Gminny O¶rodek Kultury w Lasecznie

Podzielili¶my ¶rodki finansowe z kiermaszu charytatywnego
10.05.2022.

Szanowni Pañstwo, kolejny raz Wasze zaanga¿owanie w organizacjê VIII Gminnego Wielkanocnego Kiermaszu
Charytatywnego przeros³o nasze oczekiwanie. W akcje w³±czy³y siê szko³y podstawowe z terenu gminy I³awa (SP w
Lasecznie, SP we Franciszkowie, SP w Gromotach, SP im. Micha³a Lengowskiego wraz z Oddzia³em Przedszkolnym w
Rudzienicach, SP im. Twórców Literatury Dzieciêcej w Z±browie, SP im. mjr Henryka Dobrzañskiego w Ga³dowie, Zespó³
Placówek Szkolno-Wychowawczych w I³awie, Zespó³ Szkolno-Przedszkolny im. Jana Paw³a II w Wikielcu ) i s±siednich
gmin ( SP im. Gen. Józefa Bema w Suszu i SP w Kamieñcu) , przygotowuj±c piêkne ozdoby wielkanocne.
Niezwykle oryginalne prace na kiermasz przekaza³ GOPS z I³awy i Panie z Klubu Seniora w Lasecznie.
Pyszne i oryginalne wypieki dostarczy³y na licytacje Panie z KGW Gulb, KGW Z±browo, KGW Gromoty i KGW
Szymbark.
Kiermasz wspar³y tak¿e osoby prywatne i pracownicy GOK Laseczno.
W wyniku licytacji sprzeda¿y ozdób i specja³ów ¶wi±tecznych zebrali¶my kwotê ponad 4 tys. z³, której czê¶æ
przekazali¶my na dofinansowanie rehabilitacji Marysi, córki Pani Ma³gorzaty Rutyny- Musiñskiej z Kamionki i Wiktorka
Prusakowskiego z Radomka, za pozosta³± kwotê, tj. w wys. 2 tys. z³ ( po 1tys. z³/rodzinê) zakupili¶my odzie¿, buty i
¿ywno¶æ dla dwóch ukraiñskich rodzin- dla rodziny Pani Oksany Kowbasiuk z trójk± dzieci (16, 8, 3 lata) z Radomka i
rodziny Pani Maryny Tsiko z Dziarnówka ( dwie osoby doros³e i piêcioro dzieci- 16,12, 3, bli¼niêta pó³toraroczne)
.Dramat tych rodzin jest przera¿aj±cy i zdajemy sobie sprawê, ¿e Pañstwa i nasza pomoc, to kropla w morzu ich
potrzeb, ale oprócz pomocy materialne wa¿ne jest te¿ wsparcie duchowe i poczucie tych rodzin, ¿e nie s± sami w swojej
tragedii.
Za okazane serce i pomoc materialn± w imieniu wszystkich pracowników GOK i swoim serdecznie Pañstwu dziêkujê.
Dobro powraca.
Z wyrazami szacunku,
Gra¿yna Piêkos,
dyrektor GOK Laseczno
Marysia wybiera siê na letni turnus rehabilitacyjny, który czê¶ciowo zostanie sfinansowany ze ¶rodków zebranych
podczas VIII Gminnego Charytatywnego Kiermaszu Wielkanocnego przy GOK Laseczno.
Wszystkim osobom wspieraj±cym kiermasz, organizatorom, a przede wszystkim twórcom piêknych dekoracji
chcieliby¶my podziêkowaæ u¶miechem naszej córeczki. Ma³gorzata Rutyna- Musiñska.
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