGNIESZKA KAŁKA (ChDK), TERESA
ŁUKASZEWICZ, JUSTYNA BZOWA i LUCJAN ŚWISZCZ (Klub Plastyka &bdquo;Impresja&rdquo;),
MARCIN JĘDRZEJCZYK (Warsztat Terapii Zajęciowej w Piaseczniku), HALINA
KIERUZEL, ADAM KMITA i ANDRZEJ KMITA (praca zbiorowa Środowiskowy Dom
Samopomocy w Choszcznie) i ARTUR GROSZKOWSKI.
***

Wędkarska wiosna wręcz obrodziła zawodami. Te zorganizowane z
okazji Dnia Wędkarza i Pucharu ZPM Ozimek wygrał JERZY PILARSKI. Z kolei
w drugiej edycji spławikowej rywalizacji im. Stanisława Fiedorowicza
triumfował ŁUKASZ POPŁAWSKI, a w dwuturowych zmaganiach o tytuł mistrza
Koła nr w 1 Choszcznie bezkonkurencyjnym okazał się SŁAWOMIR SOSIŃSKI.
***

Pod koniec maja rozpoczęto rozbudowę ulicy Grunwaldzkiej. Tu m.in.
przebudowane zostaną skrzyżowania z ul. Malczewskiego i Krótką,
wybudowane zostaną chodniki, zjazdy, zatoki i miejsca postojowe,
przebudowane zostaną też sieci: sanitarna, deszczowa, gazowa i
wodociągowa. Rozebrane zostaną również: słupy oświetleniowe, budynek
usługowy oraz dawny plac gier i zabaw. Koszt tego przedsięwzięcia, to
ponad 5,8 mln zł. Tu gmina ma otrzymać 2 mln zł dofinansowania.
***
W 2017 roku choszcznianin przeczytał 2,6 książki. Miał w czym
wybierać, bo w Miejskiej Bibliotece Publicznej i jej filiach księgozbiór
liczy ponad 150 tys. woluminów. Inną ciekawostką jest to, że jako gmina
przewodzimy w liczbie czytelników na stu statystycznych mieszkańców.
Konkretnie, to mamy ich 21, a to klasyfikuje nas na drugim miejscu w
województwie. 8 maja zainaugurowany został Tydzień Bibliotek, który w
tym roku obchodzony był pod hasłem &bdquo;(do)wolność czytania&rdquo;.

***

W Choszczeńskim Domu Kultury wręczono nagrody uczestnikom etapu
wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego &bdquo;Zapobiegajmy
Pożarom&rdquo;. M.in. prace 11. laureatów i wyróżnionych z naszej gminy
reprezentowały Pomorze Zachodnie na finale centralnym w Warszawie. Tam w
kategorii szkół średnich, trzecią nagrodę przyznano MAŁGORZACIE
HŁADONIUK.
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***

W maju gospodarzem powiatowych eliminacji 41. edycji Turnieju
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym była Szkoła Podstawowa nr 3 w
Choszcznie. Zarówno w klasyfikacji szkół podstawowych jak i gimnazjów,
triumfowali reprezentanci z gminy Bierzwnik.
***

Ochotnicza Straż Pożarna w Raduniu wzbogaciła się o samochód
pożarniczo-ratowniczy. 4 maja, przed remizą przekazali go,
zaprzyjaźnieni z nimi strażacy z niemieckiego Fürstenwalde/Spree.
***

&bdquo;Droga ku niepodległości&rdquo;, to tytuł koncertu poświęconego 100.
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na scenie
Choszczeńskiego Domu Kultury zaprezentowało się około 80. wykonawców ze
Szkoły Podstawowej nr 1 w Choszcznie

***

W Szkole Podstawowej nr 3 pierwszoklasiści złożyli ślubowanie. Nie
mogliśmy przegapić tego wydarzenia, ponieważ po raz ostatni zrobili to
na sztandar z imieniem Leona Kruczkowskiego. W nowym roku szkolnym
społeczność tej placówki będzie musiała wybrać nowego patrona.

***

12 maja na placu Witosa, w ramach &bdquo;Choszczeńskiej majówki na
sportowo&rdquo; rywalizowano w marszach z kijkami, szachach i biegach.
Zaprezentowały się też choszczeńskie formacje fitness. 3. Terenowy Bieg
Przetrwania ukończyło 267 osób, w tym 53 z naszej gminy. W kategorii
open triumfowała para KAMIL URBAŃSKI z Sulęcina i AGNIESZKA RYNKIEWICZ z
Bogdańca. Z 53. choszcznian, którzy ukończyli ten bieg, najlepiej
spisało się rodzeństwo PAULINA i SZYMON KONIECZNI. My też przy tej
okazji pobiliśmy rekord, bo w załączonym do tej relacji fotoreportażu,
zamieściliśmy aż 318 zdjęć.
***
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W &bdquo;Marszu Nordic Walking Aktywnych 2018&rdquo; wystartowało 66
zawodników. Wśród pań triumfowała MAŁGORZATA SZYMSKA ze Szczecina, a
wśród panów MAREK DOŁĘGOWSKI z Kołczewa. Najlepsza choszcznianką okazał
się EWA KOWALSKA.

***

&bdquo;Kobieta ma Prawo&rdquo; to hasło spotkania z KAZIMIERĄ SZCZUKĄ, które
17 maja odbyło się w Choszczeńskim Domu Kultury. Zorganizowane było w
ramach Roku Kobiet na Pomorzu Zachodnim, z okazji 100. rocznicy
uzyskania przez Polki praw wyborczych.

***

Ze śpiewem, uśmiechem i zabawami, a wszystko w kolorach tęczy.
Społeczność Przedszkola nr 2 w Choszcznie obchodziła Ogólnopolski Dzień
Optymisty. W tym dniu uroczyście odsłonięto certyfikat Optymistycznego
Przedszkola.
***

Dobiegła końca III kadencja Młodzieżowej Rady Miasta Choszczno. Na
ostatniej sesji, radni podsumowując minione dwa lata otwarcie mówili o
tym, że całkowicie zmienili wizerunek MRM. 29 maja odbędą się kolejne
wybory.
***

Trzecią edycję wyróżnień promocyjnych &bdquo;Dęby Powiatu
Choszczeńskiego&rdquo; zdominowały podmioty z naszego miasta: ZPM Ozimek,
Państwowa Szkoła Muzyczna, LUKS Wodniak, Stowarzyszenie Honorowych
Dawców Krwi &bdquo;Niagara&rdquo;, dyrygent SZYMON WYRZYKOWSKI i ppłk JAROSŁAW
CHOJNACKI.
***

113 kolarzy, w tym osiem kobiet ukończyło pierwszy etap wyścigu
kolarskiego 2x3 Challenge 2018. Na 98-kilometrowej trasie triumfował
PIOTR LIS (Bike Serwis Scott Team). Jako drugi linię mety przejechał
MICHAŁ KONRADOWSKI (2x3 Racing Team), a trzecie miejsce zajął JAN ZUGAJ
(JF Duet Goleniów). Wśród pań triumfowała MONIKA SZOTOWICZ (STC
Stargard), druga była MARTA BALCERZAK (Mistrzowskie Rowery Lech
Piasecki), a trzecia EWELINA ZŁOCZKOWSKA (Pigletto Club).
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***

Także i nasze miasto włączyło się do ogólnopolskiej akcji &bdquo;Cała
Polska biega z mapą&rdquo;. Punktów kontrolnych ukrytych pomiędzy blokami,
szukało około 150 biegaczy. Choć dla większości z nich była to tylko
zabawa, to jednak warto podkreślić, że na najdłuższej i najtrudniejszej
trasie triumfował MARCIN SMYK ze Złocieńca, a w pozostałych czterech
zawodnicy z naszej gminy: choszcznianie MIŁOSZ MAJCHRZAK, NADIA
MALINOWSKA, KONRAD PIERZAK i suliszewianin TYMOTEUSZ MĄDEREK.
***
W Choszczeńskim Domu Kultury odbył się V Konkurs Recytatorski
&bdquo;Dziecięce spotkania z poezją&rdquo;. Tytuły laureata jurorzy przyznali MAI
DUDEK, LENIE KLEJNIE i FRANCISZKOWI KUCHARSKIEMU. Wydarzenie to od
pierwszej edycji organizuje Publiczne Przedszkole nr 4 w Choszcznie,
***

Gorzowianka EWELINA SINKOWSKA wygrała w konkursie fryzjerskim
zatytułowanym &bdquo;Lata dwudzieste, lata trzydzieste - inspiracje&rdquo;. Na
podium znalazła się również choszcznianka KLAUDIA PROKOP. Organizatorem
tego wydarzenia był Zespół Szkół nr 3 w Choszcznie.
***

W Choszczeńskim Domu Kultury odbyły się powiatowe eliminacje
Przeglądu Zespołów Tanecznych. Tytuły laureata i prawa startu w finale
wojewódzkim zdobyły choszczeńskie formacje Terpsychora i Revers.
***

Ponad tysiąc osób wysłuchało 12 koncertów, które pod wspólnym
tytułem &bdquo;Muzyczna podróż&rdquo; zaprezentowali uczniowie i pedagodzy z
Państwowej Szkoły Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego.
***

27 maja w Warszawie zmarł ARTUR SZUBA (1967-2018) - pochodzący z
Choszczna muzyk, poeta i dziennikarz. Współtwórca, m.in. zespołów
Marians, INNi, Szepty i Krzyki. Współautor książki &bdquo;Gdzie oni są?&rdquo;.
Założyciel Choszczeńskiego Przeglądu Kulturalnego &bdquo;Przekaz&rdquo;. Od ponad
roku zmagał się z chorobą nowotworową. Jego prochy pochowane zostały na
Cmentarzu Komunalnym w Choszcznie.
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CZERWIEC

Otwarte mistrzostwa juniorów województwa zachodniopomorskiego w
szachach zdominował wicemistrz Europy, koszalinianin FILIP ŁUCZAK. W
stawce najlepszych zawodników z Pomorza Zachodniego rewelacyjnie spisał
się BARTOSZ KOWALIK, który zajął piąte miejsce. W swoich kategoriach
wiekowych na podium stanęli również choszcznianie: AMELIA KALITA, AGATA
SZUBA, EMILIA FURS, JAGODA HERTEL, OLIWIA DOMAŃSKA i MATEUSZ KOWALSKI.
***

W 25. edycji memoriału im. Odona Dłużyńskiego, którą z okazji Dnia
Dziecka zorganizowali wędkarze z Koła PZW nr 1 w Choszcznie,
wystartowało ponad 50 adeptów sztuki wędkarskiej. W najmłodszej grupie
wygrał ALEKS ŁOPACZYK, w średniej triumfowała DOMINIKA ANDRYSZCZAK, a w
najstarszej, po raz drugi z rzędu MICHAŁ ZIENDA.
***

2 czerwca na placu Witosa rozegrane zostały gminne zawody
sportowo-pożarnicze. Wśród dorosłych triumfowały ekipy z Kołek,
natomiast w kategorii młodzieżowej drużyna z Zamęcina. W historię tej
rywalizacji na stałe wpisały się panie OSP w Kołkach, które tę
rywalizację wygrały po raz siódmy z rzędu.
***

Po raz kolejny choszczeński Dzień Dziecka odbywał się w dniu, w
którym w zawodach rywalizowali strażacy-ochotnicy. Także i tym razem na
brak atrakcji nikt nie narzekał, a dmuchane zamki oblegane były do
późnych godzin popołudniowych. Nie brakowało też chętnych do malowania
twarzy, skakania na trampolinach czy jazdy na gokartach.
***

3 czerwca w Choszczeńskim Domu Kultury odbył się Wędrowny Festiwal
Kultury Ukraińskiej. W trzygodzinnym programie zaprezentowały się
zespoły KOZACKIE ZABAWY, SONECZKO, HAYDAMAKY i BARWINOK. Imprezie
towarzyszył kiermasz ukraińskiego rękodzieła.
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***

9 czerwca na boiskach przy ul. Mur Południowy rozegrany został
turniej koszykówki ulicznej 3x3 Streetball Choszczeński. W turnieju
głównym triumfowała zachodniopomorska drużyna Studio Budza. W konkursie
wsadów bezkonkurencyjnym okazał się JAKUB HAYER z Wielenia, w rzutach za
dwa punkty zwyciężył MACIEJ ZARZECZNY ze Stargardu, a gwiazdami w
pokazach wsadów i freestyle&rsquo;u byli: SALU TADI, ARKADIUSZ PRZYBYLSKI,
ANDRZEJ ADAMCZYK i MATEUSZ STOPCZYŃSKI.
***

Zespół Tańca Współczesnego REVERS, który działa w Klubie 12
Brygady Zmechanizowanej został laureatem 20. Festiwalu Twórczości
Dziecięcej Wojska Polskiego w Kołobrzegu.

***

8 i 9 czerwca na choszczeńskim Rynku zaprezentowało się ponad 110
zabytkowych samochodów. W pierwszym dniu, po raz trzeci z rzędu
zobaczyliśmy pojazdy biorące udział w zlocie Classica Mierzęcin 2018,
natomiast w sobotę uczestników 11. edycji Miedwiańskiego Zlotu Pojazdów
Zabytkowych.
***

9 czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyła się kolejna
edycja Nocy Bibliotek. Tym razem motywem przewodnim był temat &bdquo;Prasa w
Choszcznie &ndash; Choszczno w prasie&rdquo;. TOMASZ WACŁAW JABŁECKI opowiadał m.in.
o kulturotwórczej funkcji prasy lokalnej na ziemi choszczeńskiej w
latach 1945 &ndash; 2018.
***

9 czerwca piłkarze AP Gavia Choszczno wygrywając u siebie 2:1 (0:0)
z Czciborem Cedynia, na kolejkę przed zakończeniem rozgrywek,
przypieczętowali awans do piątej ligi (klasa okręgowa szczecińska).
***

Na scenie Choszczeńskiego Domu Kultury odbyła się symulacja
posiedzenia staropolskiego senatu. &ndash; To jedna z nagród dla dzieci i
młodzieży wyróżnionej w senackim konkursie zatytułowanym &bdquo;Orzeł Biały &ndash;
nasza duma&rdquo; &ndash; mówiła senator GRAŻYNA ANNA SZTARK.
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***

W połowie czerwca w siedzibie choszczeńskiej firmy &bdquo;MALMS&rdquo;, jej
właściciel MARIUSZ LETKOMILLER oraz marszałek województwa OLGIERD
GEBLEWICZ podpisali umowę dofinansowującą z RPO 2014 &ndash; 2020 rozbudowę
hali produkcyjnej. Inwestycja będzie kosztować 4 mln zł i zakończona
zostanie w 2019 roku. Powstanie też 11 nowych miejsc pracy.
***

Stowarzyszenie Animus Vera i Środowiskowy Dom Samopomocy
zorganizowały na plaży miejskiej piknik solidarności z osobami chorymi
psychicznie. To właśnie im i ich opiekunom, przy muzyce i dobrym
jedzeniu mówiono m.in. o tym, jak zdrowo się odżywiać, uczono udzielania
pierwszej pomocy, a w specjalnych goglach można było sprawdzić, jak
zachowa się nasz organizm po spożyciu alkoholu lub środków odurzających.

***

W auli Uniwersytetu Zielonogórskiego
odbyła się gala międzynarodowego konkursu Mathematiques sans frontieres&rdquo;
(Matematyka bez granic) regionu lubusko-zachodniopomorskiego. W
kategorii klas szóstych pierwsze miejsce w regionie i drugie w Polsce
zajęła klasa 6a ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Choszcznie. W nagrodę
burmistrz ROBERT ADAMCZYK ufundował im wycieczkę wodolotem.
***

ŁUKASZ KUCHTA wygrał siódmą edycję zawodów wędkarskich sołectwa
Smoleń. &ndash; To tylko jeden z elementów festynu, który dedykowaliśmy
zarówno dzieciom jak i dorosłym &ndash; pochwalił się sołtys MICHAŁ ZARĘBSKI.
***
W IV kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Choszczno działać będzie 19
radnych. Podczas pierwszej sesji, która 19 czerwca odbyła się w
Choszczeńskim Domu Kultury, młodzi radni wybrali prezydium i komisję
rewizyjną. Przez kolejne dwa lata radzie przewodniczyć będzie MARIANNA
PIETKIEWICZ.
***

170 tys. złotych kosztował plac zabaw
zlokalizowany przy Przedszkolu nr 4 w Choszcznie. Na powierzchni 23 arów
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zamontowanych zostało ponad 20 nowoczesnych urządzeń do zabawy oraz
mini boisko i plac apelowy.
***
Po raz pierwszy od trzech lat nie mieliśmy problemów z pogodą, a
gwiazdy tegorocznej Choszczeńskiej Sobótki, czyli CZADOMAN, MONIKA
LEWCZUK i CLIVER przyciągnęły tysiące widzów.

***

Rozegraną w ramach Choszczeńskiej Sobótki 8. edycję Regionalnych
Spławikowych Zawodów Wędkarskich Parami wygrał duet JAN SZMIDT &ndash; GRACJAN
ŁOPACZYK z Koła PZW nr 1 w Choszcznie. W sumie startowało 104
zawodników, w tym 15 pań z Pomorza Zachodniego, Wielkopolski i Ziemi
Lubuskiej. W parach mieszanych bezkonkurencyjnym okazał się małżeński
duet ELŻBIETA i RYSZARD KASPERKIEWICZOWIE z Barlinka.
***

Rolada z udka kurczaka, malinowa chmurka i malina, pod tymi nazwami
ukrywają się laureaci piątej edycji kulinarnego konkursu &bdquo;Choszczeńskie
smaki&rdquo;, który rozstrzygnięto podczas Choszczeńskiej Sobótki. Potrawę
przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Raduniu, ciasto sołectwo
Rzecko, a nalewkę sołectwo Radaczewo.
***

Z okazji kultywowania tradycji artyleryjskich, w centrum miasta
odbyła się uroczysta zbiórka, a w defiladzie ul. Wolności, oprócz
pododdziałów pieszych, po kilkunastoletniej przerwie, pojawiły się
również wozy bojowe. W kilkudziesięcioosobowej grupie wyróżnionych byli
również st. szer. SANDRA SOKOŁOWSKA i PAWEŁ ANGERMAN, którzy awansowani
zostali do stopnia kaprala.
***

Prawie dwa tys. uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum z naszej
gminy rozpoczęło wakacje. W historię tego rocznika wpisała się ANTONINA
MĘŻYKOWSKA ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Choszcznie, która miała na
świadectwie średnią 5,83, najwyższą w gminie. Niewiele mniejszą mieli:
MATEUSZ SIWKO (5,79 &ndash; SP nr 1 w Choszcznie), NATALY AARTS (5,75 &ndash; SP nr
3 w Choszcznie) i JAKUB BIELAWSKI (5,73 &ndash; SP w Zamęcinie).
***

W drugiej edycji konkursu &bdquo;Granty sołeckie&rdquo; Urząd Marszałkowski
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Województwa Zachodniopomorskiego przyznał 180 dotacji, w tym dwie dla
sołectw z naszej gminy. Stosowne umowy w tej sprawie podpisali sołtysi
MAŁGORZATA RATAJ, JANUSZ SOLSKI, burmistrz ROBERT ADAMCZYK i członek
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego RYSZARD MIĆKO. Dzięki temu
wsparciu, w Raduniu powstanie siłownia plenerowa, a w Zwierzynie
rekreacyjna altana.

LIPIEC

28 drużyn z Polski i Czech, w tym prawie 500 zawodników wzięło
udział w dwudniowym turnieju piłkarskim dzieci Farma Kalina &ndash; Choszczno
Cup 2018. W poszczególnych kategoriach triumfowali: Błękitni Dobiegniew
(2009), Arkonia Szczecin (2007) i FASE Szczecin (2005). Dwukrotnie na
drugim stopniu podium stawali piłkarze AP Gavia Choszczno. Indywidualnie
nasi, czyli BARTOSZ WALENDZIK i MARCIN SURDACKI, odebrali też nagrody
dla najlepszych zawodników turnieju.

***

Już po raz trzeci Klub Plastyka Impresja zorganizował w Suliszewie
plener malarski zatytułowany &bdquo;Choszczno i okolice&rdquo;. Tym razem
uczestniczyło w nim 16 twórców m.in. z Koszalina, Gorzowa Wlkp. i
Choszczna, a efekt ich pracy można było zobaczyć na roboczym wernisażu
zorganizowanym na szkolnym podwórku.
***
W Reczu odbyła się kolejna edycja Targów Inicjatyw Lokalnych i
Awangardowych. Naszą gminę reprezentowało sołectwo Zamęcin, które tym
razem wyróżnione było trzykrotnie. Najpierw za żeberka w kapuście i
kapuśniaczki, potem odebrali kosiarkę za trzecie miejsce w konkursie
&bdquo;3xS&rdquo;, a na koniec był zwycięski puchar dla MARKA ŻURAŃSKIEGO, który
wygrał rywalizację wśród sołtysów.
***

W sołeckich zawodach wędkarskich, które w sobotę rozegrano na
łowisku specjalnym &bdquo;Dolina Iny&rdquo;, bezkonkurencyjną okazała się ekipa ze
Sławęcina. W jej składzie łowił też indywidualny zwycięzca SEWERYN
SZYMAŃSKI. Największą rybę &ndash; karpia o wadze 2,8 kg, złowił KRZYSZTOF
SKUBIAK.
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***
11 lipca oficjalnie przekazano wykonawcom robót ulice Władysława
Jagiełły i Drawieńską. Ich całkowita przebudowa rozpocznie się na
początku września i podzielona została na sześć etapów. W sumie
kosztować będzie jeszcze ponad 33 miliony złotych, a jej zakończenie
zaplanowano na 30 września przyszłego roku.
***

Ponad 20 awansów, a także odznaki, ryngrafy, nagrody i
podziękowania, to plon tegorocznych obchodów Święta Policji. Podczas
uroczystości, która odbyła się w sali widowiskowej Choszczeńskiego Domu
Kultury, pierwszy w swej karierze awans otrzymał WOJCIECH PATER.
***

W trwającej prawie trzy miesiące akcji &bdquo;Siłownia za elektrośmieci&rdquo;
zebraliśmy prawie 8 ton elektronicznego złomu. Za uzyskane pieniądze
zakupiona została 9-elementowa siłownia zewnętrza. W piątkowe popołudnie
na kompleksie sportowym zlokalizowanym przy betlejemskiej plaży,
najpierw oficjalnie oddano ją do użytku, a następnie lekcję maszerowania
z kijkami poprowadzili członkowie Stowarzyszenia &bdquo;Aktywne Choszczno&rdquo;.
***
Trzecia (finałowa) runda pucharu Polski w kajak polo rozegrana
została 22 lipca w na dwóch nowych boiskach. Tym razem drużyny MOSW
zdobywały drugie i trzecie miejsca, a organizatorzy wydarzenie to
potraktowali, jako główny sprawdzian przed mistrzostwami Polski, które w
Choszcznie odbędą się na początku września.
***

Na pikniku w Stradzewie mieszkańcy bawili się, rywalizowali w
konkurencjach sprawnościowych, dzieci korzystały z przygotowanych przez
sołtysa atrakcji, a gwiazdą imprezy był youtuber MATEUSZ CIAWŁOWSKI.
Nagrodę za trzecie miejsce w ligowych rozgrywkach odebrali juniorzy Iny
Stradzewo.
***

Pod koniec lipca rozpoczęto budowę targowiska miejskiego. Nowy
obiekt będzie zadaszony i składał się będzie m.in. z kilku rodzajów
boksów, placu do sprzedaży bezpośredniej z samochodów, parkingu oraz
budynku administracyjnego z zapleczem sanitarnym.
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SIERPIEŃ

Na jeziorze Raduń rozegrano piątą edycję spławikowych zawodów
wędkarskich o trofea firmy Puchar - HENRYKA KUCHARSKIEGO. Po raz czwarty
wygrał je RYSZARD ŁYDKA. Oprócz niego na podium stanęli EUGENIUSZ
SOSNOWSKI i ARKADIUSZ RODYKOW.
***
6 sierpnia rano powrócili do Polski strażacy ,
którzy w Szwecji przez dwa tygodnie gasili pożary lasów. O 6.30 rano w
świnoujskim porcie spotkał się z nimi premier MATEUSZ MORAWIECKI. W
grupie 140 ratowników było też pięciu choszcznian, z Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie.
***

O świcie 7 sierpnia na choszczeńskim dworcu grupa kibiców powitała
reprezentantów Polski w kajak polo, którzy powrócili z mistrzostw świata
w Kanadzie. W kadrach seniorów i U21 walczyło dziesięcioro zawodników
pochodzących z naszego miasta. Po 36-godzinnej podróży najbardziej
uśmiechnięte były srebrne medalistki, czyli MONIKA KULAS i WERONIKA
JASIUKIEWICZ.
***

Także i w naszym mieście coraz częściej widujemy młode pary, które
decydują się na ślub w oryginalnym, wyszukanym miejscu. 10 sierpnia na
pomoście przy ul. Nadbrzeżnej związek małżeński zawarli ALINA
LEWANDOWSKA i DARIUSZ RAŹNIEWSKI. Pani młoda pochodzi z Kalisza
Pomorskiego, a pan młody z Wardynia. Obydwoje mieszkają w Anglii, a
poznali się na&hellip; Choszczeńskiej Sobótce.
***

11 sierpnia rozegrany został turniej siatkówki plażowej. Na podium
tylko drużyny przyjezdne. Wygrała para BARTOSZ DRULA - LESZEK SCHAMACH
(Stare Rowery &ndash; Szczecin), a najlepszym zawodnikiem uznany został TOMASZ
CZAPŁON z Zielonego Boru.
***
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Z okazji Święta Wojska Polskiego Klub 12 Brygady Zmechanizowanej w
Choszcznie zorganizował VI Piknik Militarny. W tym samym czasie w
Warszawie dowódca 12 BZ płk PIOTR TRYTEK odbierał pierwszą generalską
gwiazdkę. Dodajmy, że razem z nim do stopnia generała dywizji awansowany
został TOMASZ PIOTROWSKI, który w latach 2008 &ndash; 2010 w Choszcznie
dowodził 2 pułkiem artylerii.
***

W Kołkach odbył się piknik wiejski, podczas którego oficjalnie
"ochrzczone" zostały nowe piłkochwyty. &ndash; Sami je zamontowaliśmy, a
zakupiliśmy ze środków przyznanych nam w ramach Projektu Społecznik &ndash;
tłumaczy naczelnik OSP GRZEGORZ KRASZEWSKI. Hitem tego wydarzenia był
mecz, w którym mężatki zagrały przeciwko&hellip; mężatkom.
***

19 sierpnia odbył się II Międzynarodowy Turniej Szachowy Klukom
Chess. W kategorii A triumfował PAWEŁ PIOTROWSKI z Zielonej Góry,
natomiast w kategorii B ALEKSANDRA ZAJĄC z Wielunia. W pierwszej grupie z
choszcznian najwyżej, bo na piątym miejscu uplasował się SEBASTIAN
MATUL, a w drugiej tuż za podium uplasowała się EMILIA FURS.
***

Jak najlepiej wypromować własną imprezę lub stowarzyszenie? Na pewno
tak, jak to zrobiła choszczeńska para SYLWIA TELATYŃSKA - MATEUSZ
LEŚNIAK. Sylwia biegając pod szyldem Aktywne Choszczno, po raz trzeci z
rzędu wygrała PKO Półmaraton Szczecin, natomiast Mateusz firmując
&bdquo;Choszczeńską 10&rdquo;, zajął w tym biegu drugie miejsce.
***
Mimo suszy i około 40. procent niższych plonów,
pracownicy Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rzecku zdecydowali się
na organizację dożynek. &ndash; Trzeba dziękować za to co jest &ndash; mówił prezes
KAZIMIERZ CZAPIEWSKI. Spółdzielcy z Rzecka ubiegłoroczne żniwa z powodu
ulewnych deszczy zakończyli dopiero 22 września, a w tym roku dopadła
ich susza i ponad 50 dni wcześniej zebrali ostatni kłos zboża.
***

W 17. odsłonie rozegranego 26 sierpnia kolarskiego pikniku
organizowanego przez FELIKSA BADZIĄGA zwycięskie puchary odebrali: IRENA
AKSAMIT, JAKUB ADAMOWICZ, JACEK KUZYNIN, ZYGMUNT MALINOWSKI i ANTONI
GONERA.
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***

31 sierpnia, podczas ósmej odsłony Korytowskiej Nocy Poetów swoje
wiersze zaprezentowało 30. twórców, a całe wydarzenie zdominowali PIOTR
PAZDAN z Dobrej i choszcznianin ROMAN SZYMAŃSKI. Obydwaj spalili swoje
wiersze, co oznaczało też, że ukazały się ich debiutanckie tomiki.
***

&bdquo;33 i 1/3&rdquo;, pod takim hasłem w sali
widowiskowej Choszczeńskiego Domu Kultury odbył się koncert zespołu
Crusader. Tym występem nasi heavymetalowcy zakończyli wakacje w mieście.

WRZESIEŃ

1 września na Placu Witosa odbyła się impreza motoryzacyjna
"Zakończenie wakacji - Nocna Jazda Choszczno", na której zaprezentowało
się ponad 60 aut po tuningu.

***

Do mety 13. edycji Choszczeńskiego Maratonu Rowerowego (odbył się
1 września) dojechało 184 zawodników. Tym razem na głównym stopniu
podium najdłuższego dystansu (231 km) stanęła para HENRYK BĘTLEWSKI
(Słupsk) &ndash; MAŁGORZATA NOWICKA (Nowogard). Z choszcznian swoją kategorię
wygrał MIECZYSŁAW JUSZCZAK, drugie miejsca zajęli PIOTR KOZŁOWSKI,
EUGENIUSZ TYMCZUK i ANTONI GONERA, a trzecie KRZYSZTOF BINDEK, STANISŁAW
WESOŁY, ZDZISŁAW KALINOWSKI i GRACJAN POŁOMSKI.
***

1 i 2 września niedzielę na jeziorze Klukom rozegrane zostały
Mistrzostwa Polski Seniorów w Kajak Polo. Wśród mężczyzn złoty i srebrny
medal zdobyły drużyny MOSW Choszczno. Reprezentantki tego klubu
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wywalczyły również drugie miejsce w kategorii kobiet. Najlepszym
zawodnikiem mistrzostw uznany został JAKUB MAŚLAK.

***
2 września na gmina obchodziła święto plonów. Tym razem
gospodarzami dożynek byli starostowie GRAŻYNA KACZMAREK ze Smolenia i
ZBIGNIEW LEWANDOWSKI z Suliszewa, nagrodę za najpiękniejszy wieniec
odebrała ANETA NIKOROWICZ z Koła Gospodyń w Suliszewie, natomiast w
sołeckim turnieju bezkonkurencyjną okazała się ekipa JACKA SZYSZKI ze
Stradzewa.
***

3 września w sześciu podstawówkach i gimnazjum naukę rozpoczęło
1975 uczniów. W roku szkolnym 2018/2019 najwięcej, bo aż 772 będzie
miała Szkoła Podstawowa nr 1 w Choszcznie. O ponad 200 mniej (dokładnie
550) uczyć się będzie w Szkole Podstawowej nr 3 w Choszcznie, a w
czterech wiejskich 469 (Sławęcin &ndash; 132, Suliszewo &ndash; 123, Korytowo &ndash; 110,
Zamęcin &ndash; 104). Na rok przed likwidacją, w naszym gimnazjum uczyć się
będzie 184 dzieci. Z tych ważniejszych wydarzeń wypada podkreślić to, że
po wielu latach przerwy, do podstawówek powrócili ośmioklasiści, a
zgodnie z ustawą dekomunizacyjną, Jedynka zmieniła patrona, a Trójka
będzie musiała wybrać nowego.
***

Tym razem lekturą Narodowego Czytania było &bdquo;Przedwiośnie&rdquo; Stefana
Żeromskiego. W Choszcznie było inne niż wszędzie, bo wyreżyserowane
zostało w nocnej scenerii, przy blasku płonących świec.
***

Już po raz ósmy w centrum miasta rzędu obchodziliśmy Dzień
Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię. Także i tym razem
happening otwierał król Lagravis Szachu IV i każdy, kto zawitał na to
wydarzenie mógł przejść przez drzwi symbolizujące więź z chorymi.
***

W trzeciej edycji Otwartych Mistrzostw Nordic Walking
Środowiskowych Domów Samopomocy wystartowało prawie 130 piechurów z 13
placówek działających na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Drużynowo triumfowała ekipa ŚDS w Reczu, a indywidualnie DOROTA BANACH
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(Drawno), IWONA GUZOWSKA (Świnoujście), SEBASTIAN RODNICKI (Recz) i
MAREK STEFANICKI (Świnoujście). Honor choszcznian obroniła URSZULA
BŁASZCZYK, która w kategorii otwartej uplasowała się na drugim miejscu.

***

21. edycja Choszczeńskiej 10 przeszła do historii z dwoma
najważniejszymi rekordami. Od tej edycji, liczba tych, którzy ukończyli
bieg wynosi 647, a drugim osiągnięciem mogą się pochwalić sami
choszcznianie, których aż 98 przekroczyło linię mety. W klasyfikacji
generalnej bezkonkurencyjnym okazał się WOJCIECH PIWOWARCZYK, natomiast
wśród pań wygrała SYLWIA RACINOWSKA z Gryfina. Zgodnie z oczekiwaniami, z
choszcznian najlepiej spisała się para MATEUSZ LEŚNIAK &ndash; PAULINA
KONIECZNA.
***
14 września w Małej Galerii Choszczeńskiego Domu Kultury odbył
się wernisaż poplenerowej wystawy &bdquo;Choszczno i okolice&rdquo;. Artyści
przedstawili prace, które po raz trzeci z rzędu stworzyli w okolicach
Suliszewa. Na wernisażu wspomniano również, zmarłego niespełna miesiąc
temu STANISŁAWA CHŁOPKA.
***

Nawet w największe upały murawa stadionu miejskiego oraz boisk
treningowych będzie rosła jak na drożdżach. To za sprawą nowej studni
głębinowej, która wywiercona została tuż obok budynku starej szatni.
Działacze Gavii cieszą się, bo płyta pięknieje, a w budżecie zostanie
kasa, którą dotychczas przeznaczali na opłacanie rachunków za wodę.
***

28. edycję szachowego memoriału Aleksandra Kubaszewskiego i
Edwarda Kramka wygrał RADOSŁAW ŚWIDERSKI z Gorzowa Wlkp. Wydarzenie to
przejdzie do historii przede wszystkim dlatego, że po raz pierwszy od
wielu lat nie wygrał go Białorusin NIKOLAI ALIAVDIN. Z choszcznian, w
stawce 58. zawodników najlepiej spisał się SEBASTIAN MATUL, który
uplasował się na 9. miejscu.
***

20 września w Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym burmistrz ROBERT
ADAMCZYK przekazał strażakom-ochotnikom nowy sprzęt ratowniczy warty
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około 40 tys. zł. Do jednostek OSP w Zamęcinie, Suliszewie i Kołkach
trafiły m.in. torby i deski ratownicze, defibrylatory, pilarki,
przenośne zestawy oświetleniowe, jak również urządzenia do oznakowywania
miejsca akcji.

***

21 czerwca br. powołany został 8. Szczep Ziemi Choszczeńskiej
&bdquo;Infinitum&rdquo;. 21 września, na zbiórce przed Klubem Żołnierskim 12 BZ w
Choszcznie, odbył się uroczysty apel rozpoczynający rok harcerski
2018/2019. Szczep działał będzie na terenie naszego powiatu, a w jego
skład weszły trzy drużyny (Ad Astra, Regulus i Czarna 7), dwie zuchowe
gromady (Wiewiórki i Draconis) oraz Krąg Instruktorski Seniorów
&bdquo;Wodawa&rdquo;. Komendantem szczepu został harcmistrz STEFAN SZEMLIJ, funkcje
zastępców komendanta powierzono druhnom: PATRYCJI SOBCZAK, ZUZANNIE
KOSTRZEWSKIEJ, DOROCIE BIAŁACH i JUSTYNIE LIPSKIEJ. Powołana została też
rada szczepu i tu oprócz wyżej wspomnianych, w jej skład weszli: WANDA
PUCZYŃSKA, MAŁGORZATA JASIEWICZ, MIKOŁAJ KONDELA, AGNIESZKA KAŁKA i
ZUZANNA PROSZKIEWICZ.

***

Już po raz siódmy zorganizowaliśmy Choszczeński Dzień bez
Samochodu. Tym razem spod fontanny kolumna rowerzystów przejechała ul.
Lipcową, Bohaterów Warszawy, Wolności, Nadbrzeżną i dalej promenadą do
plaży miejskiej. &ndash; Za rok, przynajmniej w części miasta pojedziemy już
ścieżkami rowerowymi &ndash; burmistrz ROBERT ADAMCZYK zapewnia, że
remontowane ulice Władysława Jagiełły i Drawieńska będą miały ścieżki
rowerowe. Już niebawem na rowerze dotrzemy też do Ińska lub do Pełczyc,
Barlinka, dalej do Myśliborza, Siekierek i granicy z Niemcami.
***
W auli Państwowej Szkoły Muzycznej im. I.J. Paderewskiego odbył
się &bdquo;Koncert Romantyczny &ndash; Muzyka i Poezja&rdquo;, który niepodległej Polsce
dedykowały NINA KUŹMA-SAPIEJEWSKA i EWA MARIA WÓJCIK.
***

O napisaniu tej książki marzyła od dziewiątego roku życia. Gdy
już ten sen się spełnił i trzymała w dłoniach pachnący drukarnią tomik
stwierdziła: - To nie o tym miała być ta historia. Mowa o RÓŻY WIGELAND,
która swój literacki debiut &bdquo;Gastronautka&rdquo;, oparła na fascynacji
kawiarnianym i restauracyjnym światem. Dla choszcznian ważne jest to, że
życiową podróż rozpoczęła w Sławęcinie, natomiast książkową, w
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nieistniejącej już kawiarni Marago. Opowiedziała o tym, podczas wieczoru
autorskiego, który odbył się w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
***

Prawie 800 tys. zł kosztować będzie remont świetlicy wiejskiej w
Raduniu, a za kolejnych 400 tys. nad jeziorem Raduń wybudowana zostanie
rekreacyjna altana. 25 września w choszczeńskim magistracie członek
zarządu województwa RYSZARD MIĆKO, burmistrz ROBERT ADAMCZYK i skarbnik
AGATA BRUZGO podpisali umowy, z których wynika, że przedsięwzięcia te
otrzymają ponad 730 tys. zł wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.

***

18 września na Zamku Książąt Pomorskich w
Szczecinie wręczone zostały nagrody laureatkom plebiscytu Kobieta Roku
Pomorza Zachodniego. Wśród 21 finalistek była również prezes Klubu
Kobieta 2000 EWA JABŁOŃSKA. Choszcznianka znalazła się również w trójce
wyróżnionych.
***
Ponad 600 zawodników wystartowało w 11. edycji Choszczeńskiego
Biegu Terenowego. Tym razem największe powody do dumy mieli wuefiści ze
Szkoły Podstawowej nr 3 w Choszcznie, których wychowankowie na podium
tej imprezy stawali aż 19 razy.
***

29 września na remizie w Zwierznie zawisła tablica poświęcona
pamięci tutejszych strażaków &ndash; ochotników. W 70. rocznicę utworzenia
Ochotniczej Straży Pożarnej odbył się też uroczysty apel. Medalami
honorowymi im. Bolesława Chomicza &ndash; odznaczeni zostali JAN PRZEPIÓRSKI i
TADEUSZ GAPYS, a Złote Medale ,,Za Zasługi dla Pożarnictwa odebrali
PAWEŁ FRĄCZYK i MARIUSZ DONCER.

PAŹDZIERNIK
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3 października 2018 roku odbyła się ostatnia, 45 sesja siódmej
kadencji Rady Miejskiej w Choszcznie. Przez minione cztery lata kierował
nią przewodniczący BOGUSŁAW SZYMAŃSKI, wspierali go wiceprzewodniczący
ANETTA BIKOWSKA i KAZIMIERZ CZAPIEWSKI, a w składzie rady byli również
radni: BEATA CHMIELEWSKA, KRZYSZTOF GROMADZKI (zmarł w marcu 2018 r.),
JERZY GUMULIŃSKI, DOROTA ISKIERSKA, TERESA KASIOR, ILONA KOZUBSKA,
MAŁGORZATA MAJEWSKA, WALDEMAR MĘŻYKOWSKI, JERZY MIŁADOWSKI, PAWEŁ
NAHORSKI, TERESA PAWŁOWSKA, KRZYSZTOF POŁOMSKI, WOJCIECH SIERAKOWSKI,
TADEUSZ SZCZEPAŃSKI, STEFAN SZEMLIJ, ANDRZEJ ZAKRZEWSKI, BOGUSŁAW
ZNACZKO i ZBIGNIEW ŻÓŁKIEWICZ. W trakcie 45 sesji podjętych zostało 321
uchwał.
***

Wraz z zakończeniem kadencji rady dobiega końca również
urzędowanie sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych. Tu wybory
zarządzi nowa RM w terminie do trzech miesięcy po upływie kadencji. Na
wspomnianej wyżej sesji, za czteroletnią współpracę otrzymali sołtysi:
SŁAWOMIR KOLAŃSKI (sołectwo Gleźno), GRZEGORZ KRASZEWSKI (Kołki),
KRZYSZTOF MULARCZYK (Koplin), ROMAN WOJNICZ (Korytowo), STANISŁAW
RODZOCH (Piasecznik), ANDRZEJ SZYSZ (Radaczewo), JANUSZ SOLSKI (Raduń),
PIOTR GÓRAZDA (Rzecko), ANNA SOLARZ (Sławęcin), MICHAŁ ZARĘBSKI
(Smoleń), TOMASZ KMIEĆ (Stary Klukom), JACEK SZYSZKA (Stradzewo),
SYLWESTER WŁOCZKA (Sulino), JERZY GARBICZ (Suliszewo), SYLWESTER
STEFAŃSKI (Wardyń), MAREK ŻURAŃSKI (Zamęcin), MAŁGORZATA RATAJ
(Zwierzyn), LUCYNA PAKUŁA (Witoszyn) i przewodniczący rad osiedlowych:
ROMAN NASKRĘT (Osiedle nr 1 &bdquo;Stare Miasto&rdquo;), DANUTA KOŁODKO (Osiedle nr
2 &bdquo;Jagiełły&rdquo;), ANNA BZOWA (Osiedle nr 3 &bdquo;700-lecia&rdquo;) i PIOTR WIERZBA
(Osiedle nr 4 &bdquo;Południowe&rdquo;).
***

W październiku rozpoczęto remont Szkoły Podstawowej nr 1 w
Choszcznie. Całe przedsięwzięcie wykonuje choszczeńskie Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowe LIDEX. Po zakończeniu tego etapu, również ta firma
wykona renowację budynku dydaktycznego, łącznika i sali w Szkole
Podstawowej w Sławęcinie. Obydwie inwestycje obejmują m.in. pełne
termomodernizacje, wymianę instalacji elektrycznej, drzwi, okien,
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, a wszystko ma kosztować
prawie osiem milionów złotych.
***

W Choszcznie pierwsza siłownia zewnętrzna powstała dwa lata temu
na Miejskiej Górze. Przypomnijmy, że wygraliśmy ją w konkursie &bdquo;Nestle
porusza Polskę: Porusz swoją okolicę&rdquo;. Zainstalowano ją obok placu zabaw
oraz zamontowanego tam w 2014 roku, zestawu do ćwiczeń ulicznych tzw.
street workoutu. - W czerwcu br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Zachodniopomorskiego w Szczecinie burmistrz ROBERT ADAMCZYK podpisał
umowę na dofinansowanie modernizacji tych obiektów. Tu za kwotę 40 tys.
zł rozbudowywana został część street workoutu (m.in. drabinki, drążki,
poręcze, rura strażacka, kołki gimnastyczne) oraz zamontowano kolejne
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urządzenia dwufunkcyjne siłowni.
***
Przy ul. Mur Południowy, w miejscu starego placu zabaw powstała
tzw. OSA (Otwarta Strefa Aktywności), a dokładniej siłownia plenerowa,
połączona ze strefą relaksu i aktywności dla dzieci. Kosztowała 100 tys.
zł i sfinansowana została z programu rozwoju małej infrastruktury
ministerstwa sportu i turystyki. Pięcioelementowa siłownia plenerowa
powstała też przy choszczeńskim orliku (ul. Rybacka).
***

W 2018 roku w choszczeńskich placówkach oświatowych pracowało
ponad 430 osób, w tym 279 nauczycieli, którzy w siedmiu szkołach i
czterech przedszkolach wychowywali ponad 2,5 tys. dzieci. Z okazji Dnia
Edukacji Narodowej odbyła się akademia, w trakcie której wyróżnieni
zostali: BEATA WÓJCIK, KRYSTYNA GÓRECKA, ALICJA FEDOROWICZ, KATARZYNA
FABJANOWSKA, DOMINIKA MUSZYŃSKA, BRYGIDA GĘBARSKA, JOANNA STAWICKA,
AGNIESZKA FAŁCZYŃSKA, ELŻBIETA SERAFIN, MAGDALENA WIĘSKO, MAŁGORZATA
SEREDIAK, DOROTA KOWALCZYK, DOROTA BAUĆ, ILONA GRYGOROWICZ, DANUTA
KAMOLA, ANNA BZOWA i MARIOLA MAŃKOWSKA.
***
W połowie października marszałek OLGIERD
GEBLEWICZ i burmistrz ROBERT ADAMCZYK podpisali umowę gwarantującą
przekazanie wsparcia na remont dworca. Nasz projekt zajął drugie miejsce
w województwie, a to oznacza, że otrzymamy cztery mln złotych z
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 &ndash; 2020. W sumie całe
przedsięwzięcie kosztować będzie prawie 5,3 mln.
***

W zawodach wędkarskich &bdquo;Zakończenie sezonu 2018&rdquo; triumfował
ARKADIUSZ RODYKOW. On również złowił największą rybę. W rozegranych
wcześniej, regionalnych zawodach &bdquo;Zakończenie lata 2018&rdquo; triumfowała
para JERZY PILARSKI &ndash; WOJCIECH TOKARSKI (wszyscy z Choszczna).
***

Słoneczna pogoda sprawiła, że na 18. edycję Dnia Papieskiego
zawitały tłumy. Zebrano rekordowe 24 183 zł, które przekazano na fundusz
stypendialny Fundacji &bdquo;Dzieło Nowego Tysiąclecia&rdquo;. W tym dniu
najbardziej cieszył się SZYMON BŁASZCZYK, który wylosował nowiutki
rower.
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***

W auli Państwowej Szkoły Muzycznej w koncercie zatytułowanym
&bdquo;Muzyka w barwach jesieni&rdquo;, zaprezentowali się pianiści ARTUR HAFTMAN i
DIMITRIS DASKALAKIS.
***
Do naszego miasta zawitali amerykańscy artylerzyści, którzy
stacjonowali na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku
Pomorskim. Przyjechali na zaproszenie żołnierzy z choszczeńskiego
dywizjonu artylerii samobieżnej, z którym później ćwiczyli.
***

W sali Villi Razem swoje święto obchodzili niewidomi i niedowidzący.
W Dniu Białej Laski przewodnicząca Koła Polskiego Związku Niewidomych w
Choszcznie BARBARA MATWIEJKO złożyła sprawozdanie z rocznej
działalności.
***

Ponad 170 tys. zł kosztował remont i adaptacja pomieszczeń świetlicy
w Radaczewie. Na ich bazie utworzona została świetlica środowiskowa,
którą w oficjalnie otworzyli m.in. JAN SOBCZAK i MARYSIA SZYSZ.
***

W wyborach samorządowych frekwencja
wyniosła 52,62 proc. W głosowaniu na burmistrza najwięcej głosów
otrzymał ROBERT ADAMCZYK (4158 - 46,72 proc.). Drugi był ANDRZEJ
KORZENIEWSKI (3218 &ndash; 36,16 proc.), a trzeci PIOTR WIERZBA (1512 &ndash; 17,12
proc.). Pierwsi dwaj przeszli do drugiej tury (4 listopada). W składzie
ósmej kadencji Rady Miejskiej w Choszcznie będzie pracowało 13 radnych z
KWW Centrum Samorządowe Odrodzenie oraz pięciu z KWW Nasza Przyszłość
Choszczno i trzech z KWW Choszczno na Plus.
***
Na plaży i Miejskiej Górze rozegrana została pierwsza runda
Kolarskiej Ligi Przełajowej Scott Cyclocross Challange 2018/2019. Wygrał
ją PAWEŁ SZCZEPANIAK (Szczepan-Bike PrinzWear). Wśród kobiet najlepszą
była Niemka SANDRA DAMJANOVIC (Poczdam).
***
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W Choszczeńskim Domu Kultury odbyła się XX edycja Przeglądu Form
Estradowych Osób Niepełnosprawnych &bdquo;Scena bez Barier&rdquo;. Tym razem przez
scenę przewinęło się ponad 200 wykonawców z 15 ośrodków, a laureatami
zostały zespoły reprezentujące WTZ w Stargardzie, SOSW w Niemieńsku i
ŚDS w Choszcznie.

LISTOPAD

W Choszczeńskim Domu Kultury odbył się koncert poświęcony pamięci
ARTURA SZUBY. Połączony był z premierą płyty zespołu Szepty i Krzyki
oraz tomiku wierszy Melancholia. Na scenie wystąpili: Szepty i Krzyki,
Half Light, iNNi z Mają Konarską (Moonlight), Babu Król (Jacek
Szymkiewicz &ndash; Budyń), Marcin Kamiński (The Strands), Marteon, North oraz
Machaon.
***

W auli Państwowej Szkoły Muzycznej wyświetlony został film &bdquo;Ignacy
Jan Paderewski &ndash; człowiek czynu, sukcesu i sławy&rdquo; i odbył się koncert
zatytułowany &bdquo;Muzyka polska w izbie i salonie&rdquo;.
***
W 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości, w naszej
gminie odbyło się już ponad 20 wydarzeń upamiętniających to święto. 11
listopada w centrum miasta zatańczyliśmy poloneza i odśpiewaliśmy
Mazurka Dąbrowskiego. Następnie odbyła się msza w intencji Ojczyzny, a
całość zwieńczył Niepodległościowy Apel, który w Parku Moniuszki
przeprowadzili żołnierze z choszczeńskiego dywizjonu artylerii
samobieżnej.
***

9 listopada, dokładnie o godzinie 11.11, ponad trzy tysiące
uczniów, pracowników oświaty i rodziców z naszej gminy wzięło udział w
odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego. Najwięcej, bo prawie tysiąc osób
śpiewało w hali gimnazjum.
***
III Ogólnopolski Turniej Badmintona &ndash; Memoriał Wiesława Drewicza
przebiegł pod znakiem rekordowej liczy uczestników. W 38-letniej
historii choszczeńskiego badmintona po raz pierwszy w zawodach
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wystartowało aż 139 zawodników. W kategoriach elity, wśród pań
triumfowała DOROTA GRZEJDAK z Sianowa, natomiast wśród mężczyzn wygrał
MARCIN PUCIATO z Koszalina.
***

Choszczeński Dom Kultury zaprosił do obejrzenia wystawy
zatytułowanej &bdquo;Piękna Niepodległa&rdquo;. Prace plastyczne i fotograficzne
twórców dorosłych oraz dzieci inspirowane były obchodami 100. rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości.
***

Na jeziorze Raduń wędkarze z Pomorza Zachodniego, Wielkopolski i
Ziemi Lubuskiej rywalizowali w 8. edycji Regionalnych Zawodów
Wędkarskich Parami organizowanych z okazji Narodowego Święta
Niepodległości. Tym razem na podium stawały pary z Krzęcina, Strzelec
Krajeńskich, Zwierzyna, Kostrzyna nad Odrą i Międzychodu.
***

11 listopada w Klubie Wojskowym 12 BZ z okazji
Narodowego Święta Niepodległości rozegrany został Turniej Brydża
Sportowego &ndash; VII Grand Prix Pomorza Zachodniego. Wygrała para ALEKSANDER
DOWNAR-ZAPOLSKI - RYSZARD KUBACKI (AD Szczecin). 27 miejsce zajęła
najlepsza para z powiatu choszczeńskiego EDWARD PULUK - TADEUSZ PELC.
***

100-lecie niepodległości uczciła również
Kapela z Kraju nad Wisłą. W internecie, pod nazwą &bdquo;Rozmaryn&rdquo; ukazał się
choszczeński teledysk zrealizowany przez Studio Nawrotka TV, a muzycznie
zaaranżowany i opracowany przez PAWŁA LEMIESIEWICZA.
***

Choszczeńska Drużyna Starszoharcerska &bdquo;Regulus&rdquo; oraz 8. Szczep Ziemi
Choszczeńskiej &bdquo;Infinitum&rdquo;, z okazji 100. rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości zorganizowali grę miejską zatytułowaną &bdquo;Szlakiem
miejsc pamięci&rdquo; oraz wieczornicę.
***

&bdquo;Piękna Nasza Polska Cała&rdquo; to tytuł międzynarodowego projektu, w
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którym wzięła udział także społeczność Przedszkole nr 4 w Choszcznie.
***
Kolejny projekt otrzymał wsparcie ze
środków unijnych. Tym razem skorzysta na tym społeczność Starego
Klukomia, bo właśnie tam wybudowane zostaną m.in. dwie plenerowe altany i
boisko do piłki nożnej. W Szczecinie wicemarszałek JAROSŁAW RZEPA i
burmistrz ROBERT ADAMCZYK podpisali umowę na wsparcie tej inwestycji z
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 &ndash; 2020.
***

&bdquo;Jak polska Pyza wędrowała&rdquo;, to tytuł spektaklu, który w sali
lustrzanej Choszczeńskiego Domu Kultury zaprezentowała społeczność
Przedszkola nr 2 w Choszcznie.
***

Ponad 70 zawodników wystartowało w rywalizacji o otwarty tytuł
indywidualnego mistrza powiatu w szachach. W zawodach, które
organizowane były w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości i
Grand Prix Zachodniopomorskiego Związku Szachowego triumfował
szczecinianin ANDRZEJ MAJ. Rewelacyjnie spisali się reprezentanci
Skoczka SEBASTIAN MATUL i CYPRIAN GUZEK, którzy zajęli piąte i szóste
miejsce.
***
Prawie 530 dzieci wzięło udział w alternatywnych lekcjach
wychowania fizycznego, które przez dwa dni, w hali naszego gimnazjum,
prowadziła gwiazda polskiej tyczki MONIKA PYREK. Gościnnie wystąpił też
PAWEŁ CZAPIEWSKI.
***

Szkoła Podstawowa w Sławęcinie gościła DOROTĘ ZAWADZKĄ,
psychologa dziecięcego i rozwojowego. Wieczorem Superniania spotkała
się również z rodzicami i nauczycielami.

***

100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości uczciły
również dzieci z Przedszkola Ancymonek. W barwnej akademii
zaprezentowali się m.in. 4 i 5-latkowie, a na zakończenie AGNIESZKA
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BŁOCH wręczyła pięć statuetek &bdquo;Przyjaciela Ancymonka&rdquo;.
***

20 listopada odbyły się pierwsza i druga sesja szóstej kadencji
Rady Powiatu w Choszcznie. Przewodniczącym rady wybrany został EUGENIUSZ
NYKIEL, a starostą choszczeńskim WIOLETTA KASZAK. Radni wybrali też
wiceprzewodniczących rady, wicestarostę oraz członków Zarządu Powiatu w
Choszcznie.
***

22 listopada w Ośrodku Sportowo Wypoczynkowym odbyła się pierwsza
sesja ósmej kadencji Rady Miejskiej w Choszcznie. Po złożeniu
ślubowania funkcję burmistrza objął ROBERT ADAMCZYK, natomiast
przewodniczącym rady wybrany został BOGUSŁAW SZYMAŃSKI. Poznaliśmy też
wiceprzewodniczących oraz składy wszystkich komisji.

GRUDZIEŃ

W sali widowiskowej zaprezentowało się około 150 wokalistów,
muzyków i tancerzy, którzy na co dzień ćwiczą w sekcjach Choszczeńskiego
Domu Kultury. Najmłodszy z nich miał niespełna sześć, natomiast
najstarszy ponad 80 lat. W trakcie Wizytówki 2018 przedstawiły się i
pokazały swoje osiągnięcia także grupy amatorów plastyki, akwarystyki,
teatru, turystyki rowerowej i szachów.
***

Miejska Biblioteka Publiczna zaprosiła
trzyletnie dzieci do udziału w akcji &bdquo;Mała książka &ndash; wielki człowiek&rdquo;. W
naszym mieście czytelniczą wyprawkę odebrało już ponad 50 maluchów. &ndash;
Akcja jeszcze trwa. Ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i
codziennego czytania z dzieckiem &ndash; zapraszają bibliotekarze.
***

Ponad 900 dzieci obejrzało kolejną odsłonę &bdquo;Zimowych Stopkowych
przygód&rdquo;. Nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie fakt, że aktorami
byli policjanci, którzy na co dzień pracują w Komendzie Powiatowej
Policji w Choszcznie.
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***
W Miejskiej Bibliotece i Publicznej odbył się wieczór autorski
JOANNY KUPNIEWSKIEJ, która zaprezentowała swoją trzecią książkę
zatytułowaną &bdquo;Gdy Bóg zmrużył oczy&rdquo;.
***

W sali widowiskowej Choszczeńskiego Domu Kultury z &bdquo;Koncertem
galowym pieśni patriotycznych&rdquo; wystąpił Chór Akademicki im. prof. Jana
Szyrockiego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w
Szczecinie pod batutą SZYMONA WYRZYKOWSKIEGO.
***
&bdquo;Taniec z gwiazdeczkami&rdquo;, pod takim hasłem odbył się przegląd
przedszkolnych i szkolnych zespołów tańca sportowego. Debiutujący
tancerze odebrali pierwsze medale, a puchary trafiły do Ancymonka,
Trójki i Zespołu Szkół nr 1 w Choszcznie.
***

10 grudnia burmistrz ROBERT ADAMCZYK i proboszcz ks. GRZEGORZ
SUCHOMSKI podpisali umowę w sprawie przekazania dotacji celowej (100
tys. zł) na remont jednego z najbardziej cennych zabytków Pomorza
Zachodniego, czyli kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w
Choszcznie.

***

Na rozegranym w Gryfinie Wojewódzkim Finale Igrzysk
Dzieci w Szachach Drużynowych reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 3
zdobyła srebrny medal. To pierwszy tego rodzaju sukces w historii gminy
Choszczno. Po indywidualne zwycięstwa sięgnęli KAMIL KALITA i MACIEJ
DZIECHCIAREWICZ.
***

Podobnie jak w poprzednich dwóch latach, także i w tym roku
sportową rywalizację wśród hodowców gołębi pocztowych zdominował
MAKSYMILIAN JANISZEWSKI. Na podsumowaniu, które 15 grudnia odbyło się w
Zamęcinie usłyszeliśmy, że w historię Choszczeńskiego Oddziału Polskiego
Związku Hodowców Gołębi Pocztowych wpisał się wyjątkowymi
osiągnięciami, bo na 16 kategorii, aż dziewięć wygrał i dwukrotnie był
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drugi.
***

W hali gimnazjum (16 grudnia) odbyła się kolejna edycja
Mikołajkowego Turnieju &ndash; AP Gavia, w którym oprócz najmłodszych piłkarzy
wzięli również udział rodzice. W rywalizacji mam bezkonkurencyjne
okazały się Mamuśki 2009, a wśród ojców Tatusie 2005-2006. Indywidualne
wyróżnienia trafiły do rąk JOANNY MŁYNARCZYKOWSKIEJ i ANDRZEJA
JODŁOWSKIEGO.
***
&bdquo;Kolor wspomnień&rdquo; to tytuł 51. autorskiej wystawy
BARBARY WIDŁY, którą 19 grudnia otwarto w Małej Galerii Choszczeńskiego
Domu Kultury.
***
17 grudnia swoje święto obchodzili choszczeńscy artylerzyści. Na
uroczystej zbiórce nominacje na kolejne stopnie, medale i nagrody
odebrało prawie 40 żołnierzy. Z okazji Święta Wojsk Rakietowych i
Artylerii awansowani zostali: na stopień kapitana PAWEŁ SAWKA, na
starszego chorążego sztabowego DAMIAN KASPEROWICZ i MARCIN RUTKIEWICZ,
na starszego sierżanta ANDRZEJ AWADZIUN, na plutonowego ŁUKASZ SAFARYN,
DOMINIK SEROCZYŃSKI, MICHAŁ URBAŃSKI i PAWEŁ CHMURA, na kaprala PAWEŁ
TANAŚ i na starszego szeregowego ARNOLD DROBISZ.
***

Podobnie jak w poprzednich latach, także i teraz
wybraliśmy rodzinę, której przygotowaliśmy prezent pod choinkę. Tym
razem zawieźliśmy im lodówkozamrażarkę oraz kosz pełen różnych
smakołyków. &ndash; To na pewno dla nas? &ndash; pani ELWIRA trzykrotnie upewniała
się, nim pozwoliła wnieść prezenty do domu.
***
We wspieranej przez nas akcji &bdquo;Dzieciaki do rakiet&rdquo;, Szkoła
Podstawowa nr 1 w Choszcznie zajęła 121. miejsce, czyli do nagradzanej
jeszcze, 60. lokaty trochę zabrakło. W trzy dni po zamknięciu
głosowania, organizatorzy akcji poinformowali otrzymuje dodatkową
nagrodę. - Zauważyli i docenili nasze starania &ndash; cieszy się ALEKSANDRA
KURASIŃSKA, wuefistka i główna animatorka tego wydarzenia. &bdquo;Dzieciaki do
rakiet&rdquo;, to ogólnopolska akcja banku BGŻ BNP Paribas, promująca
aktywność fizyczną wśród dzieci, ich rodziców i nauczycieli. Wyróżnione
szkoły otrzymają profesjonalny sprzęt tenisowy do nauki dzieci, a także
specjalne szkolenia dla nauczycieli.
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