
31. Finał WOŚP w Kalwarii Zebrzydowskiej 

 

29 stycznia 2023 r. (niedziela) zapraszamy na 31. Finał WOŚP w Kalwarii Zebrzydowskiej. 

Będzie się działo! 

 

W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra dla małych i dużych, celem jest walka 

z sepsą. W 2020 roku opublikowano wyniki badania, które wykazały, że na świecie występuje 

rocznie 50 milionów przypadków sepsy, a w jej wyniku 11 milionów ludzi umiera. 

 

W naszym Sztabie jest ponad 80 wolontariuszy, którzy będą kwestowali w niedzielę w gminie 

Kalwaria i w gminie Stryszów. Będzie kolorowo i wesoło! Wszystko w klimacie podwodnego 

świata. Ponadto zapraszamy mieszkańców do udziału w wydarzeniach przygotowanych 

specjalnie z okazji 31. Finału WOŚP.  

 

PROGRAM 31. FINAŁU WOŚP W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ 

27 stycznia (pt) 

KREATYWNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE  

18:00-20:00 - zajęcia dla dorosłych – Stare Kino, grupa artystyczna Twórczy Ferment 

• Anita Pajor – brelok w kolorach morskich robiony metoda dotting painting 

• Anna Karelus – bransoletka robiona metodą makramy z kamieniami naturalnymi 

• Patrycja Kania – warsztaty ilustratorskie 

• Anja Weiss – serwetki papierowe składane w kwiat lilii 

• Małgorzata Stanek – kwiat broszka z materiału 

• Hania Rzepa – woreczek na pantofle w kształcie rybki 

Koszt: datek do puszki (sugerowana kwota min. 20 zł) 

Warsztaty odbywają się w Starym Kinie, ul. Mickiewicza 4 

Zapisy 

KONKURS PLASTYCZNY „Płyniemy pod prąd” dla dzieci i młodzieży 

Szczegóły 

na prace czekamy do 27.01.2023 

28 stycznia (sob) 

SZCZYTNY MARSZ Z KIJAMI NORDIC WALKING  

START: 14:00 - parking przy Sanktuarium Kalwaryjskim - ołtarz polowy 

Trasa 1: Kalwaria-Lanckorona-Kalwaria 

https://ckstkalwaria.com/kreatywne-warsztaty-artystyczne-dla-doroslych/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063482449579
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064204234934
https://www.instagram.com/theoretycznie/?fbclid=IwAR1xvPA0_TuH4XzVQ3-KCon2imnuNerQrLzlVLo5jF_2_2XaiPUb07kFHIM
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010657320223
https://www.facebook.com/profile.php?id=100086990315040
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqt3cU2t2r4s41ZjXlqvbG7jZiLK5oPS1vs7grhIRsZCEYgw/viewform
https://ckstkalwaria.com/konkurs-plastyczny-wosp/
https://ckstkalwaria.com/szczytny-marsz/


Trasa 2: Kalwaria dróżki (pętla) 

Wydarzenie Facebook 

Zapisy 

29 stycznia (ndz) 

12:00 - ZLOT PODWODNY ŚWIAT – Rynek  

• animacje i konkursy dla dzieci 

• licytacje 

• wspólny przemarsz do sali widowiskowej - zapraszamy dzieci i dorosłych w strojach 

tematycznych! 

SALA WIDOWISKOWA CKSiT – ul. Niemczynowskiego 3 

LICYTACJE: 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 

13:30 - start TURBOLICYTACJA od 20 zł 

13:00-19:00 - warsztaty plastyczne: brelok-serce 

14:00 - występy sceniczne młodych talentów 

15:00 - tort finałowy - degustacja 

18:00 - koncert CHRIS 

19:30 – rozstrzygnięcie konkursu plastycznego i losowanie turbolicytacja 

Ponadto: 

• słodki kącik 

• fotobudka 

 

SALA GIMNASTYCZNA MAŁA -  ZS nr 1 w Kalwarii Zeb.  

Wydarzenie Facebook 

15:00-18:00 - MARATON: ŻYJ ZDROWO W ZDROWYM ŚWIECIE! - aktywny maraton: 

zajęcia ruchowe dla dorosłych 

15:00-16:00 - zajęcia ruchowe - Anna Ciecieręga 

16:00 - zajęcia - Miłosz Kościelny 

Uwaga! Wejście przez salę widowiskową. 

https://fb.me/e/2BLrHjXLI
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVceJVLXWg28HoGs7e51tvsnqvuUETAG0P4U4UlSPYE1n5dQ/viewform
https://www.youtube.com/@chrisband
https://fb.me/e/2rmvj2EEQ


PARKING PRZY SALI WIDOWISKOWEJ 

13:00-20:00 - stoisko gastronomiczne YesSer - sery podhalańskie I inne potrawy z grilla 

20:00 - ŚWIATEŁKO DO NIEBA  

pokaz tańca ognia - grupa RAGO – parking naprzeciwko Hali Sportowej ZS nr 1 (ul. 

Niemczynowskiego) 

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE 

• Dzień z WOŚP w Stajni Czerwone Maki - Bugaj 

i wiele innych niespodziewanych atrakcji! 

 

W Sztabie od kilku miesięcy pracuje kilkunastu wolontariuszy, którzy dokładają wszelkich 

starań, żeby nasz program był bogaty. Ponadto wspiera nas szereg ludzi dobrej woli, firm, 

instytucji i organizacji działających na naszym terenie, za co z całego serce dziękujemy! 

Bądź na bieżąco obserwując nasz Sztab na Facebooku. 

 

Zapraszamy! 

Sztab WOŚP Kalwaria Zebrzydowska 

 

https://www.facebook.com/yesser.szaflary
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083614710102
https://www.facebook.com/events/705400311053036
https://www.facebook.com/wospkalwariazeb

