Gmina Lubichowo

26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w
Gminie Lubichowo.

Przygotowania do finału trwały już od listopada. Gminny Ośrodek Kultury w Lubichowie przy znakomitej
współpracy z Publiczną Szkołą w Lubichowie jak również z Publicznym Gimnazjumw Lubichowie. GOK
Lubichowo przygotował ciekawą propozycję programów artystycznych: jako pierwsi wystąpili uczniowie
kl.I-VII z PSP w Lubichowie wzbogacając program artystyczny Gminnego Finału „JASEŁKĄ” gdzie kolędy
wykonywał szkolny chór i wspaniali soliści. Po tym występie na scenę zaproszono Wójta Gminy Lubichowo
p. Sławomira Bielińskiego, który bardzo ciepłymi słowami przywitał licznie zebraną publiczność w sali
GOK-u w Lubichowie, dziękując wszystkim za przygotowanie a w szczególności wsparcie akcji w różnej
postaci....
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26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gminie Lubichowo.
Przygotowania do finału trwały już od listopada. Gminny Ośrodek Kultury w Lubichowie przy znakomitej współpracy
z Publiczną Szkołą w Lubichowie jak również z Publicznym Gimnazjumw Lubichowie. GOK Lubichowo przygotował
ciekawą propozycję programów artystycznych: jako pierwsi wystąpili uczniowie kl.I-VII z PSP w Lubichowie
wzbogacając program artystyczny Gminnego Finału „JASEŁKĄ” gdzie kolędy wykonywał szkolny chór i wspaniali
soliści. Po tym występie na scenę zaproszono Wójta Gminy Lubichowo p. Sławomira Bielińskiego, który bardzo
ciepłymi słowami przywitał licznie zebraną publiczność w sali GOK-u w Lubichowie, dziękując wszystkim za
przygotowanie a w szczególności wsparcie akcji w różnej postaci. Po wystąpieniu Wójta na scenie zaprezentował
swój nowy program chór „JUTRZENKA” z Lubichowa, oraz zespół „BAMBINO” których występy nagrodzono
gromkimi brawami. Oczywiście prowadzący po każdym występie zachęcali do odwiedzenia kawiarenki z domowymi
wypiekami przygotowanymi przez Rodziców i przyjaciół szkoły. Można było skosztować ciepłej herbaty i kawy oraz
odżywczych soków owocowych, z której wpływał kolejny dochód przeznaczony na WOŚP . Począwszy od listopada
uczniowie oraz nauczyciele i Rodzice zbierali artykuły użytku codziennego, maskotki, ceramikę itp. W czasie
Wielkiego Finału w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubichowie uczniowie wspomagani przez nauczycieli z
zebranych fantów przygotowali stoisko loterii fantowej z głównymi nagrodami, zatwierdzoną przez Naczelnika
Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni. Cena losu wynosiła 5 zł i każdy los wygrywał. Stoisko to cieszyło
się dużą popularnością. Swoją cegiełkę dołożyli również nasi sponsorzy lokalni z Lubichowa: Wójt Gminy – Pan
Sławomir Bieliński, Sekretarz Gminy – Pan Witold Sykutera, Pani Elżbieta Uznańska (sklep
spożywczo-przemysłowy), Pani Dorota Kaczmarek (kwiaciarnia), Pani Karolina Suwalska (kwiaciarnia), Pani Ewa
Raszeja-Wiklent (firma handlowo-usługowa –Biedronka), Pani Edyta Rezmer (restauracja „Anioł”), Pan Grzegorz
Ćwikliński (firma handlowa), Pan Kamil Szwarc (zakład fryzjerski – ARTRAVE) oraz nauczyciele, rodzice i przyjaciele
szkoły. Publiczna Szkoła Podstawowa zebrała tego popołudnia 3 476,55 zł (kawiarenka + loteria + licytacja),
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wolontariusze z naszej szkoły podstawowej zebrali 1 650,14 zł i całościowo pobili szkolny rekord. Piękny popis
recytatorski wokalny dali reprezentanci zespołu folklorystycznego ”Lubichowskich Kociewiaków" a byli nimi:
Patrycja Golimowska i Kornelia Krysiak oraz Maciek Mokwa. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się występ
duetu akrobatycznego pań- pod nazwą „ACRO-JELI”, którego wykonawczynie brały udział między innymi na
olimpiadzie w Chinach. Publiczność w szczególności ta najmłodsza mogła podziwiać różnego rodzaju sztuki
magiczne wykonywane przez zawodowego wieloletniego iluzjonistę –Zbigniewa Kluczkę. Ostatnie dwa punkty
programu to znakomite prezentacje wokalne Mateusza Rąbalskiego -mieszkańca Lubichowa oraz Julii
Szczypior-Finalistki Kaszubskiego „IDOLA” 2014r. Od godz. 11 na Sali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w
Lubichowie trwały rozgrywki amatorskich drużyn piłki siatkowej dorosłych. Oni również dołożyli swoją cegiełkę w
postaci 400zł. Obchody zakończyły się około godz. 19.30 „Światełkiem do nieba”. Cała gmina zebrała 8 272,66 zł.
14 stycznia 2018 r. po raz XXVI zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w
Lubichowie gdzie znaczący Swój udział w tej akcji wykonała również nasza Publiczna Szkoła Podstawowa w
Lubichowie. Z głębi serca dziękujemy wszystkim zaangażowanym: Dyrekcji Publicznej Szkoły Podstawowe:
p. Justynie Kacała, p. Sebastianowi Jach oraz Dyrekcji Publicznego Gimnazjum: p. Jerzemu Fiałkowi, p.
Gerardowi Olszowemu , Rodzicom, Sponsorom, Nauczycielom, Pracownikom Niepedagogicznym i
Uczniom w przygotowanie Gminnego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dla wyrównania szans
w leczeniu noworodków. Szczególne wyrazy podziękowania składamy: Pani Anecie Gibas; szkolnym
wolontariuszom; M.Jędrzejewskiej (kl. VIIa), P. Pieleckiej (kl. VIIa), J. Birna (kl. VIIb), D. Sulewskiej
(kl.VIIb), M. Toczek (kl. VIIb), A. Mikulskiemu (kl. VIIa ); wolontariuszom z Publicznego Gimnazjum:
PatrycjiGolimowskiej, Justynie Kożuch, Dianie Rudowskiej, Martynie Pawłowskiej, Idze Makowskie, ;
Aleksandrze Klin, Dominikowi Łepek, Filipowi Gosz; aktywowi uczniów: A. Berendt (kl.VIb), P. Pilacki
(kl.VIb), P. Pilacki (kl.VIb), B. Hossa (kl.VIc), P. Piotrzkowskiemu (kl.VIc) oraz uczniom z
„Lubichowskich Kociewiaków” i uczniom zaangażowanym w przedstawienie jasełki; sztabowi nauczycieli:
p. D. Augustjańskiej, p. M. Kwaśniewskiej, p. I. Lassocie, p. G. Kloneckiej-Barret, p. H. Pilackiej, p. E.
Kamińskiej, p. G. Czapiewskiej, p. B. Fiałkowskiej, p. A. Kuśnierz, p. R. Ratomskiej, p. M. Werra. Ponadto
serdecznie dziękujemy Rodzicom za przygotowanie wypieków domowej roboty oraz za składane fanty do
loterii. Wszyskim darczyńcom za ofiarowane datki od serca na rzecz 26 Finału WOŚP 2018.
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