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Każdy może pomóc
08.01.2018.

XXVI Finał WOŚP &ndash; Choszczeński Dom Kultury &ndash; 14 stycznia 2018 - PROGRAM
ARTYSTYCZNY - Z A P R A S Z A M Y.

PROGRAM XXVI FINAŁU WOŚP W CHOSZCZNIE

&bull;

14.00 &ndash; Rozpoczęcie

&bull;

14.10 &ndash; 14.15 Orkiestra Dęta ChDK

&bull;

14.15 &ndash; 14.20 Julia Jażdżyk ChDK - wokal

&bull;

14.20 &ndash; 14.30 Licytacja

&bull; 14:30 &ndash; 15:00 Pokaz ratownictwa drogowego &ndash; OSP Zamęcin &ndash; ul. Boh.
Warszawy
&bull;

14.30 &ndash; 14.40 Przedszkole Nr 4 Choszczno

&bull;

14.40 &ndash; 14.45 Ewa Pliszka ChDK - wokal

&bull;

14.45 &ndash; 14.50 Licytacja

&bull;

14.50 &ndash; 14.55 Przedszkole Nr 1 Choszczno

&bull;

14.55 &ndash; 15.00 Licytacja

&bull;

15.00 &ndash; 15.10 Mali Stobniczanie + Kapela Ludowa ChDK

&bull;

15.10 &ndash; 15.15 Licytacja

&bull;

15.15 &ndash; 15.25 Przedszkole Nr 5 Choszczno

&bull;

15.25 &ndash; 15.30 Licytacja

&bull;

15.30 &ndash; 15.35 Sefora I + Sefora ChDK &ndash; taniec

&bull;

15.35&ndash; 15.45 Licytacja

&bull;

15.45 &ndash; 15.55 Przedszkole Ancymonek

&bull;

15.55 &ndash; 16.05 Licytacja
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&bull;

16.05 &ndash; 16.15 Mali Stobniczanie SP 1

&bull;

16.15 &ndash; 16.25 Licytacja

&bull;

16.25 &ndash; 16.35 Szkoła Podstawowa Nr 1 Choszczno

&bull;

16.35 &ndash; 16.40 Oskar Bajbuła ChDK &ndash; wokal

&bull;

16.40 &ndash; 16.50

&bull;

16.50 - 16.55 Hip Hop Kids ChDK &ndash; taniec

&bull;

16.55 &ndash; 17.00 Feel The Bang ChDK &ndash; taniec

&bull;

17.00&ndash; 17.10 Licytacja

&bull;

17.10 &ndash; 17.15 Natalia Michniewicz ChDK &ndash; wokal

&bull;

17.15 &ndash; 17.25 Rewers, Rewers I Klub 12.Brygady Zmechanizowanej &ndash; taniec

&bull;

17.25 - 17.35 Licytacja

&bull;

17.35 - 17.45 Szkoła Podstawowa Nr 3 Choszczno

&bull;

17.45 &ndash; 17.55 Sara Nowak / Edyta Tyrcha ChDK &ndash; wokal

&bull;

17.55 - 18.05 Licytacja

&bull;

18.05 &ndash; 18.10 Sefora I ChDK &ndash; taniec

&bull;

18.10 &ndash; 18.20 Licytacja

&bull;

18.20 &ndash; 18.25 Alicja Gąsiewicz ChDK - wokal

&bull;

18.25 &ndash; 18.35 Licytacja

&bull;

18.35 &ndash; 18.40 Wiktoria Pałasz ChDK - wokal

&bull;

18.40 &ndash; 18.50 Licytacja

&bull;

18.50 &ndash; 18.55 Sefora ChDK &ndash; taniec

&bull;

18.55 &ndash; 19.00 Małgorzata Baranowska ChDK &ndash; wokal

&bull;

19.00 &ndash; 19.15Licytacja

&bull;

19.15 - 19.25 Stobniczanie ChDK

&bull;

19.25 &ndash; 19.35 Licytacja

&bull;

19.35 &ndash; 19.45 Zdzisław Cymerman / Agnieszka Wandoch - wokal

&bull;

19.45 &ndash; 20.00 Licytacja

&bull;

20.00

Licytacja

Zakończenie &ndash; Światełko do nieba Fajerwerki

Imprezy towarzyszące na terenie ChDK 14:00 -20:00
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&bull;

Licytacje

&bull;

Loteria fantowa &ndash; Publiczne Gimnazjum w Choszcznie

&bull; Kiermasze z ciastem i pamiątkami &ndash; Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie, Świetlica SP
nr 3 Choszczno
&bull;

Wykonanie karnawałowej fryzury &ndash; Zespół Szkół Nr 3 w Choszcznie

&bull;

Pomiar ciśnienia i cukru &ndash; Koło Diabetyków w Choszcznie

&bull;

Malowanie twarzy dzieci &ndash; Klub Plastyka Impresja

(KJ)

CHOSZCZNO - WOŚP 2018. Złote serduszko, darmowe pobyty w górach i nad morzem,
sportowy zegarek, torty a nawet łyżwy do hokeja, to tylko wybrane
akcenty z plejady fantów, które już w niedzielę będziemy licytować
podczas choszczeńskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Do sztabu, który znajduje się w Choszczeńskim Domu Kultury, od osób prywatnych i instytucji,
systematycznie spływają prezenty, które w niedzielę będzie można wylicytować. Przed chwilą MICHAŁ
OSTRASZEWSKI przyniósł gadżety piłkarskie stroje, wszystkie oczywiście w barwach AP Gavii Choszczno,
a SYLWIA TELATYŃSKA w imieniu Aktywnego Choszczna podarowała pakiety startowe uprawniające do
udziału w biegach organizowanych przez ich stowarzyszenie. PAWEŁ CZAPIEWSKI pochwalił się nam, że
obecnie licytują pierwszy numer startowy najbliższej Choszczeńskiej Dziesiątki, a w sportowe klimaty
wpisuje się również wielofunkcyjny zegarek (wodoodporny, z funkcją GPS, monitorem aktywności,
czujnikiem tętna, stoperem, wysokościomierzem, kompatybilny z telefonem), który podarował burmistrz
ROBERT ADAMCZYK. Z kolei PAWEŁ KOST przyniósł złote serduszko, które w ubiegłym roku wylicytował
za tysiąc złotych. Tu warto przypomnieć, że ten złoty gadżet w 2011 roku dla WOŚP podarowało
Przedszkole nr 4 w Choszcznie. W poprzednich latach kolejno wylicytowali
je: MAŁGORZATA MAJEWSKA, rodzina KOZIKOWSKICH, MICHAŁ ZIENDA i
dwukrotnie P. Kost. Razem zapłacili za nie pięć tys. zł. W tym roku nie zabraknie też tortów, będzie
można także licytować wczasy w górach i nad morzem, książki, łyżwy do hokeja, piłki, kaski rowerowe,
śpiwory, obrazy i oczywiście WOŚP-owe gadżety, w tym także dziecięce body.
W naszej galerii zobaczycie wolontariuszy, którzy w niedzielę kwestować będą na ulicach miasta. Wśród
nich będzie również policjantka MONIKA GARBIAK, która w ubiegłym roku w swojej puszce przyniosła
rekordowe 2,2 tys. zł.
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Katarzyna Jezierska

{gallery}wolontariusze2018_wosp{/gallery}

CHOSZCZNO. W najbliższą niedzielę również w naszym mieście zagra
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. - Dzisiaj wolontariusze odbiorą
identyfikatory i puszki, a program artystyczny jest już dopięty na
ostatni guzik - mówi szefowa sztabu MAŁGORZATA KOZŁOWSKA. Nie ukrywa, że
liczy na to, że przy naszym wspólnym udziale uda się pobić
ubiegłoroczny rekord. My przypominamy, że w poprzednim, czyli 25 finale
zebraliśmy w Choszcznie ponad 40,5 tys. zł.

Podobnie jak w latach poprzednich, także i teraz orkiestrowy sztab utworzony został w Choszczeńskim
Domu Kultury, a szefuje mu MAŁGORZATA KOZŁOWSKA. - Mamy już ponad 30 wolontariuszy, dzisiaj
odbiorą identyfikatory i puszki. Gotowy jest także program artystyczny, w którym zaprezentują się
przede wszystkim wokaliści, zespoły i formacje taneczne z naszej gminy. Systematycznie spływają do nas
od darczyńców przedmioty oraz usługi przeznaczone do licytacji - tłumaczy szefowa. Zachęca do tego,
aby każdy z nas w jakikolwiek sposób przyłączył się do tego przedsięwzięcia. Przypomina też, że
ubiegłoroczny finał w Choszcznie był wyjątkowy. Przede wszystkim za sprawą rekordowej kwoty, którą
zebrali wolontariusze, jak i rekordowych licytacji. Rok temu, już w chwilę po światełku do nieba okazało
się, że zasililiśmy WOŚP kwotą 40,5 tys. zł. Warto też przypomnieć, że niekwestionowaną liderką
tamtego wydarzenia była MONIKA GARBIAK, która do swojej puszki uzbierała ponad 2,2 tys. zł. (Więcej o
tym wydarzeniu przeczytacie tutaj ).

A jak będzie przebiegało tegoroczne choszczeńskie granie? - Startujemy o 14.00 w sali widowiskowej
ChDK. Pół godziny później przed budynkiem domu kultury strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w
Zamęcinie zaprezentują się w pokazie ratownictwa drogowego. W tym samym czasie w holu, uczniowie z
Zespołu Szkół nr 3 będą czarować na naszych głowach karnawałowe fryzury, diabetycy dokonają nie
tylko pomiaru cukru, a plastycy pomalują dzieciom twarze. Poza tym mnóstwo słodkości, ciast,
ciasteczek, babeczek i czekoladowych serduszek - wylicza M. Kozłowska. Dodaje, że ze sceny, zarówno
licytacje, jak i okolicznościowy koncert poprowadzą niezastąpione w tej roli ANETTA BIKOWSKA i ANNA
BZOWA. Jak co roku będą z nami pracownicy Zachodniopomorskiego Banku Spółdzielczego w
Choszcznie, którzy przeliczą pieniądze zarówno z licytacji, jak i z puszek wolontariuszy. Na finał
organizatorzy choszczeńskiego grania zapraszają na "Światełko do nieba".
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Więcej informacji o tegorocznej orkiestrze znajdziecie na www.chdk.choszczno.pl oraz w siedzibie domu
kultury, tel. 95 765 72 96.

Katarzyna Jezierska

http://www.choszczno.pl

Kreator PDF

Utworzono 25 April, 2018, 04:39

