Spalił się dom - potrzebna pomoc dla pogorzelców
Wójt Gminy Długołęka zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców gminy,
księży proboszczów, właścicieli/zarządców firm, przedsiębiorców, dyrektorów jednostek
organizacyjnych gminy, dyrektorów szkół, zakładów leczniczych, przedszkoli, żłobków,
GBP, GOK, radnych i sołtysów gminy Długołęka a także wszystkich ludzi dobrej woli, o
włączenie się do akcji pomocy na rzecz pięcioosobowej rodziny z Pruszowic, która
utraciła cały dobytek życia na skutek pożaru budynku mieszkalnego w dniu 22 stycznia
2016 roku.
Szczególnie apelujemy do firm i przedsiębiorstw specjalizujących się w branży budowlanej o
pomoc w odbudowie całkowicie spalonego domu. W dniu 26 stycznia 2016 roku z inicjatywy
Wójta Gminy Długołęka Pani Iwony Agnieszki Łebek spośród pracowników GOPS w
Długołęce, powołany został Komitet Społeczny Zbiórki Publicznej przy Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Długołęce, ul. Szkolna 40”a”, którego pracę wspierać będzie 10
wolontariuszy (pracowników socjalnych GOPS). Cel Komitetu pozostaje w sferze zadań
publicznych w zakresie pomocy społecznej - pomoc rodzinie poszkodowanej w wyniku
pożaru w Pruszowicach. Komitet w składzie : Teresa Klimek, Lila Pilśniak, Agnieszka
Gaweł-Karwatka, dokonał zgłoszenia zbiórki publicznej w Ministerstwie Administracji i
Cyfryzacji w dniu 26 stycznia 2016 roku. W dniu 27 stycznia 2016 roku z Bankiem
Spółdzielczym w Oleśnicy ulica Wrocławska 36 Oddział w Długołęce, podpisana została
umowa na prowadzenie rachunku bankowego, na który można dokonywać wpłat pieniężnych
w PLN, nr rachunku : 41 9584 1021 2003 0302 5035 0001 z dopiskiem „ pomoc dla
pogorzelców z Pruszowic”. Jednocześnie informujemy, że w okresie od 29 stycznia 2016
roku można będzie wpłacać datki pieniężne do puszek, które sukcesywnie wystawiane
będą w punktach sprzedaży( sklepy, stacje paliw, inne), szkołach, kościołach, zakładach
leczniczych, urzędach, bankach i w każdym innym miejscu, którego
zarządca/pracodawca wyrazi zgodę na przeprowadzenie zbiórki. Zakończenie zbiórki
pieniężnej nastąpi w dniu 31 marca 2016 roku. Zebrane środki finansowe przekazane
zostaną poszkodowanej rodzinie w całości. O wynikach zbiórki Komitet poinformuje
mieszkańców gminy poprzez informację zamieszczoną w gazecie gminnej oraz przekaże
szczegółowe sprawozdanie do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
Wszystkim ofiarodawcom i ludziom zaangażowanym w niesienie pomocy w imieniu
własnym i rodziny pogorzelców składam z głębi serca płynące podziękowania.
Telefon do kontaktu : 71 315 20 50, 71 315 20 60.

