Drodzy Rodzice, Uczniowie, Mieszkańcy Parzęczewa i okolic!
Serdecznie zapraszamy do udziału w Mikołajkowej Akcji Charytatywnej “Dla Antosia”.
Antoś ma 1.5 roku, jest bratem uczennicy naszej szkoły- Wiktorii Błaszczyk z klasy IV b i od
stycznia br. zmaga się z ciężką chorobą nowotworową (guz tylnego dołu czaszki). W tej chwili jest
po operacji, w trakcie chemioterapii. W dniu 2 grudnia 2016 r. w budynku naszej szkoły odbędzie
się wyjątkowy koncert, dedykowany właśnie temu małemu chłopcu, podczas którego
przeprowadzona zostanie zbiórka funduszy na jego leczenie i rehabilitację. Zwracamy się z prośbą
o wsparcie naszych działań. Tak naprawdę liczy się każda forma pomocy i każdy pomysł jest dobry.
Najważniejsze, aby po prostu przybyć ze swoimi bliskimi na koncert. Przy wejściu- symboliczna
cegiełka (wstęp dla całej rodziny). Na koniec imprezy spośród wszystkich cegiełek rozlosowana
zostanie cenna nagroda- niespodzianka.
W dniu 5 listopada w Ozorkowie odbyła się już zbiórka do puszki przy okazji meczu MKS Bzura
Ozorków – KS Lechia Tomaszów.
Dnia 24.11.2016r. w godzinach 9:00-12:00 organizujemy również zbiórkę krwi dla Antosia, która
przeprowadzona zostanie przez RCKiK w Łodzi (pobieranie w budynku szkoły),
zainteresowanych prosimy o zapisy w sekretariacie szkoły do 23.11.2016.
Planowany przebieg imprezy:
16.00 -20.00- kiermasze, stoiska przygotowane przez poszczególne klasy, zbiórka pieniędzy do
puszek, pokaz zumby i karate, pokaz sztuki walki Capoeira, występy solistów i grup wokalnych,
przeplatane licytacjami.
Do wylicytowania lub wygrania (rzeczy na licytacje można oglądać na stronie szkoły www.spparzęczew.pl ):
- obrazy (m.in. grafika Pana profesora Andrzeja Gieragi, Pana Aleksego Matczaka), biżuteria,
rękodzieło przekazane przez darczyńców,
- czas w tunelu aerodynamicznym w Leźnicy Wielkiej,
- bilety do kina w Łęczycy,
- bilety wstępu na termy w Uniejowie,
- podwójne bilety do Teatru Wielkiego na przedstawienie „Kopciuszek”
- bony do w salonów urody, m. in. IsaBella i Koliber w Parzęczewie,
- trening karate z Mistrzem Świata Mariuszem Lewandowskim,
- weekend nad morzem,
- romantyczna kolacja dla dwojga z pobytem w spa,
- żywe choinki,
- pompa do opryskiwacza TOLVERI PU-3/140
- drewniany plac zabaw,
- płyty CD z autografem Adrianny Biedrzyńskiej
- różne gadżety od partnerów, lokalne wyroby, itp.
- inne (cały czas pozyskujemy kolejnych sponsorów).
Podczas koncertu wystąpią:
- uczniowie naszej szkoły (grupa wokalna, taneczna, soliści), Grupa Taneczna Odoriko,
- zespół Błogostan,
- Aleksandra Sochacka- laureatka "Drogi do Gwiazd", finalistka pierwszej edycji X Factor z
zespołem Sweet Rebels, wieloletnia chórzystka zespołu "Ich Troje",
- Justyna Panfilewicz/ Jazzta – gwiazda rocka, zwyciężczyni SuperDebiuty Opole 2015, główna
wokalistka zespołu Ich Troje (do 2013), finalistka programu The Voice of Poland,
- zespoły ludowe z terenu gminy.

Zachęcamy także do zbierania nakrętek dla Antosia (pudło przy wyjsciu ze szkoły).
Antosia i jego rodzinę można również wesprzeć:
- dokonując wpłaty na konto 35 8786 0001 0030 0100 3001 0102, z dopiskiem „Dla Antosia”,
- przekazując 1% podatku lub darowiznę Fundacji Avalon, pod opieką której znajduje się Antoś, z
dopiskiem Błaszczyk, 5987.
- wysyłając sms pod nr 75165 o treści Pomoc 5987
http://www.fundacjaavalon.pl/nasi_beneficjenci/blaszczyk_antoni.html
Z góry dziękujemy za okazane serce, zaangażowanie i współpracę.
Komitet Społeczny Akcji „Dla Antosia”
(rodzice klasy IV b wraz z wychowawczynią)
Patronat honorowy: Urząd i Wójt Gminy Parzęczew
Patronat medialny: TVP3, Do Rzeczy, Reporter, Wiadomości Ozorkowskie
Napisali już o naszej akcji:
http://reporter-ntr.pl/razem-dla-chorego-antosia/

