WIELKIE SERCA W WIELKIM DĘBEM

22 Finał WOŚP w Dębem to przede wszystkim mega pozytywna atmosfera imprezy
możliwa dzięki zaangażowaniu mnóstwa wolontariuszy i wsparciu partnerów oraz
sponsorów. Jednym słowem „Wielkie Serca w Wielkim Dębem” a wszystko to w naszej
Gminie po raz pierwszy dla Orkiestry, która grała w tym roku dla Juniorów i Seniorów.
Sztab został utworzony w Urzędzie Gminy Dębe Wielkie.
12 stycznia w niedzielę od samego rana 20 wolontariuszy, zaopatrzonych w identyfikatory
i puszki ruszyło kwestować na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Byli wszędzie,
przed kościołami, w sklepach, w trakcie orkiestrowego grania, wszędzie tam gdzie mieli się
pojawić, nie patrząc na nie sprzyjające warunki pogodowe stali i zbierali datki.
O godzinie 15.00 ruszyliśmy w Hali Sportowej w Dębem Wielkim z naszym
programem. Były atrakcje dla najmłodszych, nieco starszych i najstarszych m.in.:
- turniej piłki nożnej halowej „Dębska halówka dla 22 WOŚP”, w którym brali udział
uczniowie szkół podstawowych z Gminy Dębe Wielkie, w przerwie zaprezentowano pokaz
tańca współczesnego przygotowany przez studio Flash Dance,
- pokaz taekwon-do i samoobrony w wykonaniu Akadami Sztuk Walki,
- pokaz ratownictwa medycznego z wieloma atrakcjami angażującymi widownię,
a w szczególności najmłodszych przygotowany przez strażaków z OSP Dębe Wielkie,
- koncert muzyki klasycznej i rozrywkowej w wykonaniu uczniów, nauczycieli i gości
Szkoły Muzycznej Missio Musica

- oblegane przez tłumy kobiet i małych kobietek orkiestrowe Studio Urody, gdzie można
było zrelaksować i zrobić się na bóstwo, studio do którego kolejka nie miała końca, mogło
zaistnieć, dzięki współpracy naszych dębiańskiego salonu: Avangarda oraz wolontariuszy
- animacje z chustą dla najmłodszych oraz twórczy kącik przy sztalugach „od serca dla
serca” przygotowany przez wolontariuszy.
- punkt medyczny prowadzony przez nową Przychodnię w Dębem, w którym można było
zmierzyć ciśnienie, zbadać poziom cukru czy zasięgnąć fachowej porady lekarza
- kawiarenka „cafe Dębe” prowadzona przez panie z Koła Emerytów w Dębem Wielkim
i Chrośli oraz Stowarzyszenie Wrzosowianie Panie do kawy i herbaty serwowały wyroby
własne oraz produkty Piekarni Cukierni Gromulski, a dekoracją wnętrza zajęła się
Restauracja Dębianka
- w „siema shop” można było nabyć ciekawe gadżety WOŚP oraz przeróżne rzeczy
otrzymane od darczyńców (Dax-Cosmetics, Swobodna Przestrzeń, Ocean Urody, Dom
i Ogród, Komatsu, Restauracja Dębianka, Zajazd pod Dębem)
- natomiast o pełny brzuszek naszych wolontariuszy dbała Pizzeria Drewutnia
- czerwony klimat na hali sportowej udało nam się uzyskać dzięki Zajazdowi pod Dębem.
- sponsoring imprezy (firmy, które pokryły wszystkie koszty organizacyjne) APPORT
Logistyka, Market u Wieczorów, AUTO KOT s.c. , Centrum Ogrodzeń Konstruktor, FHU
Matis, KOMA,
Na koncert plenerowy złożyły się z trzy występy. Na początek, w dobry nastrój
wprowadziła wszystkich kapela Live. Zaprezentowali repertuar, w którym dosłownie każdy
znalazł coś dla siebie. Następnie dobry humor imprezowiczów nie ustawał dzięki Fire
Garden, a mocne brzmienie Mach Of The Year dało nam wystarczającą ilość rockowego
klimatu.
Zespoły zagrały na scenie przygotowanej w czerwonej naczepie udostępnionej przez
firmę Timex.
W trakcie trwania imprezy można było podziwiać świetne czerwone wozy naszych
gminnych jednostek Straży Pożarnej: Dębe Wielkie, Jędrzejnik, Ruda Górki, Cyganka oraz
motocykle „Gremium MC” - klubu motocyklowego z Halinowa.
O 20.00 zakończyliśmy nasze wspólne WOŚP-owanie tradycyjnym Światełkiem do Nieba.
W naszym dębiańskim wydaniu był to pokaz fajerwerków, w którego przeprowadzeniu
pomogli nam nasi wspaniali strażacy.
Klika słów o naszych pracowitych wolontariuszach. Zaplecze mieliśmy dość okazałe.
Liczną młodzież gimnazjalną, dzieci z podstawówki, nauczycieli z Zespołu Szkół w Dębem
Wielkim, ze Szkół Podstawowych: Ruda i Górki, pracowników Urzędu Gminy, pracowników
Gminnej Biblioteki, członków organizacji pozarządowych, a także wielu osób prywatnych.
W efekcie 20 osób przy puszkach, 20 wspomagających oraz kilkudziesięciu wolontariuszy do
pomocy przy organizacji imprezy ,jej obsługi w trakcie oraz przy pracach porządkowych.
PODZIĘKOWANIE
Korzystając z okazji serdecznie dziękuję wszystkim wolontariuszom, partnerom, sponsorom
oraz licznym uczestnikom imprezy za wspólne granie. Dzięki Wielkim Sercom, z którymi
miałam osobiście przyjemność współpracować, ta impreza mogła się odbyć w takiej formie.
Zabrakło czasu, bo pomysłów było więcej. Proszę mi wierzyć, że gdy narodził mi się pomysł

tej akcji, bez zastanowienia i bez przysłowiowej złotówki w kieszeni ruszyłam do działania.
Z dnia na dzień, jak tylko informacja rozeszła się w Internecie i pocztą pantoflową, telefony
się urywały. Myślę, że efekt był zasłużony, przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania,
przeszedł bo każdy włożył w to coś osobistego. Warto też zaznaczyć, że przedział wiekowy
naszych wolontariuszy był szeroki. Nawet Fundacja WOŚP była pod ogromnym wrażeniem
naszego wniosku. Ponadto na finale gościliśmy wszystkich - dosłownie od juniora do seniora.
Jeszcze przed oczami mam kawiarenkę, którą obsługują uśmiechnięte babcie – emerytki, a
przy stolikach siedzą twardzi, ubrani w skóry harleyowcy, a temu towarzyszy mega
przyjemny uśmiech obydwu stron. Inna migawka to np. parking, rockendrolowa przyczepa,
na wstępie delikatniejszy wstęp, a potem wraz z rozwojem sytuacji - prawdziwy orkiestrowy
klimat rocka, a przed sceną spora grupa widzów w każdym wieku, zaskoczonych??,
zainteresowanych???... Dla mnie osobiście jest to pewien nasz dębski fenomen, bo fenomen
orkiestry jest oczywisty i nie do podważenia, bo od 22 lat jest i rozwija się z każdym
kolejnym rokiem niosąc wspaniałą medyczną pomoc w naszym kraju. Ogromnie się cieszę, że
również my Dębiacy jesteśmy otwarci sercem i potrafimy wspólnie coś zrobić. Oby takiego
wspólnego grania było więcej w naszej gminie, tego życzę i Państwu i sobie.
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