
UWAGA UWAGA UWAGA 

Jest akcja a nawet dwie  

 

Pomyślałam, że skoro wszyscy dobrze życzymy Wiktorowi to warto by było Go o tym 

poinformować. Proszę abyście w moim imieniu zachęcili swoje dzieci do zrobienia laurek urodzinowych 

lub po prostu napisania życzeń. Niech Wiktor się dowie czego mu życzycie i jak wiele osób mu tego życzy. 

Życzenia można przynosić do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostycynie lub przesyłać na 

adres: 

GOPS Gostycyn 

ul. Sępoleńska 12a 

89-520 Gostycyn 

z dopiskiem: Dla Wiktora 

Wśród dzieci, które do 12 września nadeślą lub przyniosą życzenia wylosuję uszytą przez Domową 

Rękodzielnię  lalę- tildę. Opublikuję wylosowany obrazek i poproszę o kontakt. W zależności od tego czy 

lala trafi do chłopca czy do dziewczynki, będzie to lala w ubranku męskim lub żeńskim, lala jest dość 

spora, ma około 40 cm wysokości. 

Zgodzicie się  z pewnością ze mną, że na urodziny nie wypada iść bez prezentu…  

Rozmawiając z mamą Wiktora,  zapytałam o czym Wiktor marzy… Okazuje się, że jest coś co 

sprawiłoby mu ogromną radość  i co prawda zaplanował to marzenie umieścić  w liście do św. 

Mikołaja ale  nie byłabym sobą gdybym nie spróbowała dopomóc w spełnieniu tego marzenia.  

Tylko cicho sza, żeby nikt się nie wydał Wiktorowi co planujemy… 

Wiktor marzy o urządzeniu KINECT  DO  XBOXa, cena tego urządzenia w  zestawie z 3 grami to 

519,00 zł – taka oferta jest na allegro.pl, całkowita nawa:  Kinekct 2.0 xbox one s x PC adapter + 3 gry 

I właśnie dlatego zachęcam do udziału w inicjatywie urodzinowej pod nazwą „AKCJA PIĄTKA” 

Na czym akcja polega?  

Oto szczegóły:  jeśli macie na swoim koncie wolne 5 zł, które się miota między oszczędnościami  

a wydatkami to nie zwlekajcie – wpłaćcie je na konto Stowarzyszenia Burchat a w tytule przelewu 

wpiszcie” AKCJA PIĄTKA, oczywiście jak Wam się pomyli i wyślecie 7 zł lub 10 zł, to nie ma 

zmartwienia… szybciej pójdzie nam zbiórka. Nasza Grupa na Facebooku -  Ania i reszta świata 

pomaga Wiktorowi obecnie liczy 466 członków więc wystarczy, że ¼ członków wpłaci piątkę i mamy 

prezent urodzinowy.  

Wierzę, że wspólnymi siłami, czytajcie - wpłatami uzbieramy na kinecta więc już teraz zapowiadam 

fotorelację z wręczenia prezentu razem z laurkami.  

Jako optymistka wierzę, że uzbieramy tę kwotę do 12 września żeby był czas na zakup prezentu, 

wręczenie nastąpi w dniu ósmych urodzin Wiktora czyli 17 września. 



W związku z tym pytam pełna optymizmu – kto ze mną spełni marzenia Wiktora? 

 

Dane do przelewu: 

92 8144  0005 2003 0030 0215 0001 

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "BURCHAT w Gostycynie 

Zwracam uwagę, że jest to inne konto niż do licytacji, konto na które wpłacacie pieniądze  

z wylicytowanych przedmiotów służy wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z leczeniem 

Wiktora  Konto do AKCJI PIĄTKA to rachunek podstawowy Stowarzyszenia Burchat, który roboczo 

nazwałam rachunkiem do spełniania marzeń . 

Pozdrawiam w imieniu swoim i Grupy FB, Ania 

Zdjęcie nagrody 

 


