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Trwaj? przygotowania do gosty?skiego XXVI Fina?u Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy. W
tym finale zbieramy na wyrównanie szans w leczeniu noworodków. 
Trwa zbiórka darów do sprzeda?y (mo?na je sk?ada? w sztabie WO?P – w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu  ul. Wroc?awska 8 II poziom – codziennie do godz.
16.00 oraz w GOK HUTNIK w sobot? 13.01. i w niedziel? 14.01. - w czasie koncertów
fina?owych). Odbywaj? si? te? imprezy na rzecz dzieci w szko?ach i w przedszkolach oraz w
firmach.

Gosty?ski fina? WO?P rozpocznie si? ju? w pi?tek 13 stycznia o godz. 19.00 na rockowo.
Gosty?ski O?rodek Kultury "Hutnik" zaprasza na koncert absolutnej legendy polskiej sceny
rockowej, zespo?u Proletaryat! Wspiera? ich b?d? koszali?ski zespó? BACTERYAZZ oraz
gosty?ski M?czenie Owiec. 

W sobot? 14 stycznia o godz. 9.00 w GOK „Hutnik” ruszy kolorowy Koncert Przedszkolaków
przygotowany przez gosty?skie przedszkola. Ju? w jego trakcie b?d? sprzedawane gad?ety
WO?P i dary Gostynian. Wyst?pi? Przedszkola Miejskie: nr 1, nr 4 i nr 7, „Zielona Zatoka”,
Przedszkole Niepubliczne "Bajka" i nr 5 - „Kubu? Puchatek”. W czasie Koncertu
Przedszkolaków wyst?pi te? zespó? taneczny ANIMA oraz Grupa Capoeira Brasil Gosty?. Huta
Szk?a ARDAGH GLASS SA przygotuje plackowy pocz?stunek, fotograf WO?P bedzie robi?
zdj?cia na pami?tkowe kalendarze WO?P wydawane przez Drukarni? „REAL”. Swoje stoisko
ze spersonalizowanymi gad?etami WO?P b?dzie mia?a „KUZNIA REKLAMY”.     

B?dzie te? sobotnia XVI K?piel morsów dla WO?P w Brzedni k. Dolska, przygotowana przez
Le?ne Diab?y. Zbiórka w le?niczówce Brzednia o godz. 12.00. Zaprasza TKKF "T?cza" Gosty?
- wspó?organizator k?pieli. Zg?oszenia - tel. 601-071-491. Spróbujemy pobi? ubieg?oroczny
rekord k?pi?cych si?!  

Tradycyjnie OSIR w Gostyniu i Stowarzyszenie Gosty?ska Liga Kr?glarska zapraszaj? na
Gosty?ski Turniej Kr?glarski WO?P do kr?gielni OSIR (od 11.00 do 17.00).
    
W niedziel? od rana na terenie ca?ego powiatu wolontariusze WO?P b?d? kwestowa? na rzecz
WO?P. A kolarze z Chod-Dróg MTB Team: ?ukasz i Marcin b?d?  przemierza? powiat gosty?ski
na rowerach rozdaj?c serduszka i zbieraj?c datki do puszek. B?d? te? wolontariusze grupy
rekonstrukcyjnej, którzy przygotuj? mini pokazy. O godz. 10.00 rozpocznie si? w GOK „Hutnik”
weso?y Koncert Dzieci przygotowany przez gosty?skie szko?y podstawowe, w czasie którego
b?dzie sprzeda? darów WO?P. Wyst?pi? uczniowie Szkó? Podstawowych nr 1; nr 2, nr 5 i nr 3
oraz Grupa Taneczna GOK „.HUTNIK” Ok. 14.30 zostanie wr?czony tort WO?P przygotowany
przez gosty?skich cukierników dla personelu gosty?skiego szpitala. A o godz. 16.00 rozpocznie
si? wielki Gosty?ski Fina? WO?P. B?d? koncerty muzyczne zespo?ów: I-Rej, MN Band oraz na
fina? (ok. godz. 19.50) CREDO BAND. B?d? te? pokazy taneczne Szko?y Ta?ca DESPERADO
Joanny i Rafa?a Kaczorów i show taneczne EV-DANCE (Kids 1, Kids 2, Plus) Ewy Janowskiej
ze specjaln? niespodziank?. Przed „Hutnikiem” Le?ne Diab?y b?d? cz?stowa?y gor?c? zup? z
kuchni polowej. Fotograf WO?P b?dzie robi? zdj?cia na pami?tkowe kalendarze WO?P
wydawane przez Drukarni? „REAL”. Swoje stoisko ze spersonalizowanymi gad?etami WOSP
b?dzie mia?a „KUZNIA REKLAMY”, a FOTO-Iris i Gosty? 24 b?d? robi?y pami?tkowe foty. A
zmotoryzowana Vendetta przypilnuje porz?dku. Ca?o?? zako?czy ok. 21 ?wiate?ko do nieba –
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podzi?kowanie dla wszystkich, którzy zagraj? w tym finale. Organizatorzy zastrzegaj? sobie
prawo zmian w programie. 
Planowane s? te? inne niespodziewanki! 

W czasie imprez w HUTNIK-u na rzecz WO?P mo?na b?dzie naby? gad?ety WO?P (koszulki,
plecaki, kubki, kalendarze, smycze, p?yty, torby, plakaty itp.) oraz dary Gostynian, np.
serduszko Marcina - jedno jedyne z?ote serduszko WO?P Gosty?skiego Fina?u (sprzeda? ok.
godz. 19.30), autografy na zdj?ciach znanych aktorów i piosenkarzy, bi?uteri?, komórkowe
aparaty telefoniczne, sprz?t AGD, obrazy, rze?by, sprz?t RTV i sprz?t komputerowy, p?yty,
akcesoria sportowe, zabawki, maskotki, akcesoria samochodowe, sprz?t turystyczny, torty,
talony na ró?nego rodzaju us?ugi i ciekawe zaj?cia, itp. A huta szk?a Ardagh Glass S.A. w
Gostyniu przygotowa?a na fina?owe granie specjaln? niespodziank?.

B?dzie te? koncert w Miejsko Gminnym O?rodku Kultury w Borku Wlkp. B?dzie mo?na m.in.
obejrze? wyst?py dzieci, zespo?ów muzycznych i inne niespodzianki. 
B?dzie te? fina? w Goli przygotowany przez Ochotnicz? Stra? Po?arn?. B?d? pokazy sprz?tu
ratowniczego i dzia?a? ratowniczych, sprzeda? darów oraz gor?ca zupa. Wystrzeli ?wiate?ko
do nieba.

Imprezy towarzysz?ce fina?owi WO?P 2017 zorganizuj? te? Szko?a Podstawowa nr 1 w
Gostyniu, Szko?a Podstawowa nr 2 w Gostyniu, Szko?a Podstawowa w Siemowie, Zespó?
Szkó? Specjalnych w Brzeziu, Zespó? Szkó? Zawodowych w Gostyniu, Zespó?
Ogólnokszta?c?cych w Gostyniu, Zespó? Szkó? Rolniczych w Grabonogu, Zespó? Szkó? w
Borku Wlkp., Zespó? Szkolno-Przedszkolny w Borku Wlkp., Szko?a Podstawowa w Sikorzynie,
Szko?a Podstawowa w Goli, Szko?a Podstawowa  w P?powie, Szko?a Podstawowa nr 3 w
Gostyniu, Szko?a Podstawowa w Daleszynie, Zespó? Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie,
Szko?a Podstawowa nr 5 w Gostyniu, Szko?a Podstawowa w Starej Krobi, Przedszkole
Samorz?dowe „Pod D?bem” w Karolewie, Szko?a Podstawowa w Skoraszewicach. 

Sztab WO?P w Gostyniu przyjmuje kolejne zg?oszenia imprez towarzysz?cych Gosty?skiemu
Fina?owi WO?P.

W powiecie gosty?skim zagraj? te? sztaby WO?P w Krobi, Piaskach, Pogorzeli i Poniecu.  A
wolontariusze Powiatowego Sztabu WO?P w Gostyniu b?d? te? dzia?a? w P?powie i w Borku
Wlkp.

ZAPRASZAMY do wspólnej zabawy i pomocy najm?odszym!
B?DZIE SI? DZIA?O!
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