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Drodzy Czytelnicy. Minął już tydzień odkąd ruszyliśmy z pierwszą „licytacją” w ramach
akcji  „Pomagamy Robertowi stanąć na nogi”. W dalszej części zapraszamy do małego
podsumowania wszystkich dotychczasowych „licytacji”.

Pierwsza „licytacja” ruszyła w samo południe 1 maja z kwotą startową 200 zł. Voucher na lot
paralotnią podarował Pan Bartek z Łubiany. Aktualna kwota to: 600 zł. Link do „licytacji”:
https://www.facebook.com/solectwolubiana/posts/1006355416204927.
Więcej o „licytacji”: http://solectwolubiana.pl/articles/586

Druga „licytacja” została uruchomiona już po godzinie, kiedy to zgłosiła się do nas Pani
Maja, która zorganizowała voucher na trening personalny z Mistrzem Bokserskim Marcinem
Rekowskim. Aktualna kwota na ten voucher to: 300 zł. Link do „licytacji”:
https://www.facebook.com/solectwolubiana/posts/1006376492869486.
Więcej o „licytacji”: http://solectwolubiana.pl/articles/587

Kolejne dwie „licytacje” uruchomione w Światowy Dzień Strażaka, z których pierwsza
dotyczy nagrody za wieloletnią i wybitną służbę Druha Andrzeja, czyli kordzik strażacki z
ceną startową 500 zł, która osiągnęła już 800 zł. Link do „licytacji”:
https://www.facebook.com/solectwolubiana/posts/1008262102680925.
Więcej o „licytacji”: http://solectwolubiana.pl/articles/590



Druga „licytacja” to pluszowy miś Strażak, nagroda dla jednostki od Komendanta
Wojewódzkiego z ceną startową 50 zł, która została przebitą już ośmiokrotnie i wynosi
aktualnie 400 zł. Link do „licytacji”:
https://www.facebook.com/solectwolubiana/posts/1008856769288125.
Więcej o „licytacji”: http://solectwolubiana.pl/articles/592

Następnego dnia Pan Robert Weis ze Strzelnicy Skorpion w Kornem podarował voucher na
strzelanie. Cena startowa wynosiła: 100 zł, ale już teraz voucher kosztuje 400 zł. Link do
„licytacji”: https://www.facebook.com/solectwolubiana/posts/1009202299253572.
Więcej o „licytacji”: http://solectwolubiana.pl/articles/595

Tego samego dnia Pan Seweryn Jereczek, również z Kornego z firmy kajakimlyn.pl przekazał
voucher na rodzinny spływ kajakowy dla 8 osób. Cena startowa wynosiła 100 zł, w tym
momencie została przebita pięciokrotnie i wynosi 500 zł. Link do „licytacji”:
https://www.facebook.com/solectwolubiana/posts/1010245742482561.
Więcej o „licytacji”: http://solectwolubiana.pl/articles/596

Na ten moment ostatnim „licytowanym” przedmiotem jest voucher na makijaż
permanentny w salonie Babiniec w Redzie, podarowany przez właścicielkę salonu Panią
Agnieszkę Dalecką Kwidzińską. Cena startowa to 500 zł, której niestety jeszcze nikt nie
przebił. Link do „licytacji”:
https://www.facebook.com/solectwolubiana/posts/1010250502482085.
Więcej o „licytacji”: http://solectwolubiana.pl/articles/598

Serdecznie zapraszamy do udziału w „licytacjach”.

O Robercie

Nasz młody Mieszkaniec Robert Zblewski, aktywnie działający w grupie odtwórstwa
historycznego oraz Ochotniczej Straży Pożarnej, uległ poważnemu wypadkowi
samochodowemu i teraz potrzebuje kosztownego leczenia oraz rehabilitacji, aby mógł z
powrotem w ogóle o własnych siłach stać na nogach.
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