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21. Fina∏
Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy

Karolina Jasiƒska - przedstawicielka Miejskiego
Centrum Kultury w Ciechocinku wraz z grupà szeÊciu
wolontariuszy, dzi´ki wsparciu Centrum Niezale˝nego
˚ycia „Sajgon”, uda∏a si´ do siedziby telewizji TVP
Bydgoszcz, by podczas relacji na ˝ywo wspieraç akcj´
Jurka Owsiaka. Wolontariusze dzielnie prezentowali
ogromny baner z napisem: „Ciechocinek gra najd∏u˝ej”
- bo to przecie˝ w naszym mieÊcie 15 lutego 1992 roku
mia∏ miejsce pierwszy fina∏ WOÂP. Podczas programu
redaktorzy ∏àczyli si´ ze sztabem w Ciechocinku. Dy-
rektor Miejskiego Centrum Kultury - pani Barbara
Kawczyƒska zda∏a relacj´ z tego, co dzia∏o si´ w naszym
mieÊcie. A dzia∏o si´ naprawd´ wiele…

Od godz. 8:00 do 16:00 dziewi´çdziesi´ciu wolon-
tariuszy, pomimo siarczystego mrozu, zbiera∏o pienià-
dze do puszek. Nast´pnie w muszli koncertowej w par-
ku Zdrojowym odby∏y si´ koncerty oraz imprezy to-
warzyszàce. Zagra∏y zespo∏y: Avocado, We Are, Second
of Life oraz legendarny Lombard. Prowadzone by∏y
tak˝e licytacje: maskotek przekazanych przez Stra˝
Miejskà, koszulek zespo∏u Jarz´bina, r´kodzie∏ przygo-
towanych przez mieszkaƒców Samodzielnego Publicz-
nego Zak∏adu Leczniczo-Opiekuƒczego w Racià˝ku
oraz przedmiotów, które otrzymaliÊmy od Jurka Owsia-
ka, w tym kubków, kalendarzy, p∏yt. Sprzedawano tak-
˝e wyroby cukiernicze przygotowane przez firm´ Pol-
korn oraz okolicznoÊciowe przedmioty ofiarowane
przez Przedszkole Samorzàdowe „Bajka”.

¸àcznie w Ciechocinku zebrano 25.091,59 z∏otych!
Punktualnie o godz. 20:00 Êwiate∏ko z towarzyszeniem
fajerwerków polecia∏o do nieba. By∏y to niezwyk∏e
chwile, które po∏àczy∏y wszystkich zebranych w akcie
ludzkiej solidarnoÊci z potrzebujàcymi pomocy i wspar-
cia.

Do akcji aktywnie w∏àczyli si´ tak˝e uczniowie
i nauczyciele Szko∏y Podstawowej nr 1.

Zgodnie z umowà w niedzielny poranek wolonta-
riuszki z klas VI  i nauczyciele pojawili si´ na ulicach
Ciechocinka, by wesprzeç XXI fina∏ Wielkiej Orkiestry
Âwiàtecznej Pomocy. Uczniowie, mimo mrozu i du˝ej
iloÊci Êniegu, ch´tnie zbierali pieniàdze na wspólny
cel, jakim w tym roku jest pomoc dzieciom i osobom
starszym.

- Ludzie bardzo ch´tnie wrzucajà pieniàdze do
puszek, rzadko zdarzajà si´ tacy, którzy odmawiajà
- mówi∏a jedna z naszych wolontariuszek.

Dzi´ki dobrej organizacji ciechociƒskiego sztabu
dzieciaki mog∏y liczyç na goràcà herbat´ i dro˝d˝ówki,
którymi to mog∏y si´ posiliç w Miejskim Centrum Kul-
tury. Dodatkowo mo˝na by∏o zjeÊç ciep∏à zup´ w Vil-

li Piast. Wolontariuszki nie mia∏y szansy porzàdnie
zmarznàç, by∏y pod sta∏à opiekà nauczycieli, którzy
nie spuszczali z nich oczu, troszczàc si´ o ich zdrowie
i bezpieczeƒstwo.

Oko∏o godziny 13.00, Bo˝ena Okulewicz, nasza
Pani bibliotekarka zacz´∏a zliczaç pieniàdze, niektórzy
wolontariusze uzbierali nawet 300 z∏! JesteÊmy napraw-
d´ dumni z efektów pracy naszych uczniów. Tak trzy-
maç!

Spo∏ecznoÊç szkolna ju˝ od kilku lat czynnie uczest-
niczy w dzia∏aniach orkiestry, mo˝na powiedzieç, ˝e
Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy wpisa∏a si´ w ka-
lendarz wydarzeƒ Szko∏y Podstawowej nr 1 im. Mar-
sza∏ka Józefa Pi∏sudskiego w Ciechocinku.

                   Karolina Jasiƒska, Anna Migdalska

13 stycznia 2013 roku odby∏ si´ 21. Fina∏ Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy. Tym razem ze-
brane fundusze przeznaczone zosta∏y na ratowanie ˝ycia dzieci i godnà opiek´ medycznà seniorów.

Z ˚YCIA MIASTAZ ˚YCIA MIASTA

Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku pragnie z∏o˝yç

goràce podzi´kowania

wszystkim, którzy okazali serce, w∏àczyli si´ w akcj´

Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy i wspó∏tworzyli

Sztab Orkiestry w Ciechocinku:

Urzàd Miejski

Biuro Promocji Miasta

Miejska Biblioteka Publiczna

„Gazeta Pomorska”

„Zdrój Ciechociƒski”

portal: Miasto Ciechocinek

Szko∏a Podstawowa nr 1

Publiczne Gimnazjum

Liceum Ogólnokszta∏càce

Przedszkole Samorzàdowe Nr 1 „Bajka”

Willa PIAST

Piekarnia POLKORN

22. Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjny

BAZAR BIS Hurtownia Owoców i Warzyw

Sklep Koniczynka

Sklep FAMA

Sklep Papierniczy Pani J. ¸ojko

Pan Leszek Promiƒski

Pizzeria NEAPOL

Zwiàzek Harcerstwa Rzeczypospolitej - grupa „¸OÂ”

Salon Fryzjerski S∏awy Zwierzchowskiej

Samodzielny Publiczny Zak∏ad Leczniczo - Opiekuƒczy

w Racià˝ku

Auto-Trezor

PUC Ciechocinek

Ksi´garnia i Antykwariat

Restauracja Zdrojowa

Restauracja BRISTOL

Komisariat Policji

Jednostka Ratowniczo - GaÊnicza

Przedsi´biorstwo EKOCIECH

   B. Kawczyƒska


