Podkowa Leśna, 8 marca 2022 r.
Szanowni Państwo
Dnia 24 lutego Rosja Putina napadła na Ukrainę. Obecnie wojska rosyjskie próbują doszczętnie
zniszczyć niepodległy kraj. Do Polski trafiło już ponad milion uchodźców, szacuje się, że może
być to nawet
5 milionów ludzi. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że obecnie Ukraińcy nie walczą tylko
o swoją wolność, ale także o pokój w Europie i całym Świecie.
Społeczność naszego miasta oraz działające tu stowarzyszenia włączyły się w pomoc,
udostępniliśmy swoje domy, ale ten kryzys i wojna będą trwać. Dlatego ważne jest każde
długofalowe wsparcie.
W tym celu zostało uruchomione konto, na które będziemy zbierali środki
dla uchodźców z Ukrainy. Na żywność, na opłacenie kosztów ich utrzymania,
na środki higieniczne, chemiczne, medyczne i opatrunkowe, leczenie.
Konto użyczyła Fundacja Lumen -Fundatio Pro Educatione z Podkowy Leśnej, dysponentem
środków będzie Burmistrz Miasta Podkowa Leśna. Pracujemy nad powołaniem społecznego
Komitetu, który będzie akceptował wydatki z zebranych środków, tak aby zapewnić całkowitą
transparentność wydatków.
Raz w tygodniu zobowiązuję się do publikowania raportów wpływów i wydatków z konta.
Ze szczególnym apelem zwracam się do społeczności europejskich miast, stowarzyszeń,
organizacji pozarządowych, korporacji międzynarodowych i biznesu. To my w Polsce przejmiemy
większość ciężaru
przybywających do nas uchodźców z regionu wojny. Dlatego prosimy Was o wsparcie finansowe,
tak abyśmy mogli w dłuższej perspektywie czasu zapewnić wszystkim ludziom uciekającym przed
wojną minimum egzystencji, dach nad głową i ciepły posiłek.
Ze szczególnym apelem zwracam się do społeczności europejskich miast, korporacji
międzynarodowych
i biznesu, to my w Polsce przejmiemy większość ciężaru przybywających do nas uchodźców z
regionu wojny, dlatego prosimy Was o wsparcie finansowe, tak abyśmy mogli w dłuższej
perspektywie czasu zapewnić wszystkim ludziom uciekającym przed wojną minimum egzystencji,
dach nad głową i ciepły posiłek.
Dziękuję Państwu za okazane serca.
KONTO: 81 1020 1055 0000 9002 0521 7981 z dopiskiem „Dla Ukrainy!”
Kod BIC (SWIFT) : BPKOPLPW
PL 51 10201055 0000 9102 0521 7890
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