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Jest nas troszkę mniej
15.01.2020.

CHOSZCZNO. Jedno z założeń programu 500 plus przewidywało wzrost urodzeń, tymczasem w 2017 i
2018 roku w gminie przybyło po 311 dzieci, natomiast w 2019 było ich jeszcze mniej, bo tylko 309.
Zuzanna i Antoni, to imiona, które najczęściej im nadawaliśmy. Najstarszymi mieszkańcami naszej gminy
są MARIANNA PYREK (ur. 14 lutego 1918 r) i EDWARD BORKOWSKI (6 stycznia 1919 r.). W minionym
roku 103 pary zawarły związek małżeński, w tym m.in. widoczni na zdjęciu SONIA i KACPER. Oni
przysięgali sobie w scenerii jeziora Raduń.

W 2019 roku w naszej gminie urodziło się 309 dzieci (156 dziewcząt i 153
chłopców) i tu nadając im imiona najczęściej sięgaliśmy po Zuzannę,
która królowała również w 2017 roku. Wśród dziewcząt na kolejnych
miejscach uplasowały się: Julia, Lena, Zofia i Hanna. W grupie chłopców
nadal &bdquo;bezkonkurencyjnym&rdquo; jest Antoni, a po nim Jakub, Franek,
Aleksander i Julian. Cytując urodzinowe statystyki warto podkreślić, że w ostatnim 10-leciu najwięcej, bo
aż 408 dzieci urodziło się w 2010 roku. Drugi pod tym względem jest rok 2012 (356), a trzeci 2014
(350).

W powojennej historii Choszczna bardzo rzadko zdarzało się, by w tzw.
klubie stulatków były aż dwie osoby. Tak mamy teraz, bo nasza najstarsza
mieszkanka MARIANNA PYREK, 14 lutego ukończy 102 lata, natomiast 6 stycznia 101 urodziny obchodził
EDWARD BORKOWSKI.
Dodajmy, że pan Edward i jego żona Cecylia świętować będą w tym roku
kamienne gody, czyli 70 rocznicę ślubu. Statystycznym, nieco
niepokojącym sygnałem jest fakt, że po raz pierwszy liczba zgonów (314)
przewyższyła liczbę urodzeń (309).
- W 2018 roku w Choszcznie zawarto 92 małżeństwa, a w ubiegłym, na
ślubnym kobiercu stanęło 103, w tym aż 49 w Urzędzie Stanu Cywilnego. Tu
niewątpliwą ciekawostką są uroczystości ślubne, które odbywały się poza
lokalem. W sumie było ich dziewięć, czyli o dwa więcej niż w 2018 roku.
My prezentujemy zdjęcia ze ślubu Sonii i Kacpra, który odbył się w
scenerii jeziora Raduń - wylicza kieronik USC MARIUSZ PRZYTUŁA.
Skoro już wspominamy wesela, to warto dodać, że w minionym roku, uprawnionych do odznaczenia
Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie,
czyli obchodzących złote gody, było prawie 130 par. Z różnych przyczyn,
tylko niespełna 70 z nich je odebrało. Dodajmy, że w tym roku, takich
par jest 120.
Niewątpliwą ciekawostką jest również to, że coraz więcej osób decyduje
się na zamieszkanie na terenie gminy Choszczno. Okazuje się, że jesteśmy
bardzo atrakcyjni dla mieszkańców m.in. Katowic, Bytomia, generalnie
Śląska, a także Kanady, USA i Ameryki Południowej. W 2019 roku
adoptowaliśmy ośmioro dzieci, zatwierdzonych zostało też 15 rozwodów.
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