
13 FINA¸ WIELKIEJ ORKIESTRY ÂWIÑTECZNEJ
POMOCY W CIECHOCINKU

Ju˝ po raz 13. w ca∏ym kraju a w Ciechocinku po
raz 14 zagra∏a Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy.

Tym, którzy nie pami´tajà, przypominamy - pierw-
szy koncert odby∏ si´ w Ciechocinku 15 lutego 1992
roku, oczywiÊcie z udzia∏em Jurka Owsiaka i muzyce
rodzimego zespo∏u „ZDROWA WODA”. Zebrano wów-
czas niebagatelnà kwot´ 12 milionów starych z∏otych.

Tradycje mamy wi´c du˝e i nic dziwnego, ˝e 9 sty-
cznia od wczesnych godzin rannych w niemal wszyst-
kich zakàtkach Ciechocinka pojawi∏o si´ 80 m∏odych
wolontariuszy, którzy z wielkim zaanga˝owaniem
przystàpili do corocznej zbiórki pieni´dzy, wspierajà-
cej akcj´ WOÂP.

Dzi´ki pomocy Domu Zdrojowego w stosownie
udekorowanym sztabie „Orkiestry”, mieszczàcym si´
w Miejskim Centrum Kultury, od rana panowa∏ wzmo-
˝ony ruch.

Na zm´czonych i zzi´bni´tych wolontariuszy cze-
ka∏a goràca herbata i s∏odkie wypieki, o które zadba-
∏y: cukiernia pana Jana Szulca oraz cukiernie „Wiedeƒ-
ska” i „Weronika”.

Nad bezpieczeƒstwem m∏odych wolontariuszy ze
Szko∏y Podstawowej nr 1, Publicznego Gimnazjum i
Liceum Ogólnokszta∏càcego czuwali opiekunowie,
pedagodzy oraz przedstawiciele policji. Dlatego wszys-
cy uczestniczàcy w zbiórce pieni´dzy bezpiecznie do-
cierali do sztabu przekazujàc zebrane Êrodki pieni´˝-
ne. Przeliczanie pierwszych wp∏ywów przebiega∏o
bardzo sprawnie dzi´ki pomocy zaoferowanej przez
ciechociƒskich pedagogów.

Do tegorocznej edycji Wielkiej Orkiestry Âwiàtecz-
nej Pomocy w∏àczali si´ nawet najm∏odsi, „maluszki”
z przedszkola z ul. Widok. Z ogromnym przej´ciem
przekazali pienià˝ki z przeprowadzanej ju˝ od 15 gru-
dnia aukcji w∏asnor´cznie wykonanych kartek Êwiàte-
cznych, ozdób i piernikowych wypieków - Kochani
macie naprawd´ ogromne serduszka - dzi´kujemy.

Podobnie by∏o z wychowankami pani Krystyny
Taranowskiej i Iwony Krzysztanowicz ze Szko∏y Pod-
stawowej nr 1 w Ciechocinku. Dzieci zakupi∏y i prze-
kaza∏y na aukcj´ WOÂP, wielkà maskotk´: misia „Sie-
maczka”

Od godziny 17 w muszli koncertowej w parku
Zdrojowym rozbrzmia∏a muzyka, wystàpi∏y 4 zespo-
∏y wokalne „HIPPO”, „HITTO”, „MAMROTKI”, „AJKI”
oraz uczniowie klasy III Szko∏y Podstawowej nr 1.

Nie zabrak∏o równie˝ mocniejszego brzmienia -
zagra∏o 5 zespo∏ów” „UNDER DARK”, „RAMUS”, „EX
USU”, „GRIN”, „TO I OWO BAND”, oraz m∏odzie˝o-
wa orkiestra d´ta z Wagaƒca.

Du˝ym powodzeniem cieszy∏a si´ smaczna gro-
chówka przygotowana przez Wojskowy Szpital Uzdro-
wiskowy oraz pyszne wypieki piekarni POLKORN.

Jak co roku nie zabrak∏o gad˝etów oraz prywat-
nych upominków ofiarowanych na licytacj´, czego
efektem by∏a kwota 1173,00 z∏.

Przed tradycyjnym Êwiate∏kiem do nieba do wszys-
tkich zebranych s∏owa podzi´kowania skierowa∏ Pan
Burmistrz Leszek Dzier˝ewicz, który od wielu lat ak-
tywnie wspiera akcj´ i uczestniczy w zbiórce pieni´-
dzy, jak przysta∏o na w∏odarza miasta z najlepszym
wynikiem wÊród wolontariuszy.

Punktualnie o godz. 20.00 niebo rozÊwietli∏ pokaz
ogni sztucznych przygotowany przez firm´ CEZAR-BIS
z Inowroc∏awia, ale tradycyjne Êwiate∏ko do nieba
wcale nie oznacza∏o zakoƒczenia wspólnej zabawy i
pracy sztabu.

Podsumowujàc wyniki akcji - 16.009,80 z∏ zebranych
do puszek oraz Êrodków uzyskanych z przeprowadzo-
nych aukcji i darowizn, w ostatecznym rozrachunku
daje kwot´ 19.215,65 z∏ oraz 9,75 euro i 3 dolary.

Taki wynik daje satysfakcj´, ciechocinianie jak
zawsze nie zawiedli.

Szczególne podzi´kowania nale˝y skierowaç do
wolontariuszy i tych wszystkich, którzy wsparli t´ wiel-
kà spo∏ecznà akcj´, ofiarowujàc Êrodki i swój prywat-
ny czas po to, by wspomóc kolejnà edycj´ Wielkiej
Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy.

Dzi´kujemy tym wszystkim, którzy byli z nami w
tym roku, a nawet tym wszystkim, którzy do∏àczà do
nas w przysz∏ym.
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SZTAB ORKIESTRY WSPÓ¸TWORZYLI

Miejskie Centrum Kultury, Urzàd Miejski,
Radio BRAWO,

Szko∏a Podstawowa nr 1, Publiczne Gimnazjum,
Liceum Ogólnokszta∏càce,

Firma Komputerowa MADA,
22. Wojskowy Szpiral Uzdrowiskowo-

Rehabilitacyjny, SP ZOS,
Gazeta Kujawska, NOWOÂCI, Zdrój Ciechociƒski,
Piekarnia POLKORN, Cukiernia WIEDE¡SKA,

Restauracja Bristol, Kawiarnia Promieƒ,
EKOCIECH,

FHU BAZAR Hurtownia Owoców i Warzyw,
Komisariat Policji,

Jednostka Ratowniczo - GaÊnicza,
Cukiernia Jana Szulca, PPHU WIKI,

Ognie Sztuczne CEZAR-BIS,
Cenrum Niezale˝nego ˚ycia SAJGON,

Cukiernia Weronika,
Hotele Kopernik i TARGON.


