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sob., 2017-01-21 19:45 | Waldemar Wodzi?ski

Sporo atrakcji w niedziel? 15 stycznia przygotowali
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organizatorzy na 25 fina? WO?P który odby? si? na Hali sportowej przy ul.Braci
Mieroszewskich w Sosnowcu. Wielka Orkiestra ?wi?tecznej Pomocy w stolicy Zag??bia
D?browskiego by?a bardzo interesuj?ca, zbierane w tym roku ?rodki przeznaczone b?d? na
ratowanie ?ycia i zdrowia dzieci na oddzia?ach ogólnopediatrycznych oraz na zapewnienie
godnej opieki medycznej seniorom.
W Sosnowcu Najwa?niejszym punktem fina?u by?y koncerty na Górce ?rodulskiej.
Publiczno?ci zaprezentowali si? formacje Menago, St. James Hotel, Lidia Kopania, grupa
Myslovitz, Marcin Wyrostek i Grubson. O godz. 20 odby?o si? tradycyjne ?wiate?ko do nieba.
Koncert prowadzi? aktor Teatru Zag??bia Piotr Zawadzki. - Sosnowieckie sztaby w tym roku
po??czy?y swoj? dzia?alno??.
Zorganizowano wielk? taneczn? imprez?, Ewelina Stasik ze sztabu WO?P w II LO im. Emilii
Plater. - realizowa?a jeden z g?ównych celów orkiestry: nauka ratowania ludzkiego ?ycia.
Ju? od rana sporo si? dzia?o w hali sportowej w Zagórzu. Dzi?ki po??czonym si?om sztabów
WO?P z terenu Sosnowca atrakcji nie zabrak?o.
Sekcja Pi??ciarska naszego Klubu nie chcia?a przej?? oboj?tnie od tak szczytnego celu i
postanowi?a wzi??? czynny udzia? w tak wielkim wydarzeniu, o godz. 12.00 nasi najlepsi
pi??ciarze Marcin Skrzypek, Mateusz Wodzi?ski i Wiktor Bujakowski dali pokaz boksu licznie
zgromadzonej publiczno?ci, rozgrzewaj?c atmosfer? do czerwono?ci.
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Po tak udanym pokazie zacz??a si? licytacja przedmiotów przekazanych przez nasz? sekcj?
na WO?P.
Jako pierwszy na licytacj? poszed? voucher na darmowy miesi?czny trening w naszym klubie,
zosta? on wylicytowany na kwot? 100 z?. Kierownik klubu Waldemar Wodzi?ski przeszed? do
kolejnej licytacji której przedmiotem by? z?oty medal Mateusza Wodzi?skiego zdobyty wraz z
dru?yn? Górnika Sosnowiec w Mistrzostwach Polski 2014 w Nowej D?bie, ku mi?emu
zaskoczeniu ta licytacja by?a najbardziej emocjonuj?ca i medal zosta? wylicytowany za kwot?
330 z?otych które zwyci?zca licytacji natychmiast wp?aci? na rzecz WO?P.
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Z?ote r?kawice bokserskie z podpisem Mistrza Olimpijskiego Mariana Kasprzyka by?y
kolejnym przedmiotem przekazanym na licytacj? przez nasz klub, tym razem by?a to aukcja
na allegro która trwa?a do 20 stycznia i zako?czy?a si? wylicytowan? kwot? na poziomie 610
z?.
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Podsumowuj?c wszystkie aukcje w sumie Sekcja Boksu Górnika Sosnowiec przekaza?a na
WO?P 1 040 z?, mamy nadziej? ?e w przysz?ym roku uda nam si? zebra? jeszcze wi?cej
pieni?dzy na ten szczytny cel.
Dzi?kujemy za wspó?prac? p. Rafa?owi ?ydkowi Dyrektorowi MOSiR, Kierownikowi oniektu
Januszowi Kapce oraz p.Ewelinie Stasik Szefowej sztabu WO?P.
Adres URL ?ród?a (wygenerowano 2018-08-17 23:16):
http://boks.sosnowiec.pl/content/dzia%C5%82acze-i-zawodnicy-sekcji-bokserskiej-ks-g%C3%B3rniksosnowiec-przekazali-z-licytacji-na-wo%C5%9Bp?page=10
Odno?niki:
[1] http://boks.sosnowiec.pl/content/dzia%C5%82acze-i-zawodnicy-sekcji-bokserskiej-ks-g%C3%B3rniksosnowiec-przekazali-z-licytacji-na-wo%C5%9Bp
[2]
http://boks.sosnowiec.pl/sites/default/files/16003095_1338269006223849_6203011277290408937_n_0.jpg
[3]
http://boks.sosnowiec.pl/sites/default/files/15966137_1338989819485101_6852725063942366439_n.jpg
[4]
http://boks.sosnowiec.pl/sites/default/files/15965483_1338322629551820_6741355567606750709_n.jpg
[5] http://boks.sosnowiec.pl/sites/default/files/16176117_1344485198935563_1891841085_n.jpg
[6] http://boks.sosnowiec.pl/sites/default/files/16176347_1344485055602244_2021556698_n.jpg
[7]
http://boks.sosnowiec.pl/sites/default/files/15941239_1338992139484869_7265647911707395341_n.jpg
[8]
http://boks.sosnowiec.pl/sites/default/files/15940708_1338991766151573_4451145934666228762_n.jpg
[9]
http://boks.sosnowiec.pl/sites/default/files/15941148_1338269452890471_6189685879381326096_n_0.jpg
[10] http://boks.sosnowiec.pl/sites/default/files/LICYTACJA%20ALEGRO%201.png
[11] http://boks.sosnowiec.pl/sites/default/files/LICYTACJA%20ALEGRO%202.png

