Powiat płocki zalany falą
dobra. Zlicytowano 4 dni w
fotelu starosty. Padł rekord
[FOTO]
– WOŚP kierowana przez Jurka Owsiaka to największa
inicjatywa w Polsce łącząca Polaków w imię jednej wspólnej
idei – idei szerzenia dobra. Mimo ataków wszystkich tych
“złych języków”, orędowników dzielenia, usiłujących zohydzić
Orkiestrę, kolejny rok widzimy, że jednak dobro zwycięża –
napisała wicestarosta powiatu płockiego Iwona Sierocka w
dzień Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na swoim
profilu na Facebooku.
W niedzielę 12 stycznia w prawie wszystkich gminach powiatu
płockiego było gwarno i wesoło. Tysiące mieszkańców
przyłączyło się do imprez, organizowanych na rzecz
Orkiestry, która w Polsce gra od 28 lat. Gminne sztaby
organizowały koncerty, imprezy sportowe, licytacje czy
kiermasze. W imprezach brały udział całe rodziny. Mieszkańcy
powiatu byli w tym roku bardzo hojni. Udało się zebrać
rekordowo dużo pieniędzy, bo aż 425 tys. zł. Jest to większa
kwota od ubiegłorocznej o 113 tys. zł. To wspaniały wynik! A
Polacy, jak widać po zbiórkach i frekwencji na imprezach
towarzyszących, chcą dzielić się dobrem, uśmiechać do siebie
i wspólnie się bawić.
Prawdziwym hitem wśród licytacji był dzień w fotelu starosty
powiatu.
Oczywiście
zaproponował
go
najbardziej
zainteresowany – starosta Mariusz Bieniek. Okazuje się, że
nie brakowało chętnych, aby na jeden dzień zająć miejsce
włodarza powiatu. Mariusz Bieniek “oddał” aż 4 dni swojego
urzędowania pod aukcyjny młotek. W gminie Radzanowo
wylicytowano tę atrakcję za 610 zł, w Drobinie za 500 zł, w

Bodzanowie 270 zł, a w Małej Wsi aż 1000 zł. Zwycięzcom
gratulujemy. Ciekawą licytacją, która zakończyła się sporym
sukcesem była Konstytucja RP z podpisem Wicemarszałka Sejmu
Piotra Zgorzelskiego, którą w Radzanowie wylicytowano za
1000 zł.
Hasło tegorocznego finału brzmiało “Wiatr w żagle”. Był to
już 28. Finał, a jego celem było pozyskanie środków dla
zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i
leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej.
W których gminach grała Orkiestra i ile udało się zebrać?
Gmina Bielsk – 27,215,19 zł
Gmina Bodzanów – 53,166,00 zł
Gmina Brudzeń Duży – Sikórz 3,053,07 zł – Brudzeń 1,727,81
zł
Gmina Bulkowo – 40,011,99 zł
Miasto i Gmina Drobin – 29,850,00 zł
Miasto i Gmina Gąbin – prawie 21 tysięcy zł
Gmina Łąck – 4,643,61 zł
Gmina Mała Wieś – około 44,300 zł
Gmina Radzanowo – 50,905,30 zł plus waluta obca, Konstytucja
RP z podpisem Wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego – 1
000 zł , dzień w fotelu Starosty Płockiego – 610 zł.
Gmina Słubice – 16,442,22 zł
Gmina Słupno – ponad 67 tys. zł.
Gmina Stara Biała – Szkoła w Proboszczewicach Starych –
15,204,00 zł
Gmina Staroźreby – 15,270,25 zł
Miasto i Gmina Wyszogród – 37,266,41 zł
Starostwo Powiatowe w Płocku za pośrednictwem swojej strony
internetowej serdecznie dziękuje wszystkim tym, którzy
zaangażowali się w organizację kolejnego finału WOŚP.

Fot. Starostwo Powiatowe Płock.

