Rekordowy WOŚP w Boguszowie-Gorcach!
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po raz kolejny zagrała w Boguszowie-Gorcach. ,,Wielkie
Granie” rozpoczęło się już w sobotę od wczesnych godzin porannych, gdzie przed Miejską Biblioteką
Publiczną można było za przysłowiowy ,,wrzut do puszki” nabyć przepyszne ciasta domowego
wypieku przygotowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boguszowie-Gorcach. Tego samego
dnia o godz. 17.00 w sali widowiskowej MBP-CK odbył się pokaz tańca towarzyskiego w wykonaniu
Mistrzów Tańca Turniejowego Klasy A - pani Dominiki Trzemżalskiej oraz Piotra Brącela. W
przerwach licytację prowadziła brawurowo gwiazda scen operowych i teatrów muzycznych Naira
Avazyan.
14 stycznia od rana do późnego popołudnia zagrano zarówno w Szybie „Witold” jak i w MBP-CK. Na
„Witoldzie” dla sympatyków wielkoorkiestrowego grania zorganizowano imprezę otwartą. Było
magicznie, tanecznie i z poczuciem humoru.
Dla najmłodszych zaprezentował się iluzjonista Michał Sośniak oraz Karolina Dziewońska z Centrum
Animacji KAROLANDIA. Dla starszych widzów wystąpili tancerze ze Szkoły Tańca Cordex. O
muzyczną oprawę wydarzenia zadbał doskonale znany mieszkańcom Boguszowa-Gorc zespół Sekret.
Niekwestionowaną gwiazdą imprezy była jednak finalistka Mam Talent, wicemistrzyni Polski Pole
Dance – Berenika Nienadowska. Każdy mógł także (za przysłowiowy wrzut do puszki) otrzymać
własną „portreturkę” - satyryczny portret przygotowany przez Jana Walkowiaka. Tradycyjnie
podczas imprezy odbyły się oczywiście licytacje, które z przymrużeniem oka poprowadził znany
kabareciarz Jarek Marek Sobański (kabaret Zachodni).
W Miejskiej Bibliotece Publicznej natomiast Bajkowy nastrój tego dnia zapewnili animatorzy z
wałbrzyskiej grupy KAMAYU ART. Zarówno dzieci jak i dorośli mogli skorzystać również z
instruktażu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, którego udzielali strażacy z Ochotniczej
Straży Pożarnej ,,Boguszów” oraz obejrzeć premierowy spektakl teatru Krewni i Znajomi Królika –

„Trzech Rozbójników”. Podczas obu imprez spróbować można też było przepysznych, domowych
ciast, które zapewnili rodzice uczniów PSP nr 5, Gimnazjum nr 2, mieszkanki Boguszowa-Gorc oraz
Stowarzyszenie „Boguszowska Szóstka”. W obu Sztabach kwestowali też przez cały dzień dzielni
wolontariusze.
Dzięki doskonałej organizacji akcji obu Sztabów oraz hojności mieszkańców udało się zebrać ponad
43 000 zł. Z samych licytacji uzyskano blisko 22 000 zł. Najdrożej wylicytowane przedmioty
tegorocznego WOŚP to złote serce (3 600) i złoty pierścionek (1 500) z pracowni jubilerskiej
Wiesława Cozaca, oraz wczasy w Bułgarii z DUO TRAVEL (1500 zł).
Wielki dar przekazany na rzecz Fundacji WOŚP po raz kolejny pokazał, że mieszkańcy naszego
miasta mają wielkie serca. CKK WITOLD oraz MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w BoguszowieGorcach składają serdeczne podziękowania wszystkim wolontariuszom, ofiarodawcom oraz
licytującym.

