PRZEMYSKA KONGREGACJA KUPIECKA
Czł
onek zbiorowy 
Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej

37-700 Przemyś
l, ul. Koś
ciuszki 7, tel.fax. 016 675 02 04.kom. 609 440 774
www.kongregacjaprzemyska.com
, kkkotp@o2.pl
Regon: 180318840, NIP 7952442341,
Nr konta bankowego: 46 86421155 2015 1503 0328 0001 PBS O/Przemyśl
____________________________________________________________________________________________________

X LAT KONGREGACJI KUPIECKIEJ w PRZEMYŚ
LU 2002-2012 
Przemyśl 01. 02. 2016

Szanowni Pań
stwo
Przemyska Kongregacja Kupiecka zwraca siędo swoich członków jak i do wszystkich ludzi dobrej woli
o pomoc w organizacji zbiórki darów dla naszych rodaków na Kresach.
Wiele Polskich rodzin potrzebuje pomocy w tych jakż
e trudnych dla nich czasach, wielu rodaków
pozostaje bez pracy, brakuje im pienię
dzy na zakup podstawowych środków do życia, takich jak jedzenie,
środki czystościowe i leki.
Sytuacja polityczna u naszego wschodniego są
siada w dalszym ciągu jest niepewna.
Nie pozwólmy by Polskie rodziny a w tym dzieci cierpiały głód i niedostatek. Każ
dy z nas moż
e
pomóc, ofiarują
c na ten szczytny cel choć
by jeden produkt spoż
ywczy o długim okresie przydatnoś
ci, tym
samym przysporzy radośćnajbardziej potrzebują
cym.
Drodzy darczyńcy, zbieramy produkty takie jak: kasza, mąka, cukier, makarony, sosy wszelakie,
czekolada, herbata, kawa, konserwy, olej, przyprawy, ryż, środki czystościowe, artykuły higieniczne. Dla
najmł
odszych słodycze, przybory szkolne, ewentualnie zabawki.
Zbiórkędarów będziemy organizowaćw okresie od 1.2.2016 r., do 29.02.2016 r., w miesiącu marcu
planujemy zawieś
ćdary do takich miejscowoś
ci jak Sambor, Lwów oraz wieśpod Samborem – Łanowice
zamieszkałych przez Polaków.

W sprawie zbiórki proszękontaktowaćsięz:
Panem Maciejem Dębickim
Wiceprezes PKK
email: debicki.maciek@gmail.com tel. 600349175.
Panem Ryszardem Mił
oszewskim
Prezes PKK
email: kkkotp@o2.pl Tel. 609 440 774
Punkt odbioru zbiórki:
1.Przemyś
l, ul. Franciszkanska 3, Firma SpeedCon dostawca Internetu.
2.Przemyś
l, ul. Kościuszki 7, Przemyska Kongregacja Kupiecka
(po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym)
Nazywam sięMaciej Dę
bicki, brał
em udziałw kilku zbiórkach darów dla Polaków na wschodzie wraz
z przyjaciółmi i zaprzyjaź
nionymi organizacjami. Widziałem tam duż
o biedy i ludzi ż
yją
cych w skrajnych
warunkach bez wody i sanitariatów. Najbardziej przygnębiałmnie widok dzieci, które sąż
ądne wiedzy ale
sytuacja w jakiej znajdująsięich rodzice nie pozwala rozwiną
ćim skrzydeł. Tego wszystkiego nie da sięopisać,
to trzeba zobaczyć
.
Za sprawąkolegi, przy jednej z wizyt we Lwowie poznał
em wraz z przyjaciół
mi rodzinę11 letniego
Marka - chłopiec ż
ywy, radosny jednakż
e nie zdają
cy sobie sprawy, ż
e to co go otacza nie daje mu szans na
normalne życie. Kilka lat wcześ
niej umarłmu ojciec, mieszkałz mamą
w mieszkaniu 2 pokojowym bez bież
ącej wody i sanitariatu, czę
sto nie dojadałpomimo starańjego mamy w
mieszkaniu panował
a wilgoć
, grzyb na ścianach. W Wigilięumarł
a mu mama, zostałsam, zaprzyjaźniona
osoba przygarnęł
a chł
opca i wychowuje go w Samborze, uratowała go przed domem dziecka.
Wyobraź
cie sobie Państwo ile Polskich rodzin ż
yje w podobnych warunkach bez perspektyw i szans na
lepsze życie.
W Polsce osoby najbardziej potrzebujące otrzymująpomoc od władz i szeregu organizacji, tam
sprawy wygadajązupeł
nie inaczej. Ja wiem, ż
e samymi darami, paczkami z jedzeniem nie zmienimy losu tych
ludzi, tu potrzebne sądaleko idą
ce zmiany. Musimy jednak próbować.
Maciej Dębicki
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