Gminny O¶rodek Kultury w Lasecznie

26-ty fina³ WO¦P
12.01.2018.

Tegoroczny 26-ty fina³ WO¦P w Wikielcu pod patronatem wójta Gminy I³awa Krzysztofa Harmaciñskiego i
zorganizowany przez Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w Wikielcu oraz Gminny O¶rodek Kultury w Lasecznie, przy pomocy
OSP Wikielec, oraz ratowników medycznych z I³awy zakoñczy³ siê sukcesem . Podczas akcji i w czasie koncertu w
sali ZSP Wikielec zebrano kwotê oko³o 36 000 z³.
Aukcjê przedmiotów, w¶ród których by³y dzie³a sztuki malarskiej, rze¼biarskiej, przedmioty codziennego u¿ytku, grafiki,
torty i inne warto¶ciowe rzeczy prowadzi³a niestrudzenie i skutecznie Gra¿yna Piêkos, dyrektor GOK w asy¶cie pani
Bo¿eny Lewandowskiej, dyrektor ZSP Wikielec.
Szefem sztabu by³a tradycyjnie pani Marzena Bendelewska - nauczyciel w SSP Wikielec.
Licytacja trwa³a naprzemiennie z wystêpami m³odych muzyków (Adriana Kochalskiego ZSP Wikielec, Zespó³ Poranek
z Z±browa), i³awskiego zespo³u "Hymen" i Daniel Zako¶cielny z zespo³em (Warszawa).Wielki powodzeniem cieszy³a
siê wystawa Stowarzyszenia &bdquo;¦wiatowid&rdquo;. Nowoczesne stoisko robotyki zgromadzi³o rzeszê dzieci
&ndash; mini komputerowców, którzy zmierzyli siê z robotami próbuj±c swych manualnych i intelektualnych
umiejêtno¶ci.Atrakcj± by³ te¿ wystêp tancerzy z i³awskiego klubu "Gracja". Na zakoñczenie zosta³o wystrzelone
tradycyjnie "¦wiate³ko do nieba".
W¶ród go¶ci nie zabrak³o Wójta gminy I³awa, Krzysztofa Harmaciñskiego, Przewodnicz±cego Rady gminy I³awa
Romana Piotrkowskiego, Sekretarza gminy Bogus³awa Wylota, kierownika wydzia³u o¶wiaty UG I³awa Henryka
Szabelskiego i innych znamienitych przedstawicieli instytucji dzia³aj±cych na obszarze gminy, a tak¿e biznesmenów,
nauczycieli, ksiê¿y i mieszkañców Wikielca oraz go¶ci imprezy. Wszyscy obecni przyczynili siê do tego, ¿e
tegoroczny WO¦P w Gminie I³awa nale¿y uznaæ za bardzo udany.
Sztab XXVI Fina³u WO¦P w Wikielcu:
Marzena Bendelewska (szef sztabu),
Gra¿yna Szczepañska,
Bogumi³a K³odowska,
Bo¿ena Samoliñska.
Organizatorzy serdecznie dziêkuj± za pomoc przy organizacji : sponsorom imprezy, OSP Wikielec, mieszkañcom
gminy I³awa, przedstawicielom szkó³ samorz±dowych, Radom So³eckim i wszystkim ludziom, którzy wsparli ten
szczytny cel, jakim jest WO¦P. Szczególne podziêkowania kierujemy do rodziców uczniów SSP Wikielec za wybitny wk³ad
za pomoc w organizacji imprezy.
Warto nadmieniæ, ¿e o przygotowanie sceny i nag³o¶nienia zadbali instruktorzy GOK Laseczno i Janusz Olszewski z
OSP Wikielec wraz ze stra¿akami.

http://www.goklaseczno.pl
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