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CHOSZCZNO. W piątek wieczorem w Klubie 12 Brygady Zmechanizowanej w Choszcznie wyróżnieniem
&bdquo;Dęby Powiatu Choszczeńskiego&rdquo; uhonorowani zostali: Stowarzyszenie &bdquo;Klub
Kobieta 2000&rdquo;, Uczniowski Klub Szachowy &bdquo;Skoczek&rdquo;, dr GRZEGORZ JACEK
BRZUSTOWICZ, Ośrodek Hodowli Zarodowej Lubiana i Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w
Szczecinie.

Przypomnijmy, że to promocyjne wyróżnienie starostwo choszczeńskie
zainicjowało w ubiegłym roku, a wśród pierwszych nagrodzonych znalazło się
także czworo przedstawicieli naszej gminy (Rolnicza Spółdzielnia
Produkcyjna w Rzecku, PAWEŁ CZAPIEWSKI, 12 Brygada Zmechanizowana w Szczecinie i Klub Plastyka
&bdquo;Impresja&rdquo; &ndash; red.).

W piątek do tego grona dołączyło Stowarzyszenie &bdquo;Klub Kobieta 2000&rdquo; oraz
Uczniowski Klub Szachowy Skoczek. Panie nagrodzono w kategorii
&bdquo;działalność społeczna&rdquo; natomiast szachistów w kategorii &bdquo;sport&rdquo;. W imieniu
Kobiety
2000 statuetkę odebrały (na zdjęciu, od lewej): JANINA BŁASZCZYK, KRYSTYNA MICHALAK, DANUTA
DAWIDOWICZ, EWA DATOŃ i EWA JABŁOŃSKA. &ndash; Fajnie jest dostać takie wyróżnienie, bo to
przede wszystkim zachęca
do dalszej pracy &ndash; powiedziała prezes E. Jabłońska. Przypomniała, że ich
stowarzyszenie założone zostało w 1996 roku, a do podstawowych filarów
ich działania wypada zaliczyć m.in. dystrybucję żywności dla ubogich,
organizację Przeglądu Form Estradowych i Teatralnych dla Osób
Niepełnosprawnych &bdquo;Scena bez barier&rdquo; czy też realizowany z policją
program &bdquo;Stopek&rdquo;.
Uczniowski Klub Szachowy &bdquo;Skoczek&rdquo; obchodzi w tym roku 20-lecie. Prowadząca tę
imprezę dziennikarka JOANNA OSIŃSKA,
przedstawiając klubowe osiągnięcia przypomniała m.in. ubiegły sezon, w
którym to &bdquo;Skoczek&rdquo; zorganizował aż 16 zawodów, a wystartowało w nich ponad 600
zawodników. Odbierający statuetkę wiceprezes klubu KRZYSZTOF DŁUŻYŃSKI (na zdjęciu)
bardzo mocno zaakcentował społeczną wartość tej dyscypliny sportu. &ndash;
Traktujemy to wyróżnienie jako wielkie zobowiązanie na przyszłość &ndash;
podziękował i zapewnił, że postarają się spełnić pokładane w nich
oczekiwania. W pozostałych kategoriach &bdquo;Dęby Powiatu Choszczeńskiego&rdquo;
otrzymali: Ośrodek Hodowli Zarodowej Lubiana (gospodarka i
przedsiębiorczość) dr GRZEGORZ JACEK BRZUSTOWICZ (kultura i
sztuka) oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie
(przyjaciel powiatu choszczeńskiego). Laureatów nagradzali starosta ADAM ANDRIASZKIEWICZ i
przewodniczący Rady Powiatu w Choszcznie STANISŁAW DYCHA.
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