24. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Wielka Szarża, czyli parada ponad stu koni i jeźdźców, która przejdzie w niedzielne
popołudnie ul. Piotrkowską to jedna z wielu atrakcji finału WOŚP w Łodzi. Pokazy i
koncerty będą odbywać się na głównej ulicy miasta oraz w Manufakturze.
"Podczas Wielkiej Szarży na Piotrkowskiej podziwiać będzie można zwierzęta ze stajni całego województwa.
Będą także dorożki i karety. Parada wyruszy z pasażu Schillera ok. godz. 14, przejdzie do placu Wolności i
wróci na miejsce startu" - poinformował szef łódzkiego sztabu WOŚP Piotr Czyżewski.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Popołudnie na Piotrkowskiej wypełnione będzie koncertami - wystąpi siedem łódzkich zespołów: Trzy Butelki
Mleka, Klawo, Cute Mess, Hod Hill, Hendrix Project, Black Radio, Bimber Poland. Zagra również Orkiestra
Dęta OSP Szczerców.……………………………………………………………………………………………
W ustawionej w Pasażu Schillera wiosce słowiańskiej można spróbować potraw kuchni średniowiecznej, zagrać
w dawne gry pojeździć na kucykach i postrzelać z łuku. Obok prezentują się pasjonaci współczesnej
wojskowości i tradycji polskich ułanów. …………………………………………………………………………
Wśród przedmiotów przekazanych na łódzkie
aukcje WOŚP największe zainteresowanie budzi
wycofany z użytku fotoradar Straży Miejskiej.
Jak zaznaczył rzecznik RM Radosław Kluska,
jest to przedmiot z historią - ma na koncie
ponad 63 tysiące wykonanych zdjęć. Jego cena
na licytacji przekroczyła 3 tys. zł.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Finał WOŚP organizowany jest także w łódzkiej
Manufakturze. Od rana studenci Uniwersytetu
Łódzkiego układają wielkie serce z groszowych
monet. Wojskowa grupa rekonstrukcyjna podaje
grochówkę, która grzeje się w 300-litrowym
kotle. Przez cały dzień odbywać się będą pokazy i prezentacje, m.in. ratownictwa medycznego, fitnessu, nordic
walking czy capoeiry. ………………………………………………

Wśród atrakcji jest symulator lotów z Aeroklubu Łódzkiego, roboty i samochód solarny, stworzony przez
studentów Politechniki Łódzkiej oraz motocykle łódzkich riderów z grup Czarnego Orła i Berserkers.
Na Rynku Manufaktury zagrają zespoły reprezentujące różne style muzyczne; gwiazdą wieczoru będzie zespół
Video.
W sumie w regionie łódzkim zarejestrowało się 78 sztabów WOŚP. Organizatorzy WOŚP na Piotrkowskiej
zrezygnowali z fajerwerków w ramach "Światełka do nieba"; chcą zwrócić uwagę na los zwierząt, które boją się
wybuchów sztucznych ogni, dlatego o godz. 20 odbędzie się pokaz laserowy. Na scenie pojawi się trzypiętrowy
czerwony tort w kształcie serc z napisem WOŚP, który zostanie podzielony wśród uczestników. (PAP)
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