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Drodzy Mieszkańcy, Sąsiedzi, Czytelnicy, Sympatycy. Znajomi i nieznajomi. Ruszamy z
ponowną "licytacją" kordzika strażackiego, który to został "wylicytowany" przez
Pana Mateusz za kwotę 1200 zł. Pan Mateusz po dokonaniu wpłaty w serwisie
zrzutka.pl na rzecz Roberta postanowił przekazać go na ponowną "licytację" z której
dochód zostanie przeznaczony na leczenie i rehabilitację Roberta Zblewskiego.

O kordziku

Poniższy kordzik strażacki jest nagrodą za długoletnią służbę w Ochotniczej Straży Pożarnej
oraz za osiągnięcie największej liczby udziałów w akcjach ratowniczo-gaśniczych trzy lata z
rzędu. Szablę nosi się przy pasie munduru wyjściowego. "Licytowany" kordzik strażacki
składa się z pochwy ze skórzanymi paskami do mocowania przy pasa oraz grawerowanego
kordelasa. Szabla posiada skórzaną rękojeść, której jelec jest w postaci toporka
strażackiego, a głowica rękojeści ma kształt hełmu strażackiego, przy jelcu znajduje się herb
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Do zestawu należy również temblak, czyli szarfa
białoczerwona szarfa zakończona srebrny guzem. Na ostrzu szabli znajduje się
wygrawerowany napis "Bogu na Chwałę, Ludziom na Pożytek".

Poniżej zapraszamy do galerii zdjęć wspomnianego kordzika strażackiego.



O "licytacji"

Przedmiotem "licytacji" jest kordzik strażacki.

Cena startowa to 500 zł. Cenę podbijamy o pełne 50 zł lub ich wielokrotność.

"Licytujemy" tylko na Facebook-owym profilu Sołectwa i tylko przez wiarygodne profile.
Oferty profili fikcyjnych będą usuwane.

"Licytacja" trwa do dnia 20 czerwca (Uroczystość Bożego Ciała) do godziny 22.00.

Zwycięzca otrzyma "licytowany" kordzik po wpłaceniu zadeklarowanej w komentarzu kwoty
na konto zbiórki nr ywxk6b, pod tytułem "Pomóż Robertowi stanąć na nogi!" w
serwisie zrzutka.pl

Cel "licytacji" - wsparcie leczenia i rehabilitacji Roberta Zblewskiego.

Oczywiście nie jest to prawdziwa licytacja w brzemieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
r. Kodeks cywilny. To nic innego jak dobrowolna chęć wsparcia naszego mieszkańca
określoną, zaproponowaną przez darczyńcę kwotą, gdzie w ramach podziękowania osobie,
która zdeklaruje najwyższą kwotę darowizny zostanie przekazany przedmiotowy kordzik
strażacki.

Link do "licytacji": https://www.facebook.com/solectwolubiana/posts/1029954520511683

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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