24. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
w Gimnazjum w Orzeszu – Zawadzie podsumowany!
Sztab 24. Finału WOŚP w Orzeszu - Zawadzie oficjalnie podsumował swoją działalność.
Dzięki ludziom dobrego serca zaangażowanym w ideę pomocy najbardziej bezbronnym – dzieciom
i seniorom – udało nam się w tym roku zebrać najwyższą jak dotąd w piętnastu zorganizowanych
przez nas Finałach, kwotę 31374.30 zł!
Nic nie udałoby się bez Was – wolontariuszy, rodziców, nauczycieli i mieszkańców
Orzesza, którzy do puszek wolontariuszy wrzucali nie tylko przysłowiową złotówkę! Dziękujemy
sponsorom i osobom wspierającym działalność naszego Sztabu!
Podczas kwesty ulicznej wolontariusze zebrali do puszek kwotę 26619,52zł; najwięcej
w swojej puszce przyniosła Agnieszka Bonczek z Zespołu Szkół w Orzeszu – 1264,88zł! Sumę
z kwesty powiększyliśmy m.in. dzięki licytacji, która odbyła się Gimnazjum w Zawadzie,
o 4754,78 zł! Licytację poprzedził spektakl na motywach powieści K.Dickensa „Opowieść
wigilijna” zaprezentowany przez uczniów szkoły, a piękne piosenki, będące ozdobą spektaklu,
usłyszeliśmy w wykonaniu zespołu wokalnego. Było nastrojowo, trochę strasznie, trochę
refleksyjnie, ale też optymistycznie. Dla wielu młodych adeptów gry aktorskiej był to pierwszy
tak duży występ, jednak efekt – mimo tremy – był niesamowity.
Sama z licytacji, prowadzonej przez dyrektor Ewę Golus, również wzbudziła wiele emocji.
Oprócz gadżetów WOŚP – koszulek, zegara, kalendarzy, gry edukacyjnej czy kubka termicznego,
mieliśmy do sprzedaży wiele przedmiotów przekazanych przez darczyńców. M.in. grafikę M.Stycz
i obraz J.Zgoła, obraz podarowany przez Burmistrza Mirosława Blaskiego, meble od firmy Państwa
Todys, trąbkę Bartłomieja Marka, karnety na bowling i siłownię, karnety do jubilera,
do salonu kosmetycznego, bony zakupowe, autograf A.Milika, maskotkę Misia - strażaka
podarowaną przez OSP w Zawiści, fotel bujany czy orkiestrowe torty.
Najdrożej sprzedanym przedmiotem okazała się pierwsza trąbka B.Marka, którą zakupił
Burmistrz Mirosław Blaski. Niewiele taniej został wylicytowany ścienny zegar WOŚP. Wszystkie
przedmioty wystawione do sprzedaży znalazły swoich nowych właścicieli. I o to właśnie chodziło!
Nasi goście nie szczędzili wysiłków i pieniędzy, a dobra zabawa i uśmiechy na twarzach były
najlepszą wizytówką tego wieczoru.
Dziękujemy wszystkim darczyńcom, sponsorom, przyjaciołom szkoły, rodzicom, wolontariuszom
i mieszkańcom Orzesza za wsparcie i pomoc!
Bez was nic by się nie wydarzyło!!!
Szczególne podziękowania kierujemy do:
Pani Dyrektor MZO w Orzeszu Anny Czarnackiej, Włodarzy Miasta, radnych Orzesza i radnych
powiatowych; Policji i Straży Miejskiej w Orzeszu, Straży Pożarnej w Jaśkowicach.
Dziękujemy za życzliwość i prowadzenie rachunku pracownikom Orzesko – Knurowskiego Banku
Spółdzielczego oddziały w Orzeszu i w Ornontowicach.
Za pomoc dziękujemy sponsorom:
Firmie JANPOL z Jaśkowic, P. L.Cebula z Zawady SKRAWMET, Firmie LESZ z Bełku,
P.K.Schier firma Bruk-Bud z Zawiści, OSP z Zawiści, P.Blaski z Gardawic, P.J.Zgoł z Woszczyc,
P. M.Stycz z Zazdrości, P. T.Marszolik (MOSiR Łaziska Górne), P.B.Marek z Zawady,
P.Gorzawski z Gardawic (DAX), P.Szostek (Kwiaciarnia Gardawice), , P.Brandys z Gardawic
(sklep MAX), P.Syrnickiej – Pisarek z Gardawic (apteka LIBRA), P.Kaczanowskiemu z Zazdrości,
P.M.Prościńskiej z Zawady, P.W.Wiatr z Zawady, P.Baryś z Zawady, P.Todys z Zazdrości,
P.Honisz z Jaśkowic (Piekarnia), P.B.Kucharewicz z Orzesza, P.Giebel z Zawady, P. B.Hensel
z Zawady, P.T. Leśnik z Woszczyc, A.Bańczykowi z Zazdrości.
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