26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
w Szkole Podstawowej w Orzeszu – Zawadzie podsumowany!
Sztab 26. Finału WOŚP w Orzeszu - Zawadzie oficjalnie podsumował swoją działalność.
Dzięki ludziom dobrego serca zaangażowanym w ideę pomocy najbardziej bezbronnym –
noworodkom – udało nam się w tym roku zebrać kwotę 34 417,79 zł!
Nic nie udałoby się bez Was – wolontariuszy, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły
i mieszkańców Orzesza, którzy do puszek wolontariuszy wrzucali nie tylko przysłowiową
złotówkę! Dziękujemy wszystkim sponsorom i osobom niestrudzenie od lat wspierającym
działalność naszego Sztabu!
Podczas kwesty ulicznej wolontariusze zebrali do puszek kwotę 26 416,43 zł; najwięcej
w swojej puszcze przyniosła Martyna Machulec z SP7 w Orzeszu - Gardawicach – 1154,10zł!
Sumę z kwesty ulicznej powiększyliśmy m.in. dzięki sprzedaży gadżetów WOŚP oraz
przedmiotów przekazanych przez darczyńców, która odbyła się Szkole w Zawadzie oraz dzięki
działaniom prowadzonym w sztabie. Wzruszającymi momentami było dla nas przekazanie przez
Kacpra Kotaska z Orzesza swoich oszczędności (123,71 zł), który w swoim życiu skorzystał
ze sprzętu zakupionego przez Fundację WOŚP oraz skarbonki dwu i pół letniego Danielka
Smolnika z Zawady, w której znajdowało się 253,26 zł.
W Sztabie zorganizowano salę zabaw dla dzieci, gdzie m.in. malowały olbrzymią
kolorowankę Wielkiej Orkiestry, mogły grać w różne gry i miały okazję poznać jak działają Lego
Roboty z Laboratorium Robotyki Pani Anny Kurka.
Sprzedaż gadżetów WOŚP i przedmiotów podarowanych przez sponsorów poprzedził
Koncert noworoczny, podczas którego zebrani goście mogli posłuchać mini recitalu Anny Kamyk,
koncertu zespołu SHOWMAN oraz Bartłomieja Marka. Niezapomniane wrażenie pozostawiły
również występy uczniów naszej szkoły – najmłodszych pierwszoklasistów, Alicji Jankowiak,
Klaudii Szulczyńskiej i Franka Spyry.
Oprawę muzyczną w czasie działania Sztabu zagwarantowali jak zwykle profesjonalnie
strażacy z OSP Jaśkowice.
Sprzedaż podarowanych przedmiotów poprowadziła dyrektor szkoły Ewa Golus. Oprócz
gadżetów WOŚP – koszulek, zegara, kalendarzy, apteczki czy kubka termicznego, mieliśmy
do sprzedaży wiele innych przedmiotów, m.in. dwie tony węgla typu „groszek”, koszulkę kolarską
(Tauron), czapkę z kolekcji Kamila Stocha, grafikę M.Stycz, płytę Lady Pank z autografami,
firmową koszulkę SMUKS, karnety na bowling, maskotki, logo „Szkółki strażackiej”,
śmietankowy tort oraz sprzęt AGD. 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.
Na zakończenie 26. Finału niebo rozświetliło Światełko do nieba!
Dziękujemy występującym podczas Koncertu noworocznego!
Dziękujemy wszystkim darczyńcom, sponsorom, przyjaciołom szkoły, rodzicom, wolontariuszom,
nauczycielom, pracownikom szkoły i mieszkańcom Orzesza za wsparcie i pomoc!
Bez was nic by się nie wydarzyło!!!
Szczególne podziękowania kierujemy do:
Policji i Straży Miejskiej w Orzeszu, Straży Pożarnej w Jaśkowicach, Włodarzy Miasta Orzesze.
Dziękujemy za życzliwość i prowadzenie rachunku pracownikom Orzesko – Knurowskiego Banku
Spółdzielczego oddziały w Orzeszu i w Ornontowicach.
Za pomoc dziękujemy:
Firmie JANPOL z Jaśkowic, firmie ZRB Szromek z Orzesza, P. Cebula z Zawady (SKRAWMET),
P. Schier (Bruk-Bud z Zawiści), P. Szulczyńskim (F.W ZENMAR), P. Kurka z Zawady
(Laboratorium Robotyki), P. Gorzawskim z Gardawic (DAX), Klubowi SMUKS z Orzesza,
Movement Center z Orzesza, Straży Pożarnej z Zawiści, P. Giebel z Zawady (firma Giebel),

P. M. Stycz z Łazisk Górnych, P. T. Marszolik (MOSiR Łaziska Górne), P. Baryś z Zawady (Hurt
Detal Art. Spożywcze), P. Sznapka z Zawady, P. Sznapka z Zazdrości (Auto Serwis SZNAPKA),
P. Szostek (Kwiaciarnia Gardawice), P. Brandys z Gardawic (sklep MAX), P. Rurańskim
z Zazdrości, P. Ochojskim z Orzesza, P. T. Syrnickiej – Pisarek z Gardawic (apteka LIBRA),
P. K. Blacha z Zawady, P. B.Markowi z Zawady, P. A.Kukla z Bełku, P. E.Głosz
z Ornontowic, P. Maciejczyk z Jaśkowic, P.Fic z Orzesza (TACTUM), Szkole Tańca Gutovskyi
z Ornontowic.

