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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy podczas 31. Finału zebrała blisko 150 milionów 
złotych! W niedzielę wolontariusze w całej Polsce i na świecie kwestowali, by zebrad 
pieniądze na walkę z sepsą, przede wszystkim w zakresie diagnostyki. Odbyły się również 
koncerty i inne wydarzenia kulturalne, a także sportowe. Nie inaczej było w Kozienicach, 
gdzie wolontariusze od wczesnych godzin zbierali datki do puszek. 

31.Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy organizowany był pod hasłem „Chcemy 
wygrad z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych!”. Zebrane środki zostaną 
przeznaczone na walkę z sepsą, przede wszystkim w zakresie diagnostyki. Tuż przed 8 rano w 
poniedziałek licznik Orkiestry wskazywał zebrane 149 milionów 755 tysięcy 396 złotych. 

Rekordowo w Kozienicach 

Przez całą niedzielę kozieniccy wolontariusze kwestowali na rzecz Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Byli obecni w całym mieście, na ulicach, przy kościołach, podczas 
turnieju piłkarskiego oraz podczas koncertu reprezentantów Kozienickiego Domu Kultury im. 
Bogusława Klimczuka i Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach. Dzięki nim i gorących 
sercach mieszkaoców udało się zebrao potężną sumę pieniędzy 77 746, 16 oraz dodatkowe 
2557 złotych z e-skarbonki. 

– Na terenie Gminy Kozienice kwestowało 70 wolontariuszy. Niepełnoletni do godziny 
15:15, a pełnoletni do godz. 18.Wolontariusze w puszkach mieli głownie papierkowe 
pieniążki, dlatego z tego powodu byli bardzo radzi. – mówiła Urszula Strzelczyk z 
kozienickiego sztabu WOŚP 
Podczas 31. finału kozienicki sztab odwiedził burmistrz Kozienic, Piotr Kozłowski oraz 
przewodniczący Rady Gminy, Rafał Sucherman. –  Cieszę się, że tylu ludzi poszło zbierad, że 
tak powiem na ten kozienicki WOŚP. Mam nadzieję, że mieszkaocy jak zawsze dopiszą, 
lubią tą akcję, angażują się, a warto, bo zbieramy na walkę z sepsą, ciężką chorobą, 
niestety śmiertelną. – mówił burmistrz, Piotr Kozłowski 
Pieniądze do puszki zbierany były również podczas piłkarskiego turnieju kozienickich 
„Oldobojów „, który był połączony jednocześnie z debiutem Kadry Oldboy MZPN. 

https://kozienice24.pl/author/mag/


Dodane przez LO:  
 
Nasze liceum, jak co roku, czynnie włączyło się w tę akcję. 
Wolontariuszkami były uczennice klas 1,2 i 3 – Oliwia Strąg, Kinga Szczudlioska, Weronika 
Gabler, Julia Przęczka oraz Zuzanna Janowska. W charakterze asystentek towarzyszyły im: 
Marta Angliś, Roksana Kowalska, Dominika Wojewódka, Zuzanna Czerwioska, Justyna Siwek 
oraz Weronika Tarczyoska. 


