str. 6

WOŚP
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - Wolsztyn 2014
Finał WOŚP wystartował od godziny 14:00 serią koncertów i pokazów w Wolsztyńskim Domu Kultury. Do sztabu napływały pełne puszki z miasta i wielu gminnych miejscowości,
tak więc w sumie zebrano przez cały dzień rekordową kwotę 53.031 zł. Sporo datków zebrano na aukcji, mieszkańcy Wolsztyna hojnie licytowali koszulki WOŚP, obrazy, a także
karnet na przelot balonem, który sprzedano za 1000 zł. Sporą popularnością cieszyła się polowa grochówka i żurek serwowany z kotła przy promenadzie, a także wóz pancerny,
który można było zwiedzać w asyście przewodnika.

Jarosław Świrszcz - Dyrektor WDK
Dzisiaj przygotowano jak zawsze moc atrakcji, koncerty zespołów, licytacja fantów, światełko do nieba, pyszna grochówka, żurek. W tym roku zbiera
ponad 200 wolontariuszy. Liczymy na to, że w tym
roku przebijemy ubiegłoroczną kwotę, mam nadzieję, że pomoże licytacja. W tym roku mamy mnóstwo ciekawych i
urozmaiconych fantów. Od dzieł malarskich, przez rękodzielnicze
po elektronikę, a nawet lot balonem. Warto wspomnieć, że z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy grają zespoły i soliści nie
tylko z Wolsztyńskiego Domu Kultury, ale i te amatorskie, domowe. Dzisiaj mają scenę do swojej dyspozycji. Widownia dopisuje.

Daria Miśko - wolontariuszka
Najpierw zaczęłam od 8:00 rano, było mało osób, więc wróciłam
do domu. Poszłam później około 10:00 i było lepiej. Ludzie czasami
mijają i nic nie dają, a czasami dają większe sumy. Myślę, że to
przez pogodę, trochę zimno i dlatego czasem tak słabo. Najwięcej
można było nazbierać przy większych sklepach, gdzie nam pozwolono stać oraz w mieście, jak dzieci chciały naklejki. Niektórzy są
bardzo przyjaźnie nastawieni do całej akcji, niektórzy trochę mniej,
niektórzy chodzą od puszki do puszki, ogólnie myślę, że dobrze. W
tym roku więcej osób wrzuca pieniążki.

Szymon Duda - wolontariusz
Bardzo mnie się podoba taka akcja. Dzięki Panu Owsiakowi jest bezpieczniej, choćby w wolsztyńskim Szpitalu, gdzie tego sprzętu z Orkiestry Świątecznej też trochę trafiło. Wielu Polaków chce wspomóc chorych i
potrzebujących, i tu mają do tego okazję. Mam nadzieję, że w tym roku pobijemy kolejny rekord w naszym mieście.

Andrzej Rogozinski - Burmistrz Wolsztyna
Jak zawsze wiele osób się zaangażowało w całą
akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od
samego rana wolontariusze zbierają pieniążki w
Wolsztynie i całej gminie. Próbujemy przyciągnąć
do siebie darczyńców, więc dla nich zorganizowano koncerty, odbyła się także specjalna licytacja
przedmiotów przekazanych przez naszych mieszkańców i miejscowe firmy. Organizatorzy jak co roku poprosili mnie o poprowadzenie tej licytacji razem z dyrektorem Domu Kultury. Wierzę, że zbierzemy jak największą kwotę, bardzo potrzebną, ma ona jak co roku
trafić do oddziałów szpitalnych tych najmłodszych, jak i seniorów.
Myślę, że mamy wspaniałą młodzież. W latach poprzednich i w
tym roku nie było problemów ze znalezieniem chętnych do tej
akcji. Nasza wolsztyńska młodzież w jakimś sensie zmienia ten wizerunek, który gdzieś tam ogólnie funkcjonuje w Polsce, że młodzi
ludzie nie chcą się angażować w takie altruistyczne akcje.

Monika Bielawna - mieszkanka Wolsztyna
Jestem bardzo zadowolona, ze po raz kolejny wraz
z dziećmi mogłam się przyłączyć do tej niezwykłej
akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wrzucając do puszki wolontariuszy parę złotych. Popieram tę akcję całym sercem, tym bardziej że skorzystał na niej niejednokrotnie również i nasz szpital,
który to został wyposażony w specjalistyczny sprzęt do przesiewowego badania słuchu noworodków, a z którego to sprzętu ponad 7
lat temu skorzystał mój ukochany synek. Badanie wypadły pozytywnie, a w książeczce syna pojawił się stosowny certyfikat z
"świąteczno-orkiestrowym" serduszkiem. Następny finał za rok,
ale już teraz zachęcam do wspierania akcji wolsztynian. Warto
pomagać, gdyż nigdy nie wiadomo, kiedy z tej pomocy będziemy
musieli sami skorzystać my sami. Pomagajmy !!!

