Orkiestra serc zagra w powiecie
Jak co roku, tak i w tym na terenie powiatu olsztyńskiego zagra Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy. W niedzielę 10 stycznia znajdą coś dla siebie zarówno amatorzy wypieków, sportu,
muzyki, jak i kapieli w lodowatej wodzie. Imprezom towarzyszyć będzie kwesta na rzecz
Fundacji Jurka Owsiaka. Tradycyjnie też wielki koncert otwartych serc zakończy się
„światełkiem do nieba”. Zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup urządzeń medycznych
dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów.
- Ubiegły rok pokazał, że pediatria jest mocno zaniedbaną działką. Dokonując zakupów z pieniędzy
zebranych podczas 23. Finału WOŚP zobaczyliśmy, że potrzeby na tych oddziałach są ogromne, z czego
tak naprawdę nie zdawaliśmy sobie do końca sprawy. Wspólnie z zarządem Fundacji podjęliśmy decyzję,
że 24. Finał WOŚP również będzie poświęcony pediatrii, tak by odziały zostały kompleksowo wyposażone.
Szpitale skupiają się na zakupie skomplikowanych urządzeń, a nie starcza na tak prozaiczne rzeczy jak
łóżka, czy szafki. Komfort pacjenta jest również ważny w dochodzeniu do zdrowia. Nie zapominamy także o
geriatrii, jest coraz lepiej. Dopiero kiedy Orkiestra zaczęła mówić głośno o pomijaniu tego tematu, zaczęto
myśleć o seniorach bardziej serio – mówi Jerzy Owsiak prezes zarządu Fundacji Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy. (cytat za: www.wosp.org.pl).
Przez 23 lata działalności Fundacja WOŚP zakupiła sprzęt medyczny wydając blisko 650 mln zł. zebranych
w corocznych edycjach wydarzenia.
Program Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie powiatu olsztyńskiego:
Gmina Biskupiec
W Biskupcu w godz. 9:30-13:15 około 120 wolontariuszy z Biskupca i Reszla przeprowadzi kwestę uliczną
na rzecz WOŚP. Po południu planowana jest kąpiel morsów w centrum miasta na Placu Wolności, w
specjalnie przygotowanych do tego basenach. Przewidywana jest także przejażdżka samochodami
off-roadowymi, a po godzinie 15:00 w Biskupieckim Domu Kultury zostana przeprowadzone aukcje i
zliczanie zawartości puszek. O godzinie 20:00 poleci w górę „światełko do nieba”.
Gmina Barczewo
Barczewo zaprasza na prezentacje sztuk walki oraz pokazy taneczne. Przeprowadzane będą również aukcje
i tradycyjne zbieranie pieniędzy do puszek przez wolontariuszy. Przewidziany jest kiermasz ciast.
Gmina Dywity
W Dywitach akcja na rzecz WOŚP rozpocznie się od zbierania książek przeznaczonych na licytację. W
godzinach 15:00-18:00 odbędzie się koncert pt. „Bardziej być to więcej dać”. Wystąpią w nim grupy
artystyczne z GOK-u i ze Szkoły Podstawowej w Dywitach, Powiatowej Szkoły Muzycznej oraz Orkiestra
Melofani. Wydarzenie zakończy się z wielkim hukiem &#8211; pokazem sztucznych ogni.
Dobre Miasto
10 stycznia na ulicach pojawią się specjalnie oznakowani wolontariusze z puszkami na datki na rzecz
Fundacji Jurka Owsiaka. Na parkingu przy Basenie na Fali, ul. Garnizonowa w godzinach 13:00 &#8211;
16:00 można będzie się spotkać z kierowcami rajdowymi, którzy również włączą się w Wielki Finał. W kinie
Przyjaźń przy ul. Olsztyńskiej 2 od godz. 17:00 odbędą się koncerty, loteria fantowa oraz licytacja
ofiarowanych gadżetów m.in. VOUCHERA na lot zapoznawczy szybowcem, bonu na tort, kanapy
wypoczynkowej i wielu innych. Nie zabraknie muzyki, usłyszymy zespoły: Pasja, Lelija, Rozśpiewane
serduszka, Hiphopowe iskry.
Gmina Gietrzwałd
GOK w Gietrzwałdzie zaprasza o godz. 16:00 do Wiejskiego Domu Kultury w Biesalu. W programie
przewidziane są m.in.: występy artystyczne, licytacja przedmiotów podarowanych na aukcję – wyroby

artystyczne, koszulki okolicznościowe i gadżety sportowe. O godzinie 20:00 – „światełko do nieba”.
Gmina Jeziorany
Jeziorański Sztab WOŚP serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców gminy do udziału w 24. Finale WOŚP.
O godzinie 12.00 na plaży miejskiej w Tłokowie odbędzie się kąpiel morsów w jeziorze Ring. W godzinach
13:00 &#8211; 16:00 w hali OSiR-u w Jezioranach odbędą się: mecz siatkówki Samorządowcy – Mieszkańcy
Gminy, pokazowa gra w badmintona z udziałem Lecha Dryżałowskiego &#8211; wicemistrza Polski, mecz
piłki nożnej dziecięcych drużyn MKS Jeziorany, mistrzostwa gminy w przeciąganiu liny Ochotniczych Straży
Pożarnych. Dodatkowe atrakcje to: pierogi, kącik malucha, kawiarenka, loteria. W godzinach 16:00-19:00
na scenie przy OSiR odbędą się występy artystyczne.
Gmina Olsztynek
W Olsztynku orkiestra zara przez cały weekend. W piątek 8 stycznia o godz. 17:00 w sali widowiskowej
Gminazjum im. Noblistów Polskich uczniowie przedstawią spektakl pt. &#8222;Opowieść Wigilijna&#8221;.
Również o 17:00 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Waplewie zaprasza na &#8222;Orkiestrowe
granie&#8221;; w programie występy, zabawa, aukcje. Od godz. 18:00 olsztyneckie kino Grunwald
wypełnią ciężkie brzmienia zespołów: My Hate, Good Days Ahead, Eyewash.
W sobotę 9 stycznia MDK w Olsztynku zaprasza na godz. 16:00 na Wielkie Świąteczne Kolędowanie. 10
stycznia na ulicach pojawią się wolontariusze &#8211; kwesta na rzecz WOŚP potrwa w godz. 9:00
&#8211; 18:00.
Gmina Purda
Finał WOŚP odbędzie się w GOK-u w Klewkach. W programie imprezy od godziny 12.00: występ Koła
Gospodyń Wiejskich „Szczęściary&#8221; ze Szczęsnego, pokaz sekcji teakwondo oraz występ grupy
kabaretowo-wokalno-instrumentalnej „Silna Grupa Na Wezwanie&#8221; ze Świątek. Planowany jest
również pokaz Ochotniczej Straży Pożarnej z Klebarka Wielkiego, a także teatru ruchu i ognia
„FUEGO&#8221; z Jonkowa. Na godz. 18.00 zaplanowane zostały koncerty raperów Mateusza Hilińskiego
„MajkNaOn&#8221; i Maxa Wernika „Werbalnego&#8221; oraz grupy CONTRAST i THE DMOKS.
Gmina Stawiguda
Tu zaplanowane zostały występy artystyczne miejscowych zespołów, m.in. Kosejdra ze Stawigudy,
Solidrock’a z Olsztynka oraz grupy teatralnej ze Szkoły Podstawowej w Rusi. W zbiórce do puszek WOŚP
weźmie udział 50 wolontariuszy.

Drukuj

