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Blisko osiem tysięcy osób pojawiło się w sobotę w Koszycach Małych na piątej Manii
Pomagania. Wydarzenie, z którego całkowity dochód zostanie przekazany chorym
dzieciom: Gabrysi, Ani i Piotrusia, zgromadziło rekordową publiczność. Gwiazdami
wieczoru był zespół Baciary oraz Agnieszka Chylińska. Organizatorami zaś „Manii
Pomagania” Gmina Tarnów oraz radio RDN Małopolska.

Ulewna burza, która przeszła w sobotnie popołudnie nad Koszycami Małymi nie przeszkodziła
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tysiącom Maniaków Pomocy. Wydarzenie rozpoczęło się meczem rozegranym pomiędzy
radiowcami a samorządowcami z Gminy Tarnów. Pomimo ulewnego deszczu, drużyny dzielnie
walczyły. Samorządowcy Gminy Tarnów zagrali w składzie: kapitan Grzegorz Kozioł wójt gminy
Tarnów, Adam Ryba dyrektor Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów, Bartosz
Łaśko radny Gminy Tarnów, Maciej Aleksander pracownik Urzędu Gminy Tarnów, Arkadiusz
Łucarz – Komendant Straży Gminnej, Tadeusz Witkowski Strażnik Gminny, Marek Cichy radny
Gminy Tarnów, Katarzyna Tadel Strażnik Gminny. Ostatecznie nie udało się wyłonić zwycięzcy,
gdyż mecz zakończył się remisem 4-4.
– Ulewny deszcz z pewnością nam nie pomógł, ale daliśmy z siebie wszystko – mówili po
meczu zawodnicy drużyny samorządowców.

Po sportowych emocjach przyszedł czas na popowo - góralsko muzykę w wykonaniu zespołu
Baciary. Koncert zgromadził prawdziwe tłumy fanów takich utworów jak „Zostań tu ze mną na
zawsze” czy „Żyje się raz”. - Gdybyśmy ich nie zagrali, ludzie byliby zawiedzeni – podkreślał
lider zespołu Janusz Body. Na koncertach gramy to co lubią ludzie. Jakby nie zabrzmiały przeboje „Jak się bawią ludzie”
czy „Siedem czerwonych róż”, to mogliby powiedzieć że nie grają Baciary, ino inny zespół.

Jednak prawdziwym celem wszystkich, którzy pojawili się na „Manii Pomagania” było wsparcie
trójki chorych dzieci: 8-letniej Gabrysi, 11-letniej Ani oraz 2-letniego Piotrusia. A pomóc można
było na wiele sposobów: wrzucając pieniądze do puszki, kupując placki przygotowane przez
szkoły z terenu gminy Tarnów czy kaszankę, mierząc ciśnienie, a także biorąc udział w
licytacjach charytatywnych m.in. płyt z podpisem Agnieszki Chylińskiej. – Jesteśmy tu nie tylko
by posłuchać dobrej muzyki, ale też wesprzeć dzieciaki. Jest to piękna idea
– mówili uczestnicy wydarzenia. Dzięki sponsorom wszyscy, którzy pojawili się w Koszycach
Małych mogli wziąć udział również w konkursie z nagrodami.

Do pomocy przyłączyli się również seniorzy z terenu gminy Tarnów, którzy zorganizowali zbiórki
w swoich klubach, by przekazać zebrane pieniądze dzieciom na scenie. Rodzice dzieci obecni
na koncercie nie kryli wzruszenia, że tak dużo osób chce im pomóc – Jest ogromna radość
widząc tyle osób, bardzo im dziękujemy
.
Zebrane pieniądze pozwolą na dalsze leczenie i rehabilitację
- mówiła na scenie mama Gabrysi.

W trakcie wydarzenia z pięknymi utworami wystąpiła młoda wokalistka z gminy Tarnów Eliza
Gąsiorowska. Z kolei występ gwiazdy wieczoru poprzedził koncert zespołu „The Seeds”,
prezentującego covery polskich i zagranicznych przebojów, jak i własne utwory. Na finał piątej
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Manii Pomagania w Koszycach Małych wystąpiła Agnieszka Chylińska. Charyzmatyczna
wokalistka zaśpiewała znane utwory ze swojej najnowszej płyty porywając publiczność.

- To już piąta Mania Pomagania i piętnaście dzieci z terenu naszej gminy, którym udało się
pomóc. Dziękujemy każdemu, kto pojawił się w sobotę w Koszycach Małych. Dzięki Państwu
życie rodzin trójki naszych małych bohaterów: Gabrysi, Ani i Piotrusia będzie choć trochę
łatwiejsze – mówi organizująca wydarzenie Anna Pieczarka, Dyrektor Centrum Kultury i
Bibliotek Gminy Tarnów. I jak zapowiada, za rok „Mania Pomagania” zagra dla kolejnych dzieci
potrzebujących pomocy.

Jednak „Mania Pomagania” nie zakończyła się w sobotę. Już 25 lipca odbędzie się licytacja
wartościowych przedmiotów: pióra przekazanego przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę oraz
broszki Premier Beaty Szydło.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania:

- Sponsorom
- Jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Tarnów
- Tarnowskiej Policji
- Seniorom z gminnych Klubów Seniora wraz z Prezesami
- Dyrektorom gminnych szkół i przedszkoli
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