Otwórzmy serca na wielkie granie! Finał WOŚP już w
niedzielę
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Tradycyjnie podczas finału będzie można wylicytować gadżety WOŚP. (fot. Joanna Młynarczyk)

W tym roku Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach oraz harcerze łączą siły. W Wielkiej
Orkiestrze Świątecznej Pomocy 12 stycznia będą grać wspólnie. Sztab będzie mieścił się w
CKiS przy ul. Reymonta, a na ulicach miasta i powiatu przez cały dzień kwestować będzie
ponad stu wolontariuszy.
W CKiS na mieszkańców o wielkich sercach czekać będą koncerty, warsztaty, poczęstunek, a w kinie
spektakl Teatru Truskawkowi Rodzice. Wśród atrakcji towarzyszących: aukcja fantów, fotobudka,
malowanie buziek, skręcanie balonów, warsztaty ratownictwa przedmedycznego. Tradycyjnie WOŚP
będzie można wesprzeć licytując przedmioty i usługi oferowane przez skierniewickich
przedsiębiorców i mieszkańców Skierniewic.
Najwięcej licytacji przeprowadzonych zostanie w sztabie orkiestry, w siedzibie centrum kultury.
Dostępne będą prace malarskie, rzeźby i inne dzieła rękodzielnicze.

Licytacje odbędą się także na antenie lokalnej rozgłośni, a wśród nich złote jabłuszko, wykonane
przez jubilera, Marka Woźniaka. Swój wkład w finał WOŚP ma również nasza redakcja – zachęcamy
do odwiedzenia naszej strony internetowej eglos.pl i wzięcia udziału w licytacji wyjątkowego zdjęcia,
zrobionego przez naszego kolegę, Sławomira Burzyńskiego.
Wielkie granie w Skierniewicach zakończy się o godz. 20 światełkiem do nieba. Będzie to pokaz
fireshow, a po nim organizatorzy zapraszają do włączenia się do wspólnego muzykowania z
harcerzami przy ognisku.
SKIERNIEWICKI PROGRAM WOŚP:
godz. 10, 11.30 – spektakle Teatru Truskawkowi Rodzice „Księżniczka na ziarnku grochu” – (kino
Polonez), wstęp za datek do puszki
godz. 14-20 – warsztaty w holu Centrum Kultury i Sztuki (godz. 14-15.30 warsztaty plastyczne,
godz. 15.45-17.15 warsztaty rzeźbienia w mydle, godz. 17.30-19 warsztaty florystyczne)
godz. 15 – licytacje
godz. 16 – koncert grupy wokalnej Singers
godz. 16.15 – licytacje
godz. 17 – koncert Voice Ekipa
godz. 17.20 – licytacje
godz. 18 – Skierniewicka Orkiestra Dęta
godz. 18.20 – licytacje
od godz. 17 – koncert Skierniewicka Scena dla WOŚP. Zagrają: Erney (Rawa Mazowiecka), In Fact
(Łowicz), Kenny Kołach (Łowicz), Z2 Studio Showcaste (Prolog, Adamiaq, Gregor, Przygoda –
Skierniewice) oraz Ceperiusz Cjc/Borson (Skierniewice). Wstęp na koncert po wrzuceniu datku do
puszki, (CKiS, sala Strakacza).
godz. 20 – Światełko do nieba Teatr Ognia NAM-TARA – pokaz fireshow oraz wspólne śpiewanie
przy ognisku (teren przy CKiS).
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