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CHOSZCZNO. W piątek (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.

Dęby Powiatu Choszczeńskiego przyznane zostały już po raz czwarty i
traktowane są, jako wyróżnienie promocyjne uhonorowujące podmioty, które
w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju i promocji powiatu
choszczeńskiego. Tym razem w kategorii gospodarka i przedsiębiorczość
nominacje otrzymały choszczeńskie firmy: JACEK ŻABKO &ndash; Rusztowania i MARIUSZ
LETKOMILLER
&ndash; Malms (na zdjęciu, z lewej). - To miłe, że to właśnie moja firma, a raczej nasza
działalność gospodarcza została doceniona. To, że od lat utrzymujemy się
na niełatwym rynku zawdzięczam całej załodze, a przede wszystkim
małżonce AGNIESZCE oraz synowi ŁUKASZOWI &ndash; mówił laureat
M. Letkomiller. Tu warto przypomnieć, że jego firma zajmuje się
produkcją stalowych kołnierzy, które eksportowane są na wszystkie
kontynenty. Dodajmy, że w tej chwili dobiega końca, kolejny etap
rozbudowy zakładu, a dokładniej hali produkcyjno-magazynowej, dzięki
której spółka zamierza wdrożyć innowacyjny proces produkcji i tworzyć
kołnierze nowej generacji. Koszt tej inwestycji, oszacowany został na
niespełna cztery mln złotych i zyskał wsparcie z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Dzięki temu
przedsięwzięciu, które sfinalizowane zostanie jeszcze tego roku,
utworzonych zostanie 11 nowych miejsc pracy.

W kategorii kultury i sztuki nominacje otrzymali: Choszczeński Dom
Kultury, Uczniowski Klub Sportowy &bdquo;Top Dance&rdquo;, Środowiskowy Dom
Samopomocy w Choszcznie oraz Fundacja Wspierania Kultury &bdquo;Noc Poetów&rdquo;.
Tu statuetkę odebrał twórca &bdquo;Korytowskiej Nocy Poetów&rdquo;, ks. SŁAWOMIR KOKORZYCKI.
Przy okazji swojego wystąpienia zaprosił wszystkich na dziewiątą już
edycję tego wydarzenia, które 30 sierpnia odbędzie się w Choszczeńskim
Domu Kultury.
W kategorii sport i turystyka nominacje otrzymali: Klub Turystyki
Rowerowej &bdquo;Voyager&rdquo;, MARIA BARNA, reprezentantka polski w jujitsu i
ostatecznie nagrodzona statuetką, Lokalna Organizacja Turystyczna &bdquo;Wokół
Drawy&rdquo;.
W grupie działaczy społecznych o statuetkę ubiegali się: ROMAN STEMPNAKOWSKI, prezes MiejskoPowiatowego Koła Diabetyków, TERESA OLIWA,
społeczniczka z Choszczna, działająca w środowisku niewidomych i
niedowidzących, Parafialny Zespół Caritas w Barnimiu, Towarzystwo
Miłośników Recza i nagrodzona SANDRA ŻUK, organizatorka imprez charytatywnych z Krzęcina.
http://www.choszczno.pl

Kreator PDF

Utworzono 18 September, 2019, 12:07

www.choszczno.pl

W kategorii osobowość powiatu choszczeńskiego wyróżniona została, choszczeńska pisarka JOANNA
KUPNIEWSKA (na zdjęciu z prawej).
&ndash; Zawsze uważałam się za przeciętna choszczniankę, a po napisaniu
pierwszej powieści obawiałam się, że uznana zostanę bardziej za
osobliwość niż osobowość powiatu &ndash; z uśmiechem dziękowała za
wyróżnienie. Dziękując m.in. ANNIE LEWICKIEJ oraz MARII i TOMASZOWI MIŃSKIM
przypomniała, że akcje swoich powieści umieściła w Choszcznie, bo
właśnie tu ma grono najwierniejszych sympatyków. Dodajmy, że do nagrody w
tej kategorii nominowani byli również: Polski Związek Emerytów i
Inwalidów - Oddział Rejonowy w Choszcznie, KRZYSZTOF DŁUŻYŃSKI, społecznik ze środowiska
szachowego, członek zarządu Klubu UKSz Skoczek w Choszcznie i SYLWIA LEŚNIAK, prezes Towarzystwa
Miłośników Recza.
Ostatnią, indywidualną nagrodę przyznaną przez starostę WIOLETTĘ KASZAK, czyli Przyjaciela Powiatu
Choszczeńskiego, insp. IRENEUSZ WINNICKI odebrał dla Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie.
Tadeusz Krawiec
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