22. Finał WOŚP w Zawadzie
W tym roku zagraliśmy po raz 13. i zamknęliśmy 22. Finał WOŚP w Sztabie
w Zawadzie sumą 26 673,15 zł! 60 wolontariuszy orzeskich gimnazjów kwestowało
we wszystkich miejscowościach należących do Orzesza. Wolontariusze byli wytrwali,
a mieszkańcy naszego miasta bardzo hojni. Najwyższą kwotę do swojej puszki zebrała
Karolina Mazur z Gimnazjum nr 3. Było to 998,31zł.
W czasie, kiedy wolontariusze kwestowali na ulicach, w sztabie można było kibicować
podczas turnieju siatkówki rozgrywanego pomiędzy uczniami naszego gimnazjum,
a absolwentami, najmłodsi spędzali czas w „magicznym świecie bajek”, gdzie nie tylko mogli
posłuchać bajek, ale też bawić się, przebierać, kolorować i robić to, co tylko dzieci wymyślić
mogą. Cały czas czynny był bufet z domowym ciastem przygotowanym przez rodziców
naszych uczniów. Kulminacją 22. Finału było „światełko do nieba” o godzinie 20.00.
Do sumy pieniędzy uzbieranej przez wolontariuszy dołożyliśmy kwotę zebraną
podczas spotkania jasełkowego 16 stycznia. Uczniowie pod kierownictwem p.Anny Gazdy,
p.Anny Darłowskiej i p.Marcina Wielgata zaprezentowali Jasełka, w których tradycja
spotkała się ze współczesnością, a potem licytowane były m.in.: gadżety Wielkiej Orkiestry,
grafika Marceliny Stycz, maskotki, tort, kosz upominkowy, karnety do klubu fitness i wiele
innych. Mamy nadzieję, że wszyscy obecni na tym spotkaniu dobrze się bawili.
Jesteśmy świadomi, że nic nie udałoby się bez zaangażowania wolontariuszy, uczniów,
rodziców, nauczycieli oraz osób przyjaznych Wielkiej Orkiestrze. Dziękujemy
wszystkim gorąco!!!
Podziękowania kierujemy do:
Pani Dyrektor Miejskiego Zespołu Oświaty w Orzeszu Anny Czarnackiej, Burmistrza
i władz miasta Orzesze, 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), P. Jarczyk i P.Drewniok
z Orzesza (Firma Darmar), P.Kania (Klaub Fitness VITAFIT) Orzesze, P. M.Stycz
z Zazdrości, P.Giebel z Zawady (firma GIEBEL), P. Marszolik (MOSiR Łaziska Górne),
P. Gorzawski z Gardawic (DAX), P. Rzymek (firma ROLREM), P.Szostek (Kwiaciarnia
Gardawice), P. Brandys z Gardawic (sklep MAX), P.Syrnickiej – Pisarek z Gardawic (apteka
LIBRA), P Honisz z Jaśkowic (Piekarnia), P.Ochojski (firma Przełom Bujakow), P.Piksa
(KINMAR z Zawady), P.T. Leśnik z Woszczyc, P. Adamczykowi z Ornontowic.
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