Bytomianie chcą, by słońce cały czas świeciło dla Darka

BYTOM ODRZAŃSKI Już w najbliższą niedzielę odbędzie się koncert charytatywny, z którego
dochód zostanie przeznaczony na pomoc mieszkańcowi gminy, który zmaga się z glejakiem.
Zapraszamy.
Dla Darka Sobonia
Koncert operetkowy, w którym usłyszymy największe przeboje pochodzące z najbardziej
znanych operetek i musicali, tańce orientalne czy występ nowosolskiej Orkiestry Fermata Band,
działającej przy parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Nowej Soli – to tylko niektóre atrakcje,
które czekają na uczestników koncertu charytatywnego, który rozpocznie się w najbliższą
niedzielę 19 marca o godzinie 16.00 w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bytomiu
Odrzańskim. Impreza jest dedykowana Dariuszowi Soboniowi, który w swoim życiu walczy
z glejakiem.
Z chorobą nie walczy sam
Darusz Soboń, choć od prawie 20 lat z rodziną mieszka we Wrocławiu, to w Bytomiu
Odrzańskim, skąd pochodzi i w Nowej Soli, gdzie uczęszczał do Technikum Elektrycznego
w Nowej Soli, wielu o nim pamięta. Tekst na naszym Facebooku z początku lutego miał setki
udostępnień. To pokazuje, że w walce z chorobą Darek nie jest odosobniony. Potwierdzeniem
tych słów jest też koncert, który ma dopomóc w zbieraniu pieniędzy potrzebnych na wygranie
trudnego starcia z rakiem.
Wiele atrakcji
Poza atrakcjami stricte muzycznymi odbędą się także liczne licytacje. Będzie można
wylicytować m.in. skok ze spadochronem, oprawę muzyczną zabawy, sesję zdjęciową, a także
obrazy i biżuterię.

W ramach imprezy odbędzie się także loteria fantowa oraz kiermasz świąteczny, który będzie
okazją do nabycia gadżetów związanych ze zbliżającą się coraz większymi krokami
Wielkanocą.

Wejściówka na koncert kosztuje 30 zł. Warto wyłożyć te pieniądze. Znając hojność
mieszkańców Bytomia Odrzańskiego, którzy w sytuacjach, kiedy w potrzebie jest jeden z nich,
zawsze stają na wysokości zadania, chętnych do przyjścia na koncert na pewno nie zabraknie.
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Jeśli chcesz pomóc Darkowi, możesz np. przekazać mu 1 procent swojego podatku albo
dowolną darowiznę na konto.
Mariusz Pojnar

Na leczenie Darka Sobonia można przekazać 1 procent podatku:
Numer KRS 0000358654
w celu szczegółowym:
program skarbonka
Dariusz Soboń 110446

Dane do wpłat na leczenie
Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych
ul. Zaruby 9/131
02-796 Waszawa
Konto: 24 2490 0005 0000 4600 5154 7831
z dopiskiem
Darowizna na Program Skarbonka 110446 Dariusz Soboń

Mariusz Pojnar

Tygodnik KrąG
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