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29. FINAŁ WOŚP JUŻ W NIEDZIELĘ
Okulary Jurka Owsiaka oraz z?ote i srebrne serduszka, a tak?e kilka ciekawych gad?etów miejskich
b?dzie mo?na w tym roku wylicytowa? podczas fina?u Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy w
Cz?uchowie. Sztab jest ju? gotowy. Znamy te? zasady, na jakich organizowane b?dzie tegoroczne
wydarzenie.
W zwi?zku z ograniczeniami sanitarnymi nie b?dzie koncertów z udzia?em publiczno?ci. Wszystko
jednak b?dzie mo?na obejrze? on-line, dzi?ki transmisji udost?pnionej na kanale facebookowym
cz?uchowskiego sztabu WO?P https://www.facebook.com/Sztab-Miejski-w-Cz%C5%82uchowie1401719453455159
Licytacje b?d? równie? prowadzone przez internet.
- W tym roku pójdziemy dwutorowo. Kilka przedmiotów wystawimy na Allegro i tam b?dzie mo?na je
licytowa?. Na Facebooku jeszcze przed fina?em b?dziemy prezentowali przedmioty, które s?
przeznaczone na licytacj? – wyja?nia Adam Bondarenko, zast?pca szefa sztabu WO?P w Cz?uchowie.
Licytacja poprzez platform? Facebook b?dzie te? mo?liwa, przy czym proponowane kwoty nale?y
podawa? wy??cznie w wiadomo?ciach prywatnych. W dniu fina?u (31 stycznia) b?dzie tak?e mo?liwo??
licytowania drog? telefoniczn?. Numery telefonów do operatorów obs?uguj?cych infolini? zostan?
zaprezentowane na profilu Facebook, cz?uchowskiego sztabu WO?P.

Sam sztab b?dzie stacjonowa? w Miejskim Domu Kultury. Wej?cie do budynku b?dzie mo?liwe, ale
tylko dla ograniczonej ilo?ci osób. Przychodz?c do placówki b?dzie mo?na na przyk?ad naby? wyroby
przygotowane przez panie z Kó? Gospody? Wiejskich z gminy Cz?uchów. Nie b?dzie mo?na ich
spo?ywa? na miejscu. Sprzeda? b?dzie prowadzona tylko na wynos.
- Tutaj na miejscu b?dzie te? kr?cio?a z fantami oraz b?dziemy kr?ci? rowerowe kilometry z Telmaxem –
dodaje Bondarenko.
W tym roku w akcj? zaanga?owanych b?dzie 135 wolontariuszy. Cz?uchowski sztab b?dzie bowiem gra?
nie tylko w mie?cie Cz?uchowie, ale tak?e na terenie gminy wiejskiej Cz?uchów, gminy Rzeczenica i
gminy Przechlewo.
W?ród najciekawszych przedmiotów do wylicytowania b?d? na przyk?ad oryginalne okulary Jurka
Owsiaka z podpisanym przez niego certyfikatem, r?kawice bokserskie od Dariusza Michalczewskiego
oraz cz?uchowskie z?ote i srebrne serduszka.
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