Pomagamy Kubie!
Kochani!
Mamy zezwolenie na organizację zbiórki publicznej POMAGAM KUBIE – Słotwiny. Zezwolenie
MSWiA nr 2018/1135/OR – ważne od 07.03. do 16.04.2018 r. Osobami uprawnionymi do
reprezentowania zbiórki są: Pani Aleksandra Balcerak, Pani Joanna Jeżyna, Antoni Tomczyk. Celem
komitetu społecznego jest koordynacja działań zmierzających do wspólnego uzbierania niezbędnej
kwoty na zakup leku dla Kuby.
Osoby chętne do prowadzenia zbiórki prosimy o kontakt: Aleksandra Balcerak – 513 702 750, Antoni
Tomczyk – 607 937 487, zgłoszenie wolontariuszy i nadawanie identyfikatorów – Joanna Jeżyna –
512 446 572.
Zgodnie z przepisami prawa wszystkie puszki muszą być odpowiednio oznakowane (numerem zbiórki
publicznej nadanym przez MSW i A), a wolontariusze muszą posiadać identyfikator z nadanym
numerem.
Bardzo ważne!!!
Planujemy cotygodniowe rozliczanie zbiórek pieniędzy:
14.03.2018 r., 21.03.2018r., 28.03.2018r. godz. 12.00 – 16.00 – Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Koluszkach, ul. Korczaka 5. Dzięki temu będziemy mogli na bieżąco Państwa
informować o efektach naszych wspólnych działań.
Zbieramy również fanty na licytację internetową bądź prowadzoną w trakcie różnych imprez. Fanty
proszę przekazywać do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koluszkach
z
informacją dotyczącą darczyńcy. Trwają również aukcje i licytacje na prywatnych profilach, fanpege
– FC Koluszki oraz www.charytatywni.alegro.pl
O kolejnych akcjach będziemy informować na bieżąco. Osoby zainteresowane współpracą,
organizowaniem różnych innych przedsięwzięć prosimy o kontakt bądź udział w spotkaniu w dniu
12.03.2018 r. godz. 18.00 – Urząd Miejski w Koluszkach.
W najbliższym czasie planujemy zbiórki podczas następujących przedsięwzięć:
08.03.2018 r. – Dzień Kobiet z Kubą (słodka zbiórka na ulicach miasta, impreza w restauracji Kriada,
ul. Brzezińska 11, koncert „Muzyczne podróże” w MOK w Koluszkach godz. 17.00)
10.03.2018 r. – otwarty turniej piłki nożnej dla pań „Bo, gdy Ewa piłkę kopie”
10.03.2018 r. – mecz RTS Widzew – Victoria Sulejówek
11.03.2018 r. – zbiórki pod kościołami
15.03.2018 r. – koncert charytatywny „Okiem kobiety” w wykonaniu Romualda Spychalskiego –
restauracja Kriada, godz. 19.00 (po spotkaniu klubu „Okiem kobiety”)

17.03.2018 r. – „Gala boksu” Hala Sportowa OSiR, ul. Ludowa 2, Koluszki, godz. 13.00-17.00
17.03.2018 r. – „Nocne Morsowanie – pożegnanie zimy”- Gospodarstwo Agroturystyczne
„Batorówka”- Łokotowa Wola, godz. 18.00.
Zapraszamy również do przekazywania wpłat do Fundacji „Zdążyć z pomocą”,
42 2490 0005 0000 4600 7549 3994 z dopiskiem 15160 Gołębiowski Jakub Słotwiny
i wysyłania SMS-ów 72365 o treści S 9568 .
Dziękujemy Wszystkim za dotychczasowe zaangażowanie i pomoc. Wierzymy, że wspólnie
pomożemy Kubie.

Komitet społeczny „Pomagam Kubie – Słotwiny”

