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Choszczno - Jaki był ten 2013 rok?
30.12.2013.

CHOSZCZNO Na pewno dla każdego inny. Z prawie 600 artykułów, które umieściliśmy na naszej stronie
wynika, że cieszyliśmy się nie tylko z sukcesów sportowych czy nagród i wyróżnień artystycznych. Wiele
satysfakcji dawały nam także imprezy i wydarzenia społeczne, cieszyliśmy się też z nowych inwestycji,
które już oddano do użytku lub je rozpoczęto. Bezrobotnym najwięcej nadziei dała przedświąteczna
informacja o tym, że zakład naprawy sprzętu elektronicznego Duomat w końcu ma energię elektryczną.
To oznacza, że już niebawem rozpocznie produkcję.

Spróbujmy zbilansować ten mijający 2013 rok. Z każdego miesiąca
wybraliśmy po kilka wydarzeń, które naszym zdaniem na stałe wpisały się w
historię Choszczna i naszej gminy.

STYCZEŃ
1 stycznia 2013 roku na budynku naszej temidy zawisły tablice
informujące o tym, że Sąd Rejonowy znajduje się w Myśliborzu, a nasz ma
tylko jego zamiejscowe wydziały: cywilny, karny, rodzinny i nieletnich,
pracy oraz ksiąg wieczystych.
Podczas XXI Finału WOŚP z licytcaji i do
puszek wolontariuszy trafiło 24.580 zł, czyli mniej więcej tyle samo co w
2012 roku. Złote serduszko wylicytowane zostało za tysiąc złotych. JAN
CZERNICHOWSKI w swojej puszce naliczył aż 913 zł i 50 gr.
W Zwierzyniu
odbyła się zabawa karnawałowa. Z jakiej okazji? Ano z tej, że otwarto
wyremontowaną świetlicę.

Koło choszczeńskie Polskiego Związku Pszczelarzy obchodziło 55-lecie
powstania. Z tej okazji w licznej grupie nagrodzonych i odznaczonych
znaleźli się nestorzy choszczeńskiego pszczelarstwa JAN CZERNICHOWSKI i
KAZIMIERZ WYSOKIŃSKI.

LUTY
Lidex, E-CHO, Pegaz i Tom &ndash; Bruk, te cztery choszczeńskie
firmy znalazły się w grupie laureatów czwartej edycji Gali
Przedsiębiorczości organizowanej przez choszczeński oddział Północnej
Izby Gospodarczej. Specjalne wyróżnienie otrzymało też Stowarzyszenie
Klub Kiwanis Kobieta 2000.
10 edycję Choszczeńskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej wygrywa drużyna
Aresztu Śledczego w Choszcznie.
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Okolice dworca i centrum miasta strzegą
już kamery. W siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie oddano
do użytku stanowisko kierowania monitoringiem.
W Małej Galerii
Choszczeńskiego Domu Kultury otwarto wystawę poświęconą historii
choszczeńskich kolejarzy.

Choć nie ma jeszcze 17 lat, to jednak już może
się pochwalić dwoma medalami zdobytymi na mistrzostwach Polski. Mowa o
PATRYKU MICHNIEWICZU, zawodniku z klubu Berserkers Team Choszczno, który
sztuki walki trenuje pod okiem MARCINA STEFANIUKA.

MARZEC
Modlitwa przy grobie, sympozjum popularno-naukowe oraz msza św., to
najważniejsze akcenty obchodów 10 rocznicy śmierci ks.
prałata JANA ABRAMSKIEGO.
Polski Związek Wędkarski, to najbardziej liczna organizacja w naszym
regionie. Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wędkarze podsumowali
minioną kadencję i wybrali nowe władze. Takie nowe to one nie są, bo
w kole nadal rządzi ZENON ŁAKOS, a i w zarządzie sporo nazwisk,
które ze społecznej działalności poznaliśmy już wcześniej.
Z wypiekami na twarzy oglądaliśmy popisy RAFAŁA GACKA w tanecznym show
&bdquo;Tylko taniec. Got tu dance&rdquo;. Niestety Rafał otrzymał tylko dwie zielone
gwiazdki, a to oznaczało, że nie pojawi się w półfinale.
W Toruniu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Optymistycznych
Przedszkoli. Po raz kolejny docenione zostały działania pedagogów z
Przedszkola nr 2 w Choszcznie, którzy nagrodzeni zostali tytułem i
statuetką &bdquo;Innowacja Roku 2013&rdquo;.
ŁUKASZ SZCZEREK i PATRYK MICHNIEWICZ zdobyli srebrne medale w IX
Mistrzostwach Polski ADCC Submission Fighting, które odbyły się w
Szczecinie.

KWIECIEŃ
JAN ŻOŁNIERZÓW, uczeń choszczeńskiej &bdquo;Trójki&rdquo; powtórzył sukces z
Choszczna i wygrał&hellip; eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego.
Choszczeńscy szachiści w minionym roku zdobywali wiele sukcesów, jednak
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to, że ZUZANNA GLIŃSKA i BARTOSZ KOWALIK mieli okazję zagrać z senatorem
Markiem Borowskim i posłanką Małgorzatą Adamczak, to już niewtpliwie było wydarzeniem. A zagrali z
nimi dzięki udziałowi akcji &bdquo;Szachiści
grają dla Polonii&rdquo;.
&ndash; O to nie trzeba się zabijać, wystarczy być mądrym &ndash; to słowa
STANISŁAWA GAWŁOWSKIEGO, sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska,
którymi na spotkaniu z mieszkańcami naszej gminy tłumaczył, ile
konkretnych korzyści przynoszą farmy wiatrowe.
W Zamęcinie odbyło się oficjalne otwarcie i oddanie do użytku
wyremontowanej świetlicy. &ndash; Nikt tu nie inwestował od kilkudziesięciu
lat, więc trudno się dziwić temu, że trzeba było wymienić prawie
wszystko, od podłogi, przez ściany po dach &ndash; mówił na otwarciu burmistrz
ROBERT ADAMCZYK.
Czy w naszym mieście można zrobić karierę sportową? &ndash; Oczywiście, że
tak, a do biegania wokół jeziora, to warunki mamy wręcz idealne &ndash; mówił
PAWEŁ CZAPIEWSKI, który oficjalnie zakończył zawodowe bieganie.
Firma Google uaktualniła polskie mapy. Dla nas to radość podwójna, bo
dodała też jedną z kluczowych funkcji &bdquo;widok z ulicy", ang. street
view. Tak więc od kwietnia w każdym miejscu kuli ziemskiej możemy
zobaczyć jak wyglądają ulice naszego miasta.

MAJ
W maju stanowisko szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego objął gen.
broni MIECZYSŁAW GOCUŁ. Pochodzącemu z Choszczna generałowi nominację
wręczył prezydent BRONISŁAW KOMOROWSKI.
Z okazji 222. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja przykościelnym
placu nowego kościoła odsłonięto tablicę poświęconą pamięci ofiar
katastrofy lotniczej w Smoleńsku.
Na naszej stronie piszemy też o MARGARET (MAŁGORZACIE JAMROŻY), która jeszcze kilka lat
temu występowała na choszczeńskich scenach. Dzisiaj to już gwiazda, a
wszystko dzięki piosence &bdquo;Thank You Very Much&rdquo;.
Naszą gminę w szczecińskim finale Mini Mundialu 2013, w młodszej grupie
reprezentowały Urugwaj i Algieria, a w starszej Portugalia i Mali.
11-letnia WIKTORIA PAŁASZ wygrała Wojewódzki Przegląd Piosenki Dziecięcej PARA 2013.
ZDZISŁAW KALINOWSKI na torze kolarskim w Szczecinie ustanowił rekord
Polski w 12-godzinnej samotnej jeździe na rowerze. Przejechał 398
kilometrów i 850 metrów.
W Suliszewie oddano do użytku nowy plac zabaw.
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CZERWIEC
Parkingi, podjazdy dla niepełnosprawnych, plac zabaw dla dzieci i
przepiękny ogród pełen zieleni. To tylko niektóre akcenty &bdquo;Edenu&rdquo;, który
stworzyli mieszkańcy współnoty przy ul. Rybackiej.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Choszcznie zorganizował Festiwal Piosenki
Niebanalnej. Wygrała go BEATA KOPEĆ.
Kołeckie drużyny OSP już po raz
drugi zdominowały mistrzowa gminy w sztafetach i ćwiczeniach bojowych.
Wygrali zarówno w kategorii kobiet jak i mężczyzn.
Burmistrz ROBERT
ADAMCZYK przyjął delegację francuskiego Stowarzyszenia Pamięci Oflagów
IID &ndash; IIB &ndash; XXIB. Goście zwiedzili też nasze miasto, w tym koszary
dywizjonu artylerii samobieżnej i kościół Parafii Świętej Jadwigi
Królowej.
W Przedszkolu nr 1 oddano do użytku nowy plac zabaw.
W organizowanym od
wielu lat konkursie plastycznym &bdquo;Zapobiegajmy pożarom&rdquo; pierwszą i drugą
nagrodę na szczeblu centralnym zdobyli choszcznianie. Zwyciężył obraz
namalowany przez JAROSŁAWA FORYSIAKA, a drugie miejsce zajęła
płaskorzeźba wykonana przez braci ADAMA i ANDRZEJA KMITÓW.
Do finału Miss Polonia Ziemi Zachodniopomorskiej awansowała 21-letnia choszcznianka AGATA KREŃ.
Koncerty w Wardyniu, na placu przy fontannie w Choszcznie, i występy w
Choszczeńskim Domu Kultury, to najkrótsze podsumowanie występów
orkiestry szkolnej z Wolvegii.
Po Zwierzyniu, Sulinie, Piaseczniku i Zamęcinie, także i mieszkańcy
Stradzewa doczekali się otwarcia świetlicy. Jej generalny remont
kosztował około 350 tys. zł i sfinansowany został ze środków Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz kasy gminy.
Niewielu z nas wie o tym, że w akcji policjant może przywołać do pomocy
każdego przechodnia. Właśnie na takiej zasadzie funkcjonowały patrole
miejskie, które widzieliśmy na naszych ulicach.
Na dwie kolejki przez zakończeniem sezonu Gavia przypieczętowała awans
do wojewódzkiej okręgówki.
Do naszego miasta zawitali autorzy &bdquo;Szeptów i
krzyków&rdquo;. To niecodzienne wydawnictwo składa się z muzycznej płyty,
fotograficznego albumu i poetyckiego tomiku.
https://www.choszczno.pl
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Rekordowa liczba, bo aż 417 kolarzy wystartowało w 8. edycji Szosowego
Maratonu Rowerowego &bdquo;Pętla Drawska&rdquo;. Zwyciężyli BEATA TULIMOWSKA z
Włocławka i ARKADIUSZ HOFFMANN z Bydgoszczy.
&bdquo;Oflag II B Arnswalde. Jenieckie losy&rdquo; to tytuł nowej książki,
która oficjalnie zadebiutowała w naszym mieście. &ndash; Chcemy też
prostować błędy, które w powojennych relacjach wiele oflagowych
problemów spłyciły lub całkowicie przekręciły &ndash; mówią autorzy SŁAWOMIR
GIZIŃSKI i ANDRZEJ SZUTOWICZ.
114 osób wystartowało w Regionalnych Zawodach
Par w Wędkarstwie Spławikowym &ndash; Choszczeńska Sobótka 2013. Zwycięzcy,
czyli ARKADIUSZ DUDA i MARCIN MIECZNIKOWSKI złowili prawie 16 kg ryb.
Obchody 45-lecia Choszczeńskiego Oddziału Wodnego Pogotowia Ratunkowego
woprowcy rozpoczęli uroczystą odprawą przy obelisku "40-lecia WOPR", a
zakończyli efektownym pokazem ratownictwa na wodzie.
Na jeziorze Klukom rozegrano 2. edycję Międzynarodowego Pucharu Polski w
Kajak Polo. MOSW Choszczno zdeklasowało rywali wygrywając w kategorii
juniorów oraz seniorów kobiet i mężczyzn.
&ndash; Najpierw powinniśmy dać coś od siebie, pokazać, że też potrafimy
zrobić, a dopiero potem domagać się czegoś więcej &ndash; mówi ANDRZEJ SZYSZ,
nowo wybrany sołtys Radaczewa.

W Zamęcinie oddano do użytku wielofunkcyjne boisko sportowe z szatnią
oraz plac zabaw. Obydwie inwestycje kosztowały prawie 500 tys. zł i
sfinansowane zostały z funduszu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
kasy gminy.
Takiego wydarzenia, przynajmniej tak zaprezentowanej &bdquo;Opery
żebraczej&rdquo; w naszym mieście jeszcze nie było. Na widowni Choszczeńskiego
Domu Kultury zasiadła Polska publiczności, za pulpitem ALEX ILENKO
dyrygujący orkiestrą złożoną z muzyków choszczeńskiej i stargardzkiej
szkoły muzycznej, a nas scenie niemieccy wokaliści, oczywiście
odgrywający role w swoim ojczystym języku.

LIPIEC - SIERPIEŃ

Po raz pierwszy w długoletniej historii rywalizacji w Wojewódzkich
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa
nr 3 w Choszcznie. To przede wszystkim zasługa młodych sportowców, ale
także ich trenerów: ANNY ZAWADY-KUNOWSKIEJ, ANDRZEJA FIKA i GRZEGORZA
WINIARSKIEGO.
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W poprzednich dwóch latach oklaskiwaliśmy czernichowską Drużbę, tym
razem serce choszczeńskiej publiczności podbił zespół Soneczko z
Żytomierza.
Czasopismo samorządowe Wspólnota opublikowało ranking najbogatszych
samorządów w 2012 roku. W klasyfikacji miast siedzib powiatów Choszczno
zajęło 91 miejsce (na 380).
W 23. finałowej gali Miss Miedwia 21-letnia choszcznianka AGATA KREŃ
otrzymała tytuł Miss Miedwia 2013 Czytelników Kuriera Szczecińskiego.
- Wisła, Pacanów, tysiące komarów, rejs statkiem po Wiśle, cudowne
Koleje Mazowieckie, Stadion Narodowy, protest rolkowców, tężnie w
Ciechocinku, przeprawa łodzią przez Wisłę, most w Tczewie, Stary
Bógpomóż i w końcu bałtycka plaża &ndash; to tylko wybrane akcenty z
dwutygodniowej rowerowej wyprawy Voyagera wzdłuż królowej polskich rzek.
&bdquo;Wakacyjna podróży do kultury" to nowy pomysł Choszczeńskiego Domu
Kultury, który zrealizowany został w kilkunastu sołectwach i osiedlach
naszej gminy.

Nasze miasto odwiedziła OTYLIA JĘDRZEJCZAK. Największa gwiazda polskiego
pływania, mistrzyni olimpijska, mistrzyni i rekordzistka świata
zamierza przywozić do Choszczna własne grupy pływackie.

ppłk ARTUR NOGA przekazał obowiązki dowódcy dywizjonu artylerii
samobieżnej. Kolejne dwa lata spędzi na szkoleniu w Akademii Dowodzenia
Bundeswery w Hamburg, a jego obowiązki przejął mjr JAROSŁAW CHOJNACKI.

59 zawodników z Polski i z zagranicy zmagało się w zawodach golfowych
Modry Las - Caspar Choszczno 2013. Ten prestiżowy turniej, z pulą nagród
35 tys. zł, zakończył się dogrywką do tzw. nagłej śmierci. Dopiero na
trzecim dołku, o jedno uderzenie lepszym okazał się lublinianin WOJCIECH
ŚWINIARSKI.

W maju br. bryg. MAREK GARBICZ w międzynarodowych zawodach Firefighter
Combat Challenge wywalczył drugie miejsce. W lipcu nie miał sobie
równych także w krajowej rywalizacji. W Andrychowie triumfowała również
drużyna PSP w Choszcznie.
Milion złotych &ndash; tyle dostanie Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej w Choszcznie, w ramach dofinansowania inwestycji polegającej
na przebudowie i modernizacji przepompowni ścieków przy ul. Fredy,
Zielnej i Fabrycznej.
To wynik podpisania umowy pomiędzy MPGK a Urzędem Marszałkowskim w ramach Programu
Operacyjnego Ryby na lata 2007-2013.
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Setne urodziny obchodziła najstarsza mieszkanka naszej gminy JANINA DĄBROWSKA.
W Pełczycach rozegrano mistrzostwa powiatu w sztafetach pożarniczych i
ćwiczenia bojowych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. We
wszystkich trzech kategoriach, czyli: MDP, KDP i OSP triumfowały drużyny
z jednostek z gminy Choszczno. W najmłodszych i seniorach nie miały
sobie równych ekipy ze Zwierzyna, natomiast wśród kobiet triumfowała
reprezentacja Kołek.
Brązowe medale mistrzostw Europy w kajak polo zdobyły męskie i żeńskie
reprezentacje Polski U-21. W mistrzostwach Europy, które odbyły się w
Poznaniu grały jeszcze seniorki i seniorzy. Panie zajęły piąte, a
mężczyźni dziewiąte miejsce. Mówiąc krótko, dla Polaków były to
najlepsze mistrzostwa Europy w historii tej dyscypliny sportu.
Płonący debiut KATARZYNY CHABOWSKIEJ i PIOTRA PAWŁOWSKIEGO,
koncert GRZEGORZA HACISKIEGO i poetyckie warsztaty prof. ANIELI
KSIĄŻEK-SZCZEPANIKOWEJ, to najważniejsze akcenty III Korytowskiej Nocy
Poetów.

WRZESIEŃ
Gminne dożynki najmilej wspominać będą mieszkańcy Suliszewa, którzy już
po raz drugi z rzędu odebrali nagrodę za najpiękniejszy wieniec,
natomiast ze zwycięstwa w gminnym turnieju sołeckim cieszyli się
mieszkańcy Stradzewa. Bochen chleba upieczonego z tegorocznej mąki przekazali włodarzowi miasta
rolnicy - HALINA KOWALSKA ze Zwierzyna oraz ANDRZEJ KEPLIN z Nowego Żeńska.
W Licheniu odbył się III Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich. Były tam też
panie z Wardynia, Rzecka i Korytowa. W kategorii potraw aroniowa nalewka
KRYSTYNY PUCHALSKIEJ otrzymała wyróżnienie, natomiast w kategorii
rękodzieła haftowany obraz autorstwa AGNIESZKI SKWAREK otrzymał główną
nagrodę. W naszych paniach zakochała się aktorka GRAŻYNA ZIELIŃSKA
(Babka Zielarka z serialu Ranczo), która odjechała z Lichenia z
antałkiem trzyletniej nalewki z pigwy zrobionej przez KAZIMIERĘ
SZCZEPANIUK.

Zakład Przetwórstwa Mięsnego &bdquo;OZIMEK&rdquo; na targach w Barzkowicach zdobył
trzy prestiżowe nagrody, w tym także w kategorii &bdquo;Najlepszy wyrób&rdquo;.
Już po raz drugi prezydent BRONISŁAW KOMOROWSKI zaprosił wszystkich do
publicznego czytania polskich dzieł literackich. Tym razem bohaterem
&bdquo;Narodowego Czytania&rdquo; był Aleksander Fredro. W naszym mieście, a
dokładniej na scenie przy fontannie, dzieła tego komediopisarza czytali
szczecińscy aktorzy ADAM DZIECINIAK i PRZEMYSŁAW ŻYCHOWSKI.
Podczas mistrzostw świata w armwrestlingu, które w niedzielę
zakończyły się w Gdyni reprezentanci Polski zdobyli 19 medali. Do tego
dorobku przyczynili się także zawodnicy UKS Złoty Orzeł Choszczno EWA ŁĄCKA i DAWID
BARTOSIEWICZ, którzy wywalczyli srebrne krążki.
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W Drawnie, na powiatowych dożynkach główną nagrodę za najpiękniejszy wieniec zdobyło sołectwo
Suliszewo.

W Szczawnicy odbyła się I Ogólnopolska Olimpiada Sportowo-Pożarnicza
Strażaków OSP. Gminę Choszczno reprezentowały żeńska i męska drużyna OSP
z Kołek. W stawce ponad 40 ekip panie okazały się bezkonkurencyjne,
natomiast panowie zajęli drugie miejsce.
Burmistrz ROBERT ADAMCZYK i wicemarszałek JAROSŁAW RZEPA podpisali
porozumienie w sprawie przyznania środków na budowę dwóch przystani,
dziesięciu pomostów wędkarskich i dwóch toalet, które zlokalizowane będą
na jeziorze i wokół jeziora Klukom. Cała inwestycja ma kosztować nieco
ponad 1,1 mln zł, a gmina do tego przedsięwzięcia dołoży niespełna 400
tys.
Ponad 1200 podpisów zebrano pod petycją w sprawie remontu budynku dworca
kolejowego. Na ręce burmistrza ROBERTA ADAMCZYKA złożył ją ZDZISŁAW
GÓRSKI, prezes Choszczeńskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei
&bdquo;Semafor&rdquo;.
Ponad 800 osób wystartowało w VI Choszczeńskim Biegu Terenowym. Wśród seniorów wygrała para
MATEUSZ LEŚNIAK - PAULINA KONIECZNA.

PAŹDZIERNIK
W Iławie podsumowano tegoroczną edycję Pucharu Polski w Szosowych
Maratonach Rowerowych 2013. &ndash; Z nieukrywaną satysfakcją informuję, że
organizowany przez nas VIII Szosowy Maraton Rowerowy - Pętla Drawska
2013 uznany został za najlepszą tego typu imprezę w Polsce &ndash; mówi
komandor maratonu JERZY GUMULIŃSKI.
Uczestniczyliśmy w uroczystym otwarciu &bdquo;Ancymonka&rdquo; Niepublicznego Żłobka
w Choszcznie. To pierwsza tego typu placówka w naszej gminie.
Dokładnie na 40. urodziny sprawił sobie tomik wierszy zatytułowany
&bdquo;Poprzez jezioro&rdquo;. Tym razem PIOTR FIGAS zaprezentował miniaturę
&bdquo;Antyciała&rdquo;.
Od początku października dzieci z naszej gminy dojeżdżają do szkoły
nowym gimbusem. Należący do Gminy Choszczno autobus kosztował ponad 500
tys. zł, a prawie 225 tys. dołożył Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
23. edycję szachowego memoriału im. Aleksandra Kuszewskiego i Edwarda
Kramka, który rozegrano w Choszczeńskim Domu
Kultury, już po raz szósty z rzędu wygrał NIKOLAI ALIAVDIN z Białorusi.
Miłą niespodziankę sprawił choszcznianin JAN PIETKIEWICZ, który w stawce
zdecydowanie wyżej notowanych rywali zajął czwarte miejsce w kategorii
open.
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&bdquo;Jan Paweł II &ndash; papież dialogu&rdquo; pod takim hasłem obchodzono
13. edycję Dnia Papieskiego. - 1,7 tys. bonów, ponad 3 tys. pierogów, a w
puszkach ponad 14 tys. zł. Pogoda wybitnie nam nie dopisała, jednak
zacytowane cyfry są całkiem imponujące &ndash; cieszył się RYSZARD CHRUŚCIEL,
szef choszczeńskiej Akcji Katolickiej.
Prawie 190 osób wystąpiło na XV Przeglądzie Form Estradowych i
Teatralnych Osób Niepełnosprawnych &bdquo;Scena bez barier&rdquo;, który w środę w
Choszczeńskim Domu Kultury zorganizowały panie ze Stowarzyszenia Klub
Kiwanis &bdquo;Kobieta 2000&rdquo;. Główne nagrody odebrali aktorzy ze Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemieńsku, Domu Pomocy Społecznej w
Szczecinie oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej &bdquo;Koło&rdquo; w Stargardzie
Szczecińskim. Przed imprezą panie zapowiadały, że popularna &bdquo;SBB&rdquo;
odbędzie się po raz ostatni. Zmieniły jednak zdanie i już zapraszają na
przyszłoroczną edycję.

LISTOPAD
W Szczecinie odbyła się 12. Gala Szkolnego Pulitzera. Konkurs, którego
organizatorem jest redakcja &bdquo;Kuriera Szczecińskiego&rdquo;, w kategorii szkół
podstawowych wygrała redakcja gazetki &bdquo;Szkolne Wieści&rdquo; ze Szkoły
Podstawowej nr 1 w Choszcznie.
W szczecińskim hotelu Novotel podsumowano pierwszą edycję konkursu &bdquo;Róża
promocji&rdquo;, w którym nagradzano za najlepszą promocję projektów
zrealizowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego. Tytuł laureata zdobyło Miasto Szczecin, a w
siódemce wyróżnionych znalazła się także GMINA CHOSZCZNO.
W Pełczycach odbyła się konferencja podsumowująca półmetek Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 &ndash; 2013 na obszarze Lidera Pojezierza.
BOŻENA WIERUCKA, szefowa Koła Gospodyń Wiejskich z Zamęcina oraz ANDRZEJ
ŁUKSZO z córką ANETĄ CHMURĄ podczas tej odebrali statuetki Lidera
Pojezierza Myśliborskiego.
&ndash; Nigdy nawet przez myśl mi nie przyszło by zniechęcać ich do wojska &ndash;
mówi SABINA CZUBALA, która odznaczona została srebrnym medalem &bdquo;Za
zasługi dla obronności kraju&rdquo;. To wyróżnienie minister obrony narodowej
przyznał jej za to, że jej trzech synów pełniło nienaganną czynną służbę
wojskową.
Akt erekcyjny, choszczeński glejt i hejnał, kilka monet,
lokalne gazety, cyfrowa dokumentacja budynku oraz aktualna lista
policjantów i pracowników komendy to wszystko w mosiężnej łusce
wmurowane zostało jako kamień węgielny nowej siedziby policji. &ndash; Gdyby
włodarze miasta nie przekazali działki to marzenia o tej inwestycji
trzeba by było odłożyć na kolejnych kilkadziesiąt lat &ndash; mówił na
tej uroczystości zastępca komendanta głównego policji
nadinsp. WOJCIECH OLBRYŚ. Koszt budowy komendy wyniesie około 12 mln
złotych, a sfinansowana zostanie z programu standaryzacji komend i
komisariatów policji.
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&ndash; Jestem dumna z tego, że tak mała gmina jak Choszczno znalazła się
wśród polskich potentatów działających na rzecz niepełnosprawnych &ndash;
JOANNA CZECHOWICZ, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy pochwaliła
się, że podczas konferencji w Karpaczu nasza gmina została wyróżniona w
konkursie Samorząd Równych Szans 2013. Wyróżnienie to przyznane zostało
za projekt &bdquo;Niepełnosprawność we współczesnym świecie&rdquo;, który od kilku
już lat realizuje kierowana przez nią placówka.
Podczas debaty dotyczącej bezpieczeństwa w gminie mieszkańcy
najczęściej mówili o problemach związanych z komunikacją i ruchem
drogowym. Denerwują nas też wandale, a jeszcze bardziej to, że wszyscy
za to płacimy, a oni często nie ponoszą żadnych konsekwencji. Oczekujemy
rozszerzenia monitoringu na całe miasto, jednak doskonale zdajemy sobie
sprawę z tego, że monitoring nie nauczy nas szacunku do cudzego mienia.
Czy żyjemy w bezpiecznej gminie? Komendant, mł. insp. IRENEUSZ WINNICKI
stwierdził, że liczba niektórych rodzajów przestępstw wielokrotnie się
zmniejszyła.

GRUDZIEŃ
Na Listę Produktów Tradycyjnych
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wpisane zostały Miody Pojezierza
Choszczeńskiego. W Polsce takich produktów zarejestrowanych jest już
1190, w naszym województwie jest ich 25, a w gminie Choszczno miody
otwierają tę listę.
W koszarach dywizjonu artylerii samobieżnej 12 Brygady Zmechanizowanej
odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Wojsk Rakietowych i
Artylerii. Z tej okazji 13 żołnierzy zostało odznaczonych &bdquo;Gwiazdą
Afganistanu&rdquo;. Wśród nich była por. MARTA BŁASZCZUK. Nowym dowódcą
dywizjonu jest już ppłk DARIUSZ WOJTKOWIAK.
&bdquo;Historia Szkoły, która łączy pokolenia&rdquo;, to hasło, które przyświecało
obchodom 50-lecia Zespołu Szkół nr 2 im. Noblistów Polskich w
Choszcznie.
W Ośrodku Sportowo - Wypoczynkowym odbyła się uroczystość podsumowująca
obchody 40-lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Choszcznie.
Ponad półtorej tony nakrętek uzbierali żołnierze XII zmiany Polskiego
Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Ta niecodzienna paczka
przewieziona została samolotem z Bagram do Wrocławia, a następnie
samochodem do Opola. Środki ze sprzedaży nakrętek przeznaczone zostaną
na zakup protez dla 3-letniego Mikołaja. Organizatorem akcji był st.
chor. sztab. JACEK SCHMIDT, żołnierz stacjonującego w Choszcznie
dywizjonu artylerii samobieżnej.
Najbardziej znaną maskotką wśród choszczeńskich maluchów jest policyjny
Stopek. Od grudnia jego popularność zdecydowanie rośnie, a to za sprawą
komiksu zatytułowanego: &bdquo;Stopkowe przygody&rdquo;, który dzieci otrzymują w
prezencie od policjantów, Stowarzyszenia Klub Kiwanis &bdquo;Kobieta 2000&rdquo;
oraz włodarzy gminy.
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Już po raz trzeci metropolita szczecińsko-kamieński abp ANDRZEJ DZIĘGA
wręczył statuetki &bdquo;Betlejemskie serce&rdquo;. Tym razem trafiły one w ręce
ANNY i EUGENIUSZA MEISINGERÓW, KRZYSZTOFA SOSKI i ELŻBIETY WYSZYŃSKIEJ.

(zebrał Tadeusz Krawiec)
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