Gmina Krzywda

Archiwum

Finał WOŚP 2014 w Krzywdzie
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Krzywdzie i okolicach zebrała w tym roku
16 tysięcy 560 złotych i 49 groszy. Wynik byłby na pewno lepszy, gdyby nie... pogoda.
Pierwotnie planowaliśmy, że, tak jak w poprzednich latach, główna impreza odbędzie się na terenie Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji, ale ze względu na silny wiatr oraz deszcz ze śniegiem i śnieg, w trosce o zdrowie uczestników
postanowiliśmy przenieść koncert do Domu Strażaka .
Bardzo udana była w tym roku licytacja orkiestrowych gadżetów i innych przedmiotów, oﬁarowanych przez miejscowych
darczyńców, z której uzyskano 2 800 złotych.
Najwięcej, po 300 złotych, wylicytowano za tort, przygotowany przez mieszkańców wsi Fiukówka i obraz wyszywany
koralikami. Ponadto nowi właściciele zapłacili od 100 do 300 złotych m.in. za pióro, którym wójt Jerzy Kędra podpisywał w
minionym roku najważniejsze dokumenty, kubki, apteczki pierwszej pomocy i kalendarze WOŚP, miniaturowe żywe króliki, a
także płytę Justyny Steczkowskiej z Przystanku Woodstock oraz książkę Katarzyny Cichopek.
Na aukcji można było też wylicytować srebrną biżuterię, którą ktoś wrzucił do puszki wolontariuszy w Okrzei.
Najbardziej efektywni podczas niedzielnej kwesty byli Bartosz Walo ze Szkoły Podstawowej w Krzywdzie, który zebrał 614
złotych, a także Julia Jastrzębska z Adamowa z wynikiem ponad 500 złotych oraz Aleksandra Ochnik ze Szkoły Podstawowej
w Radoryżu Smolanym, która przyniosła ponad 470 złotych.
Dużym powodzeniem wśród uczestników tegorocznego koncertu cieszyła się loteria fantowa z plecakami, zabawkami, a
także okolicznościowymi kubeczkami dla Babci i Dziadka.
Za te i inne "fanty" udało się zebrać ponad 900 złotych.
Strażacy z OSP Krzywda ugotowali grochówkę, bigos Panie kucharki z Gimnazjum w Radoryżu Kościelnym, natomiast
pyszne ciasta, ciasteczka, pączki, kawę, herbatę przygotowały
Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy, które również zajęły się sprzedażą uzyskały kwotę prawie 900zł.
Na scenie Domu Strażaka w Krzywdzie w tym roku wystąpiły zespoły "Surprise" i "Verdis", a druhowie z miejscowej
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywdzie przygotowali pokaz ratownictwa.
Mimo niesprzyjającej pogody tegoroczne "wielkie granie" zakończyło światełko do niebo.

Członkowie sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Krzywdzie w powiecie łukowskim zapraszają do współpracy
osoby, które chcą się zaangażować w organizację najbliższego ﬁnału.Poszukiwani są zarówno wolontariusze, chcący zbierać
pieniądze, jak też instytucje, ﬁrmy lub osoby, które mogą przekazać dary na licytację. - Poszukujemy zarówno chętnych do
kwestowania, jak i do pomocy przy organizacji ﬁnałowej imprezy. Mogą to być nawet osoby niepełnoletnie, ale w takich
przypadkach na udział w ﬁnale Orkiestry muszą mieć zgodę rodziców. Jeśli chodzi o dary na aukcję to w tym przypadku nie
ma ograniczeń - mówi szefowa sztabu WOŚP w Krzywdzie, zastępca wójta Barbara Kot.

Prawdziwym hitem ubiegłorocznej licytacji był półtoraroczny, kary kuc o imieniu "Bratek", za którego nowy właściciel
zapłacił tysiąc złotych. Oprócz niego, podczas 21 ﬁnału orkiestry na aukcji można było kupić m.in. parę królików od
miejscowych gimnazjalistów i markowe pióro, którym wójt Jerzy Kędra podpisywał najważniejsze dokumenty. --- Zgłoszenia
Zarówno planowanych do licytacji przedmiotów, jak i wolontariuszy przyjmują członkowie sztabu w urzędzie gminy oraz
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pracownicy Centrum Kultury i Integracji Społecznej. Program tegorocznego koncertu jeszcze nie jest ustalony, ale wiadomo,
że tak jak w poprzednich latach odbędzie się on na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W ubiegłym roku podczas
kwesty i licytacji zebrano w sumie 18 tysięcy 339 złotych i 50 groszy. Organizatorzy akcji wierzą, że najbliższy ﬁnał będzie
równie udany. 22 ﬁnał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 12 stycznia 2014 roku. Pieniądze będą zbierane
na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów.

XXI FINAŁ WOŚP

W tym roku zbieraliśmy ,,Dla ratowania życia dzieci oraz godnej opieki medycznej seniorów''.
Na terenie całej Gminy Krzywda kwestowało 50 wolontariuszy.
Zebraliśmy łącznie 18 339,3 złotych.
Wolontariusze – 11 577,9zł.
Licytacja - 4982,00zł.
Loteria - 1064,50zł.
sprzedaż: (ciasto, kiełbaski, grochówka) - 714,90zł.

Cała kwota została wpłacona na rachunek Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Serdeczne Podziękowania składamy;
Firmom:
Huta Szkła Gospodarczego Wrześniak Tadeusz,
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Piekarnia Ciastkarnia Eugeniusz Onysk,
Sklep Wielobranżowy Barbara Kowalczyk,
"Kwiaty" Sklep Wielobranżowy Jolanta Gogłoza

Dziękujemy zespołom muzycznym SURPRISE i Model MT za dobrą dawkę muzyki, grali w Finale nie biorąc
wynagodzenia.
Dziękujemy Pani Dyrektor, pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzywdzie za wsparcie pracy sztabu. Tak jak i w
roku ubiegłym, Sztab WOŚP znajdował się w Centrum Kultury i Integracji w Krzywdzie. To tam nasi wolontariusze
odbierali indentyﬁkatory, puszki
i wyruszali na podbój wrażliwych serc. Tam również odbywało się liczenie zebranych pieniędzy.
Bardzo serdeczne podziękowanie dla właściciela Gabinetu Weterynaryjnego w Fiukówce
Pana Pawła Mateńko, który poprowadził licytację i oﬁarował z własnego chowu półtorarocznego, karego kuca – Bratka.
Podczas licytacji, "Bratek" okazał się prawdziwym hitem, licytacja trwała jeszcze długo po zakończeniu grania. Zwycięzca
licytacji Farma Iluzji Sp. z o.o. z Trojanowa
za kwotę 1500 złotych stała się nowym właścicielem "Bratka".
Cieszymy się że kuc traﬁł do Parku Edukacji i Rozrywki "Farma Iluzji". Jest to miejsce pełne atrakcji, gdzie dzieci i młodzież
również z terenu naszej gminy wyjeżdżała wielokrotnie aby odpocząć, wspólnie ze znajomymi spędzić czas na świeżym
powietrzu.
- Poprzedni zwycięzca licytacji nie wycofał jednak swoich pieniędzy, tylko przeznaczył je na zakup bombki, która jest chyba
najdroższą bombką w powiecie łukowskim, bo została sprzedana za 1100 złotych.
Serdecznie Dziękujemy wszystkim oﬁarodawcom, wolontariuszom, współorganizatorom, wszystkim
mieszkańcom Gminy za okazane serce podczas XXI Finału.
Sztab WOŚP w gminie Krzywda

W sztabie WOŚP Gminy Krzywda trwają gorące dni. Finał aukcji już 13 stycznia, wszystko dopinane jest na ostatni guzik. W
tym jeden z tradycyjnych już punktów tego dnia - licytacja przedmiotów oﬁarowanych na rzecz zbiórki.
Fanty na licytację przekazali m.in. Pani Anna Cybulska są to dwie książki ze specjalną dedykacją autorki "Pamiętnik mojego
życia. Rzecz o Henryku Sienkiewiczu", Huta Szkła Gospodarczego w Hucie Dąbrowie, OSP Krzywda, Wójt Gminy Krzywda
wzorem lat ubiegłych oﬁarował swoje pióro. Z-ca Wójta Barbara Kot przygotuje specjalny orkiestrowy Tort.
Niewątpliwie atrakcją licytacji będzie ,, ktoś'' specjalny kary „kuc” 1,5-roczny wałach – Bratek z własnego chowu właściciela
Gabinetu Weterynaryjnego w Fiukówce Pana Pawła Mateńko.
Podczas licytacji nie zabraknie gadżetów od Fundacji WOŚP oraz przeróżnych upominków, przekazanych przez lokalnych
sponsorów, oraz prace lokalnych artystów.
Codziennie zgłaszane są do nas ciekawe przedmioty część z nich będzie można wylosować podczas loterii, między
innymi; zaproszenia na Bal Karnawałowy w Zimnej Wodzie i Okrzei przekazane przez organizatorów KGW w Zimnej Wodzie i
KGW w Okrzei.
W niedzielę od rana na terenie gminy kwestować będzie 50 wolontariuszy, natomiast o 15.00 na Gminnym Ośrodku Sportu
i Rekreacji w Krzywdzie rozpocznie się koncert zespołu SUPRAISE, zaś w czasie przerwy prowadzona będzie licytacja.
O godzinie 18.00 wystąpi gwiazda wieczoru Zespół Model MT. Punktualnie o 20.00 zabłyśnie Światełko Do Nieba.
Na wszystkich mieszkańców gminy czeka więc dzień pełen atrakcji, a wszystko to dla ratowania życia dzieci i godnej opieki
medycznej seniorów.

W dniu 13 stycznia 2013 r. po raz drugi na Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Krzywdzie odbędzie się XXI
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W dniu 13 stycznia 2013 r. po raz drugi na Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Krzywdzie odbędzie się XXI Finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na którym oprócz wielu atrakcji odbędzie się licytacja przedmiotów
oﬁarowanych na rzecz zbiórki, wśród nich znajduje się ,, ktoś'' specjalny kary „kuc” 1,5-roczny wałach – Bratek z własnego
chowu właściciela Gabinetu Weterynaryjnego w Fiukówce Pana Pawła Mateńko.

Cena wywoławcza – 1 000 zł.
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XX FINAŁ WOŚP

W gminie Krzywda podczas XX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zostało zebrane
19 361,22 złotych.
Wolontariusze - 13 684,86zł.
Licytacja - 3 132,00zł.
Loteria - 802,51zł.
sprzedaż: (ciasto, kiełbaski, bigos, grochówka) - 1741,85zł.
Cała kwota zastała wpłacona na rachunek Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
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Dziękujemy sponsorom:

-

Firmom:
Huta Szkła Przeworski Ryszard,
Zmechanizowane Roboty Ziemne i Eksploatacja Kruszywa Pietrzak Stanisław,
Piekarnia Ciastkarnia Eugeniusz Onysk,
Beata Gajownik FH Kuferek,
PHU Józef Strzyżewski.
Dziękujemy zespołom muzycznym za dobrą dawkę muzyki, grali w Finale nie biorąc kasy.

- SURPRISE
- PROFIL
- MARCO VAN DJ
Serdecznie Dziękujemy wszystkim oﬁarodawcom, wolontariuszom, współorganizatorom, wszystkim mieszkańcom Gminy
za okazane serce podczas XX Finału.

Sztab WOŚP w gminie Krzywda
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XX Finał WOŚP 08 stycznia 2012 roku Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krzywdzie

Grają z nami ;
MARCO VAN DJ
SEKRET
SUPRAISE
PROFIL
Tym razem „Gramy z pompą! Zdrowa mamazdrowy wcześniak- zdrowe dziecko, czyli zakup sprzętu
ratującego życie wcześniakom oraz pomp insulinowych
dla kobiet ciężarnych z cukrzycą”.

Zwracamy się z gorącą prośbą o pomoc w organizacji
XX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Każda pomoc jest mile widziana – w postaci fantów
przeznaczonych do licytacji, czy też datków ﬁnansowych na
ten cel.

Liczymy na Waszą pomoc
Z poważaniem szef sztabu
Barbara Kot
Kontakt tel. 25 755 10 06
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