
Puszki WOŚP już czekają 

Finał WOŚP co roku wzbudza wielkie emocje. Jednak aby bid rekordy i zbierad miliony złotych na zakup 

sprzętu dla szpitali trzeba pracowad o wiele dłużej niż 1 dzieo oraz mied przyjaciół, którzy potrafią 

angażowad się w imię współczucia. 

 

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy co roku wzbudza wielkie emocje i wzrusza nawet 

najtwardsze serca. Cel szczytny, akcja wzorowo prowadzona, autorytet Jurka Owsiaka niepodważalny 

więc i zaufanie społeczne olbrzymie. Jednak aby bid następne rekordy i zbierad miliony złotych na zakup 

sprzętu dla szpitali trzeba pracowad o wiele dłużej niż 1 dzieo w roku oraz mied przyjaciół, którzy potrafią 

pomagad i angażowad się w imię współczucia i solidarności.  

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra już po raz dziewiętnasty! Tradycyjnie w drugą niedzielę stycznia 

(9.01.2011) tysiące wolontariuszy wyjdzie na ulice, by zbierad pieniądze na zakup najnowocześniejszego 

sprzętu medycznego dla polskich szpitali. W 2011 r. zbieramy pieniądze na zakup sprzętu dla urologii i 

nefrologii dziecięcej. Coraz popularniejsza staje się również zbiórka w punktach stacjonarnych, które 

wystawiają puszki już wcześniej. W naszym mieście puszki już pojawiły się w biurze firmy Powermed, 

gdzie będą wystawione aż do 5 stycznia. Firma, dwukrotnie zasłynęła w całej Polsce dzięki swej 

ofiarności. Powermed podczas telewizyjnych licytacji złotych kart telefonicznych w 2009 i 2010 roku 

rozgrzewała swoimi przebiciami publicznośd przed telewizorami w całej Polsce. W sumie w ciągu dwóch 

ostatnich lat przekazała dla WOŚP kwotę prawie 113 tysięcy złotych! Mimo, że zarząd ponownie szykuje 

się do telewizyjnej licytacji to jednak pracownicy postanowili wesprzed WOŚP na swój sposób. Zbiórka w 

biurach firmy to ich pomysł. Zarejestrowali swoją inicjatywę w sztabie WOŚP, uzyskali akredytację do 

działania i chcą się zaangażowad w kwestowanie w swoim gronie. Dodatkowo zapraszają osoby, które nie 

będą miały możliwości przekazad datków do puszek podczas finału do skorzystania z takiej stacjonarnej 

puszki. To bezpieczny i pewny sposób wsparcia akcji. Pieniądze w ten sposób zebrane zostaną, zliczone 

przez komisję i przekazane na konto Fundacji wraz ze sprawozdaniem ze zbiórki. Wszelkie koszty 

prowadzenia zbiórki w swoich biurach ponosi Powermed. 

Przy tej okazji proponujemy zapoznad się z wyglądem puszki i identyfikatora obowiązujących w tym roku. 

Jurek Owsiak prezentuje nam swój identyfikator nr 000001.  

Wszystkim Wolontariuszom oraz Jurkowi Owsiakowi i Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy życzymy 

nowego rekordu a darczyoców z naszego miasta, chętnych do wsparcia budżetu fundacji WOŚP, 

odsyłamy do salonu firmowego Powermed przy ul zakręt 4 w Łodzi. Oczywiście liczy się każda złotówka, a 

żeby mróz nie był przeszkodą, każdego zmarzniętego panie z biura Powermed obiecują poczęstowad 

gorącą herbatą. 

To się nazywa współczucie! 


