
Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-01-12 09:32:04

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w Siewierzu

   W niedziele 11 stycznia w Siewierzu, tak jak w wielu miejscach w całej Polsce, odbył się 17 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Wolontariusze już od samego rana spacerowali uliczkami naszej gminy, zbierając pieniądze do orkiestrowych puszek. Główny sztab Orkiestry
znajdował się w Zespole Szkół w Siewierzu, a jego szefem był jeden z nauczycieli – Jacek Gruszczyński. Do szkoły kwestujący przynosili
pełne puszki, których zawartość skrupulatnie liczona była przez członków siewierskiego sztabu.
   Z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Zdzisława Banasia podczas tegorocznego Finału WOŚP odbyły się różne imprezy
towarzyszące, na których zbierano pieniądze na Fundację. Zgodnie z hasłem „w zdrowym ciele, zdrowy duch” o godzinie 10 w hali sportowej
Zespołu Szkół w Siewierzu rozpoczął się Orkiestrowy Turniej Piłki Halowej. Uczestnicy rozgrywek przed rozpoczęciem piłkarskich zmagań,
wsparli finansowo Fundacje wrzucając pieniądze do puszki. W Turnieju nie było wygranych, ani przegranych. W tym dniu wszystkie drużyny
zwyciężyły, bo grały w bardzo szczytnym celu. Burmistrz Zdzisław Banaś wręczył drużynom pamiątkowe dyplomy w podziękowaniu za udział we
wspólnym „graniu” w 17 Finale WOŚ.
   Po południu Wielka Orkiestra rozbrzmiała na siewierskim rynku. Pomimo niskiej temperatury na rynek przybyło wielu mieszkańców Siewierza.
Koncert rozpoczął występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Wojkowic Kościelnych, po której zaprezentował się chór „Ale Babki” działający przy
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Siewierzu. Przybyłych na rynek mieszkańców swoimi występami rozgrzewały również dzieci i
młodzież z siewierskich szkół oraz rockowa grupa „Budżet” z Liceum im. Jana Pawła II w Siewierzu.
   Pomiędzy występami poszczególnych artystów odbyła się licytacja, na którą Urząd Miasta i Gminy Siewierz wystawił trzy obrazy autorstwa
Wandy Mańko przedstawiające siewierski zamek. Firma „Rekoj” będącą właścicielem telebimu znajdującego się na wieży Ochotniczej Straży
Pożarnej w Siewierzu, wystawiła na orkiestrową licytację usługę reklamową w postaci spotu, który wyświetlany będzie na telebimie przez
najbliższy miesiąc. Wszystkie środki uzyskane z licytacji zostały przeznaczone na Fundację WOŚP. Podczas koncertów na stoisku Siewierza, w
którym mieścił się także polowy sztab WOŚP, można było nabyć losy w specjalnie przygotowanej loterii. Każdy los wygrywał, a zgromadzone w
ten sposób pieniądze zostały przeznaczone na Fundację. Przed występem gwiazdy wieczoru, wśród uczestników loterii rozlosowane zostały
nagrody główne, którymi były unikatowe gadżety WOŚP, odtwarzacz DVD i rower górski.
   Gwiazdą siewierskiego 17 Finału była warszawska grupa wokalna „EYAA”, której opiekunem artystycznym i managerem jest piosenkarz,
wokalista zespołu PARTITA - Andrzej Frajndt. Żeński pięcioosobowy zespół zaprezentował największe przeboje światowych i polskich gwiazd
rozrywki począwszy od lat 60-tych po lata współczesne oraz utwory własne. 17 Finał WOŚP w Siewierzu zakończył się „światełkiem do nieba”.
W tym roku siewierskiemu sztabowi WOŚP udało się zabrać prawie trzy razy więcej niż w roku ubiegłym. W sumie zebraliśmy 13,5 tysiąca
złotych.
   Tegoroczny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Siewierzu nie mógłby odbyć się bez sponsorów, którzy dzięki swojej hojności i
wsparciu finansowemu pomogli zorganizować to przedsięwzięcie. W 17 Finale „grali  z nami”: Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski Jacek Bara z
Mierzęcic,  PPUH „Dolomity”  z  Ząbkowic,  „Zajazd Leśny” Siewierz-Warężyno,  Euro Biuro Complex Materiały  Biurowe Sławomir  i  Patrycja
Gwoździewicz,  Restauracja „Zamkowa”,  która częstowała gorącym żurkiem oraz Restauracja „Jędrusiowi  Izba” serwująca gorący barszcz
czerwony. Serdecznie dziękujemy sponsorom i darczyńcom oraz wszystkim, którzy wsparli Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy za ich wielkie
serca.
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