W niedzielę zagra u nas Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Wśród wspierających Łukasz Fabiański! Wśród kwestujących
burmistrz i jego zastępczyni!

- Honorowy Obywatel Słubic nie zawiódł nas i w tym roku – mówi o Łukaszu Fabiańskim
burmistrz Mariusz Olejniczak, który osobiście będzie licytował przekazane przez piłkarza
buty, rękawice i koszulkę klubu West Ham United, w którym gra słubiczanin.
Co roku, rzeczy od Ł. Fabiańskiego osiągają na licytacji najwyższe kwoty. W ubiegłym roku
koszulka bramkarza polskiej reprezentacji z mistrzostw świata w piłce nożnej w Rosji została
wylicytowana za 2,5 tys. zł, a kolacja z piłkarzem za 7 tys. zł!
W tym roku podczas głównej licytacji, która odbędzie się o 19.00 w Słubickim Miejskim
Ośrodku Kultury, będzie można stać się właścicielem dwóch par, nowiutkich butów
bramkarza z jego autografem, opatrzonych flagą Polski i imieniem synka Jasia, rękawice
bramkarza z autografem i koszulka z numerem 1, angielskiej drużyny piłkarza.
Co jeszcze przygotował Urząd Miejski na licytację?
Będzie można powalczyć o to, żeby w czasie Miejskiego Święta Hanzy stanąć na scenie z
gwiazdą wieczoru i osobiście zapowiedzieć jej koncert. Gwiazdy na razie zdradzić nie
możemy, ale zapewniamy, że będzie to niesamowita przygoda. Jeśli ktoś miałby ochotę zjeść
kolację w restauracji Villa Casino z zastępcą burmistrza Adrianą Dydyną- Marycką to
zachęcamy do licytacji, a jeśli jakaś para planująca ślub chciałaby, żeby w Urzędzie Stanu
Cywilnego, ceremonii dokonał burmistrz Mariusz Olejniczak, to także będzie to możliwe.
Burmistrz dał się też namówić na to, żeby podzielić się skarbami ze swojej spiżarni. Na
licytację trafią trzy koszyki ze smakołykami przygotowanymi osobiście przez burmistrza i
jego żonę Martę. Ktoś ma ochotę na domowej roboty kompocik, ogóreczki, dżemik czy
grzybki? Już dziś zachęcamy do licytacji, bo cel jest szczytny. W tym roku Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy zbiera pieniądze na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali
dziecięcych.
W Słubicach na ulicę wyjdzie około stu wolontariuszy, wśród nich Mariusz Olejniczak i
Adriana Dydyna-Marycka, asystenci szefa sztabu WOŚP w Słubicach Piotra Tamborskiego.
Orkiestra grać będzie w SMOKu od 14.00 do 20.00. Program artystyczny przygotowały
dziecięce i młodzieżowe zespoły, grupy taneczne oraz lokalni artyści.
Przypominamy, że w ubiegłym roku słubiczanie zebrali w czasie finału WOŚP 114 tys. zł. Jak
będzie w tym roku?
Wiele osób prywatnych, firm, instytucji przekazało już Słubickiemu Miejskiemu Ośrodkowi
Kultury cenne rzeczy na licytację. Kto jeszcze chciałby wesprzeć WOŚP nadal może to
zrobić. SMOK czeka na darczyńców codziennie od 8.00 do 16.00.
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Co przekazali już słubiczanie? Na licytację trafi m.in. voucher od firmy Kaliski na kolację w
restauracji Ramzes i pobyt w hotelu w Poznaniu, firma Eurokop Invest zaoferowała dzień
pracy koparki, co pozwoli np. przygotować teren pod fundamenty domu, będzie można
licytować usługi świadczone przez Gabinet terapii i rozwoju „Połam język”, PUK udostępni
chętnemu pojemnik na odpady budowlane, a sklep papierniczy przy ul. Piłsudskiego daje
voucher na zakupy o wartości 200 zł. Będzie też można nabyć reklamę w Gazecie Słubickiej
o wartości 1 tys. zł, zestawy gadżetów promocyjnych od gminy Słubice, licytowany będzie
rejs statkiem po Odrze dla 60 osób.
Atrakcji będzie dużo więcej, wszystkich nie zdradzamy, ale zachęcamy: Otwórzmy w
niedzielę wszyscy serca dla chorych dzieci! I zagrajmy razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej
Pomocy Jurka Owsiaka.

