Finał WOŚP w Kętach

29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - sprawdź
szczegóły kęckich akcji
Szczegóły programu WOŚP w Kętach:

Morsowanie z WOŚP – zbiórka o godzinie 9:00 pod kęckim OSiR-em
Wirtualny Kęcki Bieg WOŚP - udostępniamy możliwość wydrukowania numeru startowego i
pamiątkowego medalu.
Szczegóły:
- bieg ruszył 15 stycznia 2021 roku i trwa do 31 stycznia 2021 roku. MIEJSCE dowolne w całej
Polsce i za granicą.
- w dniu finału w godzinach 11:00-13:00 osoby, które będą pokonywać trasę w parku na ulicy
spacerowej w Kętach, mogą liczyć na poczęstunek w wykonaniu 14 Gromady Zuchowej „Małe
Harpagany” i ekipy Kęckich Harpaganów oraz na symboliczny medal
- każdy chętny pokonuje dowolny dystans biegiem, marszem, na rowerze, hulajnodze czy
rolkach, może także po prostu wykonać jakąkolwiek aktywność - ćwiczenia czy nawet
morsowanie, robi zdjęcie z numerem startowym, umieszcza go w komentarzu pod
wydarzeniem, które będzie udostępnione i wpłaca minimum 10 zł na konto eSkarbonki Sztabu
WOŚP w Kętach. Osoby, które w dniu biegu między godziną 11:00-13:00 będą przebiegać
przez park na ulicy Spacerowej, otrzymają babeczkę i symboliczny medal.
Numer startowy - Wirtualny Kęcki Bieg WOŚP:
https://drive.google.com/file/d/1-MyM6ytzCbO-GOe4Pcfd4jL2_LQiaN8k/view?usp=sharing
Gra terenowa pt.: "Polskie wynalazki"
szczegóły, regulamin oraz karta zgłoszenia na:
https://www.domkultury.kety.pl/wydarzenia/29final-wielkiej-orkiestry-swiatecznej-pomocy
Licytacje online:
m.in.: WOŚP-owe koszulki, kalendarz "Polska jest kobietą", kominy, płyty (Przystanek
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Woodstock, Bednarek), skarpetki i flagi. Dodatkowo koszulka z autorskim projektem
przekazana przez Hufiec Pracy 6-18 w Kętach.
Śledźcie sztabowego facebooka:
https://www.facebook.com/SztabWospWGminieKety/
Wystawy:
Riders on the Storm FG
Wystawa Motocykli Zabytkowych – czynna w godz. 14.00 – 20.00 /DK Kęty/
Grupa Operacyjna " Kęty" im. 3 Kompanii Obrony Narodowej "Kęty”
Wystawa Historyczna – czynna w godz. 14.00 – 20.00 /DK Kęty/
W tym roku jest możliwość wsparcia przez skorzystanie z eSkarbonki, w której można dokonać
wpłaty bez wychodzenia z domu.
Jak to zrobić?
- wejdź na: https://eskarbonka.wosp.org.pl/lkryzz
- z listy pod WOŚP-ową puszką wybierz jednego wolontariusza
- wybierz kwotę, jaką chcesz wrzucić do eSkarbonki
- wybierz sposób płatności, wpłać darowiznę i gotowe
Puszki stacjonarne WOŚP znajdują się w następujących miejscach:
Dom Kultury w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 2a
Sklep Miód i Lawenda, Ul. Partyzantów 50a, Kęty
Pizzeria TABIA, Osiedle nad Sołą 17, Kęty
Księgarnia Tuczytam Kęty, ul. Mickiewicza 9, Kęty
Księgarnia "U Bartka", ul. Mickiewicz 141, Kęty
Sklep zoologiczny Skalar, ul. Kościuszki 21, Kęty

Na tegoroczną licytację, tradycyjnie już, trafiła także oferta od burmistrza Gminy Kęty Krzysztofa
Jana Klęczara. W opisie czytamy:

"Moja Żona od jakiegoś czasu pasjonuje się kulturą Wschodu. Przyznam, że kulinarnie dużo na
tym korzystam. Tym razem główną gwiazdą licytacji będzie więc Aneta.
Zapraszamy do naszego domu na kolację w stylu azjatyckim. Termin do uzgodnienia, w menu
rzeczy, których nazw wymówić nie potrafię.
Anetka jako szef kuchni, ja w roli kelnera, pies i koty....pozostaną bezpieczne.
Licytujemy tylko pod tym postem, na moim prywatnym profilu (FB), do soboty, 30 stycznia godz.

2/3

Finał WOŚP w Kętach

20.00. Startujemy od 50 zł.
Dowodem wpłaty będzie krótki filmik, potwierdzający wrzucenie w niedzielę wylicytowanej kwoty
do dowolnej puszki WOŚP
Startujemy! Tę kolację zapamiętacie do końca Świata i o jeden dzień dłużej!

Europoseł Adam Jarubas również dodaje swoją cegiełkę do grającej w Kętach Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jego asystentka zajmująca się na co dzień obsługa biura (Kęty,
Rynek 2) będzie kursowała specjalnie oznaczonym samochodem i częstowała wszystkich
wolontariuszy gorącą herbata i słodkimi przekąskami.
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