Mierząc wysoko!
24. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

24. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Łodzi odbył się na Piotrkowskiej i na
rynku Manufaktury. W Pasażu Schillera stanęła osada słowiańska, stoczono walki,
przygotowano poczęstunek, a deptakiem przeszło blisko 100 koni.
Zarówno w Pasażu Schillera, jak i na rynku Manufaktury odbyły się koncerty muzyczne. Na scenie
przy ul. Piotrkowskiej wystąpili m.in. Klawo, Cute Mess i Hendrix Project. A w Manufakturze: m.in.
Leafless Tree, Royal Spirit i Justyna Panfilewicz.
Wcześniej była okazja do spędzenia kilku chwil w osadzie
słowiańskiej, skosztowania słodkich serduszek, obejrzenia
pokazów walk i akcji ratowniczych. Dzieci miały okazję
dosiąść kucyków, a dorośli obejrzeć wystawę
zabytkowych
samochodów.
Największym
zainteresowaniem cieszyła się parada konna, która odbyła
się na Piotrkowskiej.
Od samego rana wolontariusze prowadzili również zbiórki
pieniędzy. W tym roku, trafią one do szpitalnych
oddziałów pediatrycznych i geriatrycznych.
Na oddziałach ogólnopediatrycznych w Łódzkiem szczególnie potrzebny jest sprzęt dla
niepełnosprawnych, mówi wojewódzki konsultant w dziedzinie pediatrii, Danuta Chlebna-Sokół. Czyli materace przeciwodleżynowe, łóżeczka dla dzieci niepełnosprawnych czy łóżka z wanną. To
ważne, bo tych dzieci jest dużo, to są różnego rodzaju porażenia, to są dzieci po przepuklinach i z
różnego rodzaju wadami - wyjaśnia.

W Miejskim Centrum im. Karola Jonschera dobrze sprawdzają się specjalne łóżka i materace,
zakupione za pieniądze z poprzednich finałów WOŚP. Placówka potrzebuje jednak więcej sprzętu dla
starszych pacjentów. - Bardzo by nam się przydał jeszcze aparat USG, RTG jezdny, tak, żeby można
było robić diagnostykę pacjentom leżącym, mówi dyrektor Centrum, Iwona Bednarek.
Co roku dużo emocji wzbudzają aukcje WOŚP. Na
aukcjach w całej Polsce wystawiono wiele
ciekawych przedmiotów i atrakcji oferowanych
przez znane osoby, np. trening z piłkarską
reprezentacją Polski, buty Roberta Lewandowskiego,
rękawicę Mike'a Tysona, wyprawę motocyklową do
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W Łodzi również można znaleźć perełki. Niewątpliwie należy do nich fotoradar straży miejskiej,
którego w związku z ustawą, strażnicy nie mogą już używać do pomiaru prędkości. Fotoradar jest
sprawny i można nim robić zdjęcia.
Marcin Gortat przekazał na aukcje licencjonowaną piłkę NBA z autografem oraz zestaw do mini-kosza
z tablicą, na której podpisali się m.in. John Wall, Bradley Beal oraz Nene. Wśród sportowych
gadżetów znajdziemy jeszcze m.in. zestaw kibica Orła Łódź, koszulki z podpisami byłych oraz
obecnych piłkarzy Widzewa czy koszulka Tadeusza "Taddy'ego" Błażusiaka.
Dziękujemy wszystkim łodzianom za ŁĄCZENIE SERC Z RADIEM ŁÓDŹ. W Pasażu Schillera
wykonaliśmy kilkadziesiąt zdjęć. Trafią one do spacjelnej galerii na stronie Radia Łódź.
Najciekawsze zdjęcia zostaną nagrodzone.
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