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CHOSZCZNO. &bdquo;Idźmy naprzód z nadzieją&rdquo; &ndash; pod takim hasłem także w naszym
mieście obchodziliśmy w niedzielę XVII Dzień Papieski. 19 568 zł, to zebrana kwota, którą podobnie jak w
poprzednich latach przekazano na fundusz stypendialny Fundacji &bdquo;Dzieło Nowego
Tysiąclecia&rdquo;. Tradycyjnie już najwięcej emocji wzbudziła loteria, w której szczęście uśmiechnęło
się do RAFAŁA PIOTRKOWSKIEGO i ZUZANNY MALEC. To właśnie oni wrócili do domu na nowiutkich
rowerach.

Podobnie jak w poprzednich edycjach, także i teraz w organizację Dnia
Papieskiego włączyły się stowarzyszenia, samorządy, firmy,
wolontariusze, a nad wszystkim czuwała choszczeńska Akcja Katolicka. Na
stoiskach można było popróbować wszelkiej maści smakołyków, wygrać żywą
kaczkę w loterii fantowej czy kupić używaną książkę. Pomiędzy kolejnymi
licytacjami, na i przed sceną prezentowali się artyści z placówek
oświatowych i domu kultury.

&ndash; My tylko to wszystko spinamy, ale na
całość składa się praca i zaangażowanie wielu ludzi oraz instytucji. Nie
mi oceniać jak to wychodzi, ale mogę się pochwalić, że od wielu już lat
zbieramy największą kwotę w diecezji. To świadczy zarówno o naszej
pracy, jak i o hojności choszcznian &ndash; mówił prezes RYSZARD CHRUŚCIEL. To właśnie on wspólnie
z WIOLETTĄ KASZAK ze
sceny zachęcali do licytowania, odwiedzania stoisk czy do wspólnej
zabawy. Kulinarnym rekordem niedzielnego festynu były pierogi. Okazuje
się, że panie zrobiły ich ponad tysiąc&hellip;, i wszystkie zostały zjedzone. &ndash;
A ja w loterii fantowej wygrałem&hellip; kaczkę &ndash; chwalił się PAWEŁ ŁOJKOWSKI. Jeszcze większe
powody do radości mieli RAFAŁ PIOTRKOWSKI i ZUZANNA MALEC,
którzy na finał wygrali ufundowane przez burmistrza i starostę
nowiutkie rowery. &ndash; To najtańsze rowery w naszym życiu &ndash; cieszyli się,
bo los kosztował ich jedyne dwa złote. Wieczorem podliczono wszystkie
puszki i tu okazało się, że tym razem Choszczno przekazuje na fundusz
stypendialny Fundacji &bdquo;Dzieło Nowego Tysiąclecia&rdquo; 19 568 zł.
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