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Czeladź gra z WOŚP
30 stycznia odbędzie się 30. ﬁnał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! Jak co roku Czeladź
gra razem z WOŚP i zachęca wszystkich mieszkańców do wsparcia tej inicjatywy!
30. ﬁnał zagra dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku dzieci. Czynnikiem
niezbędnym do prawidłowej diagnozy i wdrożenia terapii jest nowoczesny sprzęt, którego polskim
placówkom brakuje. Hasło przewodnie tegorocznego ﬁnału to „Przejrzyj na oczy”!
Jak wesprzeć WOŚP?
W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, część zbiórek prowadzona jest wirtualnie. W dniu ﬁnału - 30 stycznia
- na ulicach naszego miasta będzie można spotkać wolontariuszy z puszkami, ale już dziś można wesprzeć
WOŚP. Wystarczy wpłacić pieniądze do naszej eSkarbonki.
Miejskie atrakcje
30 stycznia zapraszamy na Rynek Starego Miasta! Niezapomnianych wrażeń dostarczą nam wspaniali
artyści. Na czeladzkim rynku pojawi się dwóch potencjalnych reprezentantów Polski na tegoroczny konkurs
Eurowizji: Daria, której „Paranoia” szturmem podbiła polskie listy przebojów oraz Kuba Szmajkowski,
który dopiero co zaprezentował swój najnowszy utwór „Lovesick”. Będą także dwa zespoły doskonale znane
już czeladzkiej publiczności, czyli Redlin oraz Box Canyon.
Emocje sięgną zenitu podczas licytacji niecodziennych przedmiotów. Wiele niezwykłych artykułów będzie
również dostępnych w WOŚpowym sklepiku. Zwieńczeniem dnia będzie światełko do nieba.

Harmonogram wydarzeń:
16.00-16.45 Box Canyon
16.45-17.00 Licytacje
17.00-17.45 Kuba Szmajkowski
17.45-18.00 Licytacje
18.00-18.45 Daria
18.45-19.00 Licytacje
19.00-19.45 Redlin
19.45-20.00 Licytacje
20.00 Światełko do nieba
Pobiegnij i policz się z cukrzycą
W ramach 30. ﬁnału WOŚP odbędzie się również 6. Czeladzki Bieg „Policz się z cukrzycą” organizowany
przez Stowarzyszenie Czeladź Biega.
Wesprzyj WOŚP i weź udział w licytacjach
Już teraz zapraszamy do licytacji przedmiotów wystawionych przez miasto w ramach 30. ﬁnału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wylicytować można m.in. roczny patronat nad akwenem w Parku
Grabek.
ZOBACZ WSZYSTKIE AUKCJE MIASTA CZELADŹ NA RZECZ WOŚP
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