
 

Wójt Gminy Kobierzyce – Ryszard Pacholik wspólnie ze społecznością szkolną Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w Wysokiej zapraszają do wzięcia udziału w XXVII Finale Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu 13 stycznia 2019 roku. 

Hasło XXVII Finału: 
„Pomaganie jest dziecinnie proste. Gramy dla dzieci małych i bez focha.” 

Celem jest zebranie funduszy na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. 

Informujemy, że Sztab WOŚP w ZSP w Wysokiej został oficjalnie zarejestrowany  
w Fundacji „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” pod numerem #4895 

13 stycznia 2019 r.   (niedziela) 

XXVII FINAŁ WOŚP będzie trwał od godziny 15:00 do 20:00  
w hali widowiskowo – sportowej ZSP w Wysokiej 

Nasi wolontariusze w tym dniu kwestować będą na terenie całej Gminy Kobierzyce  
od godz. 8:00 do godz. 20:00.  

Podczas Finału czeka na nas wiele atrakcji w wykonaniu zaproszonych gości oraz 
uczniów ZSP w Wysokiej takie jak: 

- występy artystyczne,  
- loterie fantowe,  
- pokazy taneczne,  
- pokazy gimnastyki artystycznej, 
- pokazy sztuk walki: judo, karate, 
- warsztaty pierwszej pomocy, 
- zajęcia i zabawy dla najmłodszych i tych trochę starszych 

oraz wiele, wiele innych niespodzianek… 

W trakcie Finału będzie czynna kawiarenka, a w niej kupimy domowe wypieki, kawę, herbatę, 
barszczyk z pasztecikiem lub pajdę ze smalcem i kiszonym ogórkiem. 

O każdej pełnej godzinie odbędą się licytacje przedmiotów, które mamy nadzieję 
pozyskać od naszych darczyńców i sponsorów .W związku z powyższym zwracamy 
się do Państwa z prośbą o przekazanie fantów, voucherów i różnorodnych 
przedmiotów, które zostaną zlicytowane podczas XXVII Finału WOŚP w Wysokiej.  



Dzięki przekazanym przez Państwa darowiznom będziemy mogli razem zagrać 

dla dzieci „do końca świata i  jeden dzień dłużej”. 

Finał WOŚP w Wysokiej będzie można również wesprzeć od 15 grudnia 2018 roku 
do 12 stycznia 2019 roku m.in w Urzędzie Gminy w Kobierzycach,  przy kasach  
w  Delikatesach w Kobierzycach, w Auchan oraz Alei Bielany, gdzie będą stały stacjonarne 
puszki WOŚP. 

Mamy ogromną nadzieję, że w naszej Gminie nie zabraknie ludzi o wielkim sercu, co 
wielokrotnie mieszkańcy udowadniali podczas różnych akcji charytatywnych.  

Bardzo liczymy na Państwa pomoc, dobre chęci i zaangażowanie, które 
umożliwią nam wsparcie tak szlachetnej akcji. 
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