Sztab XVII Finału WOŚP rozrasta się
Do XVII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kielcach wkroczymy szantowo, ludowo, rockowo, swingowo,
kabaretowo i z adrenaliną. Będzie się działo!

Prezes Gol-Min Marian Obara i Stanisław Piskorz, członek zarządu przekazali na licytację XVII Finału WOŚP figurki, które wykonała Ewa
Tkaczyk ze świętokrzyskiej gliny. (D. Łukasik)
Organizatorów siła
Nasz sztab, działający w redakcji "Echa Dnia” przy ulicy Targowej 18 w Kielcach rozrasta się coraz bardziej. Razem z "Echem Dnia” XVII
Finał WOŚP w Kielcach organizować będą: marszałek województwa świętokrzyskiego, prezydent Kielc, starosta powiatu kieleckiego,
Kieleckie Centrum Kultury, Polskie Radio Kielce, jak zawsze zagramy razem z Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym w
Kielcach. W tym Finale dołączy do nas ponownie Galeria Echo w Kielcach, która podobnie jak w ubiegłym roku, przygotuje scenę na
wielkie granie i licytowanie. Dołączyły do nas w tym roku takŜe Targi Kielce przygotowując wspólnie z naszą redakcją scenę koncertową
przy Kieleckim Centrum Kultury. Wspomagać będą nas równieŜ Radio Planeta i Radio FaMa.
Gramy na Sienkiewicza, w KCK i w "Galerii Echo”
Zagramy tradycyjnie na ulicy Sienkiewicza, od końca do końca: przy hotelu "Łysogóry”, gdzie będzie działała interaktywna czytelnia "Echa
Dnia”, w której będzie moŜna śledzić relacje z Finału na Ŝywo, na ludowo przed "Puchatkiem”, młodzieŜowo i symultanicznie na Placu
Artystów, klimatycznie i łagodnie przy kawiarni "Cztery Pory Roku” , czadowo przed Kieleckim Centrum Kultury oraz przed Galerią Echo.
Wieczorem, po światełku do nieba rozpocznie się Finałowy koncert i licytacja w Kieleckim Centrum Kultury.
Muzyka i inne atrakcje
Wystąpią kapele, które mają juŜ swoją dobrą markę. Usłyszymy między innymi: Pod wiatr, Fok, Sweet Combo, Juniors Band
Starachowice, Chór Fermata, BliŜej serca, Człowiek na KsięŜycu, zespół ADHD, Red Bridge, Adrenalina, Skafander Faso, Letko, Sparks,
zespół młodzieŜowy działający przy Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Masłowie, soliści i zespoły działające przy Wojewódzkim Domu
Kultury oraz MłodzieŜowym Domu Kultury w Kielcach oraz doborowa stawka kapeli ludowych z naszego regionu. Będzie teŜ kabaretowo,
śmiesznie i zjadliwie, o co zadba znany dobrze kielczanom Kabaret Z Konopi. Nie zabraknie takŜe megadyskoteki Radia Planeta.
7 scen!
Oprócz atrakcji muzycznych i rozrywkowych przygotowaliśmy nieco adrenaliny. Będzie moŜna licytować przejaŜdŜkę sportowo
podrasowanymi samochodami z Corrado Club Polska, zrzeszającego właścicieli volkswagenów corrado. Będzie teŜ sport dla prawdziwych
facetów, czyli druŜyna futbolu amerykańskiego Scyzory Kielce, zrzeszająca studentów zafascynowanych mocną grą w elipsoidalną piłkę.
Ubrani w charakterystyczne stroje zawodnicy będą kwestować razem z naszymi wolontariuszami.
Darczyńcy ruszyli
W tym XVII Finale będziemy zbierać pieniądze na sprzęt do wczesnego wykrywania chorób nowotworowych u dzieci. Mamy juŜ pierwsze
dary na licytację, bo oczywiście pomiędzy graniem będzie licytowanie. Dwie piękne figurki wykonane ze świętokrzyskiej gliny
wydobywanej ze złoŜa Pałęgi koło Grzymałkowa podarowało nam przedsiębiorstwo Geol- Min spółka z o.o. w Kielcach. Firma zajmuje się
wydobywaniem złóŜ mineralnych i iłów, wykorzystywanych do wyrobów ceramicznych, głównie dachówki i cegły klinkierowej, oprócz tego
produkuje masy ceramiczne plastyczne i lejne, z których wykonuje się m.in. doniczki, ceramikę artystyczną i rzeźby. - PoniewaŜ Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy gra dla dzieci, nasza rzeźbiarka pani Ewa Tkaczyk, przygotowała figurki aniołka i dziewczynki - powiedział
nam Marian Obara, prezes zarządu Geol-Min.
Z darem na licytację pospieszyły teŜ Scyzory Kielce - będzie to strój zawodnika futbolu amerykańskiego. MoŜna kupić na pamiątkę, albo
… na zachętę.
Czekamy na pomocników
Nadal przyjmujemy zgłoszenia od wszystkich, którzy chcą wziąć udział w XVII Finale WOŚP w Kielcach, czekamy na zgłoszenia od
zespołów muzycznych, organizacji i stowarzyszeń, które chcą się zaprezentować i uatrakcyjnić ten finał. Zapraszamy ludzi wielkiego serca
z darami do licytacji. Kontakt: redakcja "Echa Dnia”, ul. Targowa 18 w Kielcach, VIII piętro, tel. 041 349-53-53.

