25. Finał
Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
15 stycznia 2017 roku odbył się 25. Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. W tym roku pod hasłem: „Dla ratowania
życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla
zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom”. W gminie Pelplin
zebrano ponad 15 tys. zł.
Tego dnia od rana do godziny 18 w całej gminie Pelplin kwestowało 25 wolontariuszy. Łącznie do skarbonek w Pelplinie zebrano 8.659,05 zł.
Od godz. 17 impreza z licytacjami odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury w
Pelplinie. Wystąpili:
•
Szymon Szweda
•
„Chórek pani Gosi”, czyli dzieci i młodzież z warsztatów wokalnych MOK
•
Oliwia Nowaczyńska
•
Daria Staniszewska
•
zespół Watahaha, który tworzy czterech chłopaków i dziewczyna – perkusistka (bardzo dobry pod względem muzycznym debiut)
•
zespół Kingston Capitana
Pomiędzy występami prowadzone były licytacje przekazanych na finał WOŚP
darów. Najwyższą kwotę – 400 zł – uzyskano za zestaw kibica Klubu Sportowego
Wierzyca Pelplin. Torty ufundowane przez Piekarnię Leszka Melera i Andrzeja Chojnackiego „poszły” za 50 zł każdy. Dobrą cenę uzyskano za kubki z logo 25-lecia
WOŚP, bo od 50 do 100 zł. Za narzędzia z firmy DAK-DUD zapłacono 2 razy po 150
zł. Koszulka piłkarza Krzysztofa Rutkowskiego warta była 140 zł; obraz Jadwigi
Dettlaff – 70 zł, piłka z Klubu Centrum Pelplin – 250 zł, jaśki/poduszki WOŚP po
50 zł, zimowy sweter – 60 zł, koszulki WOŚP – od 25 do 40 zł, ciasta ufundowane
przez KGW 50 i 70 zł, misie przekazane przez Annę Sobieralską wylicytowano
za 50, 60 i 70 zł, karmnik przekazany przez pana Cejnera – za 150 zł, kociewską
deskę do krojenia i torbę z haftem kociewskim – za 50 zł, książki Anny Wysockiej-Kalkowskiej od 50 do 80 zł. Za bon na wyroby granitowe od Tomasza Górskiego
szczęśliwy nabywca zapłacił 50 zł. Od 20 do 50 zł uzyskano licytując karnety
od Katarzyny Górnej, Janusza Weronieckiego, książki Krystyny Gierszewskiej,
kalendarze Gminy Pelplin, prace pań z Koła Haftu MOK, zdjęcia Krzysztofa Mani,
bombki z podpisami artystów, jubileuszowe cysteny i inne drobiazgi. Łącznie z
licytacji w ośrodku kultury, w tym za ciasta, zebrano 3.686,91 zł.
Datki do skarbonek można było też wrzucić w sklepie „MIKI” Anny Sobieralskiej
na ul. Prusa, gdzie zebrano 209,03 zł oraz w sklepie Agnieszki Neumann-Serockiej
w Rożentalu, gdzie zebrano 90,20 zł.
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „LATOCHA” zapewniło darmowe przejazdy
dla wolontariuszy z Rudna, a „Grill Bar” Pizzeria – Bogumiła Worzała ufundowała
megapizzę na posiłek dla wolontariuszy.
Impreza WOŚP odbyła się także w szkole w Kulicach, gdzie do skarbonek
wolontariuszy zebrano 1.061,91 zł, a z licytacji uzyskano 1.766,00 zł. Łącznie w
Kulicach zebrano 2.827,91 zł.
W całej gminie Pelplin zebrano łącznie 15.473,10 zł oraz trochę obcej waluty
(liczenie obcej waluty w poniedziałek).
To znowu więcej niż w latach poprzednich (w roku 2007 zebrano 3.147,41 zł,
w 2012 roku zebrano 7.207,53 zł, a w roku 2011 przekroczono po raz pierwszy
10 tys. zł).
Serdecznie dziękujemy wszystkim wolontariuszom, osobom, firmom, które
przekazały przedmioty na licytację, kupującym te przedmioty, wokalistom i
zespołom, którzy wystąpili charytatywnie oraz wszystkim pozostałym za zaangażowanie w 25. Finał WOŚP.
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