XXVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Już po raz kolejny Gmina Kamieniec zagrała z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Współorganizatorami akcji
były: Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Kamieńcu, Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Kamieńcu,
Urząd Gminy Kamieniec, OSP Kamieniec, Szkoły Podstawowe: w Parzęczewie i Konojadzie oraz Rada Rodziców
przy SP Kamieniec,. Pracami sztabu XXVII Finału WOŚP kierowała Pani Małgorzata Stachowiak, której pomagała
młodzież szkolna, nauczyciele, pracownicy Centrum oraz rodzice.
Zbiórkę pieniędzy pod hasłem „ Gramy dla dzieci małych i bez focha – na zakup sprzętu dla specjalistycznych
szpitali dziecięcych” uświetniły występy, które odbywały się w sali gimnastycznej w Kamieńcu. Przedszkolaki
zaprezentowali program artystyczny pt. „ Tańczymy i śpiewamy”. Licznie zgromadzona społeczność Gminy
mogła obejrzeć również pokaz tańca współczesnego w wykonaniu Grupy Jagody, a hip hop zaprezentowała „
STONES CREW”. Jak co roku z Wielką Orkiestrą zagrały zespoły działające przy Centrum Kultury – „Takie
Chłopaki i…”, „Woman’s band” prowadzone przez pana Wojtka Pawlewskiego, keyboardziści i wokaliści pod
kierunkiem Damiana Popiołkiewicza, perkusiści, których przygotował Hubert Sternalski, zespół „Cybinka” z
Grodziska Wlkp., oraz zaprzyjaźnione od wielu lat Warsztaty Terapii Zajęciowej z Rakoniewic. Żeby tradycji stało
się za dość na Kamienieckiej imprezie zagrały dwie Orkiestry z Grodziska : Młodzieżowa Orkiestra Dęta im. S.
Słowińskiego pod batutą pani Renaty Kubale oraz Orkiestra Dęta Seniorów pod kierunkiem Pana Sternalskiego.
Dodatkową atrakcją XXVII Finału WOŚP : wystawa motocykli, pokaz sprzętu strażackiego i pierwszej pomocy
oraz turniej tenisa stołowego. Organizatorzy dla wszystkich „ grających na jedną nutę” przygotowali pyszną
grochówkę oraz ciasto.
Jak co roku mieszkańcy Gminy Kamieniec wykazali się wielką hojnością. Było szlachetnie, głośno, barwnie i
klimatycznie.
Do godz. 20:00 zebrano 28 406,21 zł !
Przeprowadzono również Ważnym elementem Imprezy była licytacja przedmiotów przekazanych na aukcję,
wśród których znalazły się gadżety WOŚP, obrazy, kubki, tort, „ogromny” miś panda, piłka Lecha, książki oraz
wiele innych. W Kamieńcu ponownie „ wszystkie serca zagrały na jedną nutę”!

