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CHOSZCZNO. 13 stycznia po raz kolejny zagramy w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym
razem zebrane środki przeznaczone zostaną na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.
Przypomnijmy, że w ostatniej edycji w Choszcznie zebraliśmy rekordowe 42,7 tys. złotych. Nasz sztab
zdradza, że w tej odsłonie atrakcji również nie zabraknie, a wśród wolontariuszy zobaczymy m.in.
włodarzy naszej gminy.

Nasze, czyli choszczeńskie ostatnie dwa finały Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy przeszły do historii, jako rekordowe pod względem
zebranej kasy. Przypomnijmy, że w 2017 roku było to 40,5 tys., a w tej
ostatniej odsłonie pobiliśmy tę kwotę, o kolejnych ponad dwa tysiące
złotych (42,7 tys.). Z porównania kwot zebranych w ciągu ostatnich 20
lat wynika, że średnio zbieraliśmy około 25 tys. zł. W województwie
zachodniopomorskim taki rezultat lokował nas na miejscach od 12 do 21
wśród wszystkich sztabów wywodzących się z Pomorza Zachodniego.
Natomiast wyniki z 2017 i 2018 sprawiały, że znajdowaliśmy się w
czołówce największych aglomeracji,
czyli m.in. Szczecina, Koszalina Kołobrzegu i Świnoujścia. Pod tym
artykułem zamieściliśmy 10 najlepszych wyników osiągniętych w ostatnich
20 latach. A jak będzie w tym roku? Choć MAŁGORZATA KOZŁOWSKA,
szefowa choszczeńskiego sztabu za każdym razem podkreśla, że zebrana
kwota nie jest najważniejsza, to jednak w dzień po imprezie, zewsząd
pada to samo pytanie: - Ile zebraliśmy?
Podobnie jak w poprzednich latach, także i teraz główna impreza odbywać
się będzie w sali widowiskowej Choszczeńskiego Domu Kultury. Nie
zabraknie też kiermaszów, pokazów, happeningów oraz imprez sportowych
odbywających się w różnych częściach miasta. Tu niewątpliwą atrakcję
szykuje burmistrz ROBERT ADAMCZYK, który w tym roku jest
wolontariuszem i zamierza jeszcze zabawić się w&hellip; kucharza. Z puszką
chodził będzie również jego zastępca ŁUKASZ MŁYNARCZYK.

- Dzisiaj pewne jest tylko to, że z głównym wydarzeniem wystartujemy o
14.00. O szczegółach będziemy informować na bieżąco, ale chciałabym
zdecydowanie podkreślić, że nasz program jest jeszcze otwarty. W
zasadzie każdy z nas może go w jakiś sposób uatrakcyjnić, czekamy więc
na zgłoszenia nie tylko występujących na scenie czy organizatorów
kiermaszów i pokazów, ale przede wszystkim osób, organizacji czy
stowarzyszeń, które chciałby podarować jakieś fanty na licytację &ndash;
zaprasza M. Kozłowska.
W każdej sprawie informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje Choszczeński
Dom Kultury, ul. Bohaterów Warszawy 17, tel. 95 765 7296 lub 665 450
975, e-mail chdk@choszczno.pl
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PS. Jak widać na załączonych zdjęciach, choszczeński sztab z dumą prezentuje pierwsze gadżety, które
otrzymał od JURKA OWSIAKA.
My dla naszych uważnych Czytelników mamy KONKURS. Otóż spróbujcie
zgadnąć, kto poprowadzi główną imprezę, czyli tę, która odbywać się
będzie w sali widowiskowej ChDK? Osoba, która pierwsza przyśle do nas
prawidłową odpowiedź (promocja@choszczno.pl), w nagrodę otrzyma
choszczeński kubek i słoiczek Miodów Pojezierza Choszczeńskiego.

CHOSZCZNO - TOP orkiestrowego 18-lecia
24,6 tys. zł &ndash; 2013 r.
25,0 tys. zł &ndash; 2012 r.
27,2 tys. zł &ndash; 2015 r.
27,8 tys. zł &ndash; 2014 r.
27,9 tys. zł &ndash; 2011 r.
28,3 tys. zł &ndash; 2008 r.
29,0 tys. zł &ndash; 2006 r.
30,5 tys. zł &ndash; 2007 r.
40,5 tys. zł &ndash; 2017 r.
42,7 tys. zł &ndash; 2018 r.

A tak to wyglądało w 2018 roku.
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