24. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
w Orzeszu - Sztab Gimnazjum nr 2 w Orzeszu – Zawadzie.

W niedzielę 10 stycznia zagraliśmy w Orzeszu po raz piętnasty. Od tylu już lat młodzi
ludzie w naszym mieście grają dla Orkiestry, poświęcają swój czas po to, aby pomóc innym.
Fundusze zbierane podczas tegorocznego 24. Finału przeznaczone zostaną na zakup urządzeń
medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej
seniorów.
Na ulice naszego miasta wyruszyło 60 wolontariuszy – uczniów gimnazjów
w Zawadzie, Orzeszu i Gardawicach. Dotarli do wszystkich dzielnic i wszędzie, gdzie byli,
spotykali ludzi dobrej woli – mieszkańców Orzesza, którzy jak co roku nie zawiedli!
Do sztabu wolontariusze przynieśli w puszkach 26 647,01 złotych!!!!
Najwięcej do swojej puszki - 1 264,88 zł.- nazbierała Agnieszka Bonczek, uczennica
Zespołu Szkół w Orzeszu.
Tę kwotę powiększy jeszcze dochód z licytacji na rzecz 24. Finału WOŚP, która
odbędzie się w czwartek 14 stycznia w Gimnazjum nr 2 w Zawadzie o godz. 17.00.
W sztabie w Gimnazjum w Zawadzie działo się wiele W turnieju piłki siatkowej
dziewcząt, do którego zaprosiliśmy drużyny SMUKS Orzesze, MOSIR Polonia Łaziska
Górne i UKS Trójka Mikołów, po emocjonujących rozgrywkach zwyciężyła drużyna
z Mikołowa. Najmłodsi mogli spędzić czas w „zaczarowanej sali”, gdzie przygotowano dla
nich gry i zabawy. Wzruszających przeżyć dostarczył widzom świąteczny koncert
w wykonaniu uczennic Gimnazjum w Zawadzie Julii Sikory i Pauliny Płonki oraz
towarzyszącego im na trąbce Bartłomieja Marka.
Dobry nastrój podtrzymywała muzyka, o którą zadbali strażacy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Jaśkowicach. Można było napić się ciepłej herbaty, zjeść domowe ciasto
przygotowane przez rodziców naszych uczniów. W sztabie pracowali uczniowie i nauczyciele
naszej szkoły.
Kulminacją 24 Finału było „Światełko do nieba”, które jak co roku zgromadziło na
szkolnym placu prawdziwy tłum.
Nasz sztab odwiedziło wielu gości, m.in. burmistrz Mirosław Blaski z małżonką oraz
z-ca burmistrza Sylwia Krawczyk, przewodniczący RM Orzesze Jan Mach, radny powiatowy
Józef Mrowiec, radni Bartłomiej Marek i Eugeniusz Szala, komendant Policji Krzysztof
Midziałek, prezes OSP w Jaśkowicach Joanna Kociubińska, młodzież, rodzice, mieszkańcy
naszego miasta. Policja i Straż Miejska dbała o bezpieczeństwo wolontariuszy w ciągu całego
dnia.
Wielu jest ludzi, którym trzeba podziękować i nie sposób wszystkich wymienić!
Dziękujemy wszystkim za pomoc i zaangażowanie!!!
Ilona Czardybon

