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CHOSZCZNO. W 2018 roku w naszej gminie urodziło się 311 dzieci, czyli dokładnie tyle samo co w 2017.
Dla chłopców najchętniej wybieraliśmy imię Antoni (podobnie jak w 2017 roku), natomiast ubiegłoroczna
Zuzanna &bdquo;spadła&rdquo; aż na 14 miejsce. Wśród dziewcząt obecnie króluje Zofia, a tuż za nią są
Julia i Amelia. W minionym roku choszcznianie na ślubnym kobiercu stawali 92 razy, a aż 89 par
obchodziło złote gody. Najstarsza mieszkanka naszej gminy, pani MARIANNA PYREK 14 lutego obchodzić
będzie 101 urodziny. 6 stycznia br., do elitarnego klubu 100-latków dołączył EDWARD BORKOWSKI.

MARIUSZ PRZYTUŁA, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Choszcznie
zauważa, że bardzo rzadko się zdarza, aby w dwóch latach pod rząd, w
gminie urodziło się tyle samo dzieci. A tak właśnie się trafiło w 2017 i
2018 roku. W tym czasie, wybierając imię dla chłopca, decydowaliśmy się
na Antoniego, ale jeśli chodzi o dziewczynki, to ubiegłoroczną Zuzannę,
w zdecydowany sposób wyprzedziła Zofia.
Konkretnie, w 2018 roku, na urodzonych 311 dzieci (146 kobiet i 165
mężczyzn), 16 razy nadano imię Antoni. W pierwszej dziesiątce znalazły
się też: Zofia (11), Julia (9), Amelia (9), Filip (8), Szymon (8),
Tymoteusz (8), Franciszek (8), Aleksander (7) i Wojciech (7).
Potwierdziły się więc przewidywania kierownika USC, który w styczniu
ubiegłego roku wieszczył, że najchętniej sięgać będziemy po imiona
popularne 50 i więcej lat temu. W formie ciekawostki dodajmy, że w całym
przekroju wybieranych imion, zleźliśmy też kilka oryginalnych, jak np.:
Nastia, Mia, Gaja, Zoja, James i Milan. Puentując liczbę urodzonych
podkreślamy, że w minionym roku zmarło 252 mieszkańców, więc w sumie w
gminie przybyło 59 osób.

Najstarsza mieszkanka naszej gminy, pani MARIANNA PYREK (na zdjęciu) 14 lutego obchodzić będzie 101
urodziny. 6 stycznia br., do elitarnego klubu 100-latków dołączył EDWARD BORKOWSKI. Wiemy już też,
że 3 lutego będzie ich już troje, bo w tym dniu urodziny obchodzić będzie pani EUGENIA WORACH z
Zamęcina.

I na koniec trochę o ślubach. W opisywanym czasie, na terenie naszej
gminy zawarto 92 małżeństwa, w tym aż 65 w Urzędzie Stanu Cywilnego.
Ciekawostką jest to, że coraz częściej decydujemy się na to, aby ta
uroczystość odbywała się w wybranym przez nas miejscu. W 2018 roku
takich wydarzeń było pięć, w tym m.in. jedno na pomoście na jeziorze
Klukom (piszemy o tym w artykule &bdquo;Ślub na pomoście &rdquo; &ndash; red.). A skoro już
jesteśmy przy ślubach, to warto tez podkreślić, że w minionym roku 89
par obchodziło 50. rocznice zawarcia związku małżeńskiego, czyli
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popularne złote gody. W tym roku planowanych jest aż 130.

Tadeusz Krawiec
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