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7-letnia Alicja b ędzie miała nowy wózek inwalidzki.  A
wszystko  dzi ęki  mieszka ńcom  Lubina  i  Legnicy,
którzy  otworzyli  swoje  serca,  a  przede  wszystkim
portfele.  Mieszka ńcy  regionu  wzi ęli  udział  w
koncercie charytatywnym, gdzie gwiazd ą był Andrzej
Radek,  a  pieni ądze  zbierano  wła śnie  dla  małej
lubinianki.

-  Cel,  jaki nam przyświecał,  czyli zebranie pieniędzy na
zakup wózka dla 7 letniej Alicji Jałosińskiej z Lubina, cierpiącej na dziecięce porażenie
mózgowe,  został  osiągnięty.  Kwota  5200  zł.,  pochodząca  ze  sprzedaży  cegiełek  i
zbiórki do puszek pozwala na zakup wózka – mówi zadowolony Krzysztof Dereń, szef
Fundacji na Ratunek Dzieciom z Dolnego Śląska, która zorganizowała koncert.

Recital Janusza Radka, któremu w legnickim Teatrze im.
Modrzejewskiej  przysłuchiwała  się  180-osobowa
publiczność,  złożony  był  z  piosenek  pochodzących  z
programów  „Dom  za  miastem,"  „Dziękuje  za  miłość",
„Serwus  madonna",  „Dziwny  ten  świat  -  opowieść
Niemenem."

Podczas  tego  kameralnego  akustycznego  koncertu
Janusz  Radek  udowodnił,  że  jest  nie  tylko

charyzmatycznym wokalistą ale również doskonałym aktorem. Widać było że artysta
nie boi się eksperymentować z głosem, nie zamyka się też tylko w jednej konwencji, a
jego twórczość przewija się przez różne bardzo ciekawe brzmienia.

-  Po zakończeniu koncertu swego wzruszenia nie  kryła
mama  Ali,  która  zarówno  artyście  jak  również
zgromadzonej publiczności dziękowała ze łzami w oczach
– opowiada szef fundacji.

Po  części  oficjalnej  artysta  spotkał  się  z   fanami  w
teatralnej  „Caffe  Modjewska”,  gdzie  jeszcze  długo
podpisywał  płyty  i  pozował  do  zdjęć  ze  wszystkimi
chętnymi.

Chorej Alicji można jeszcze pomóc przekazując jeden procent podatku fundacji, której
to  dziewczynka  jest  podopieczną.  Wystarczy  w  odpowiedniej  rubryce  zeznania
podatkowego PIT wpisać KRS fundacji: 0000 3056 48. Bezpłatny formularz PIT można
pobrać na stronie fundacji www.naratunekdzieciom.pl
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