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"Tęczowy promyk" ponownie w akcji - tym razem pomoc niesie
potrzebującym z terenów zalanych przez wielką wodę.

06.10.2010

Funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej
współpracują od kilku lat z warszawskim przedszkolem nr 108
włączając się do programu "Tęczowy Promyk - Dzieciom", którego
głównym koordynatorem jest Pani Barbara Przygodzka - dyrektor
przedszkola. Pomoc z reguły kierowana jest do konkretnych odbiorców
znanych z imienia, nazwiska, wieku i miejsca zamieszkania, tych
najbardziej potrzebujących, mieszkających na terenach
przygranicznych pozostających w zasięgu służbowej odpowiedzialności
Oddziału (lista sporządzana jest z pomocą szkół i ośrodków pomocy
społecznej). Tym razem Nadodrzański Oddział Straży Granicznej
wystąpił do Pani Dyrektor z prośbą o zorganizowanie podobnej jak w
okresach przedświątecznych akcji, z której dary moglibyśmy przekazać
rodzinom i ośrodkom takim jak szkoły czy przedszkola, które
najbardziej ucierpiały w wyniku powodzi. Wśród darów są m.in.
ubrania, pościel, zabawki, przybory szkolne, a nawet rowerki dziecięce.
Darczyńcami są rodzice dzieci uczęszczających do 12 przedszkoli
warszawskich i jednej tamtejszej szkoły. Bardzo doceniamy ich hojność
i miły gest.

Funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej współpracują od kilku lat z
warszawskim przedszkolem nr  108  włączając  się  do  programu "Tęczowy Promyk -
Dzieciom", którego głównym koordynatorem jest Pani Barbara Przygodzka - dyrektor
przedszkola. Pomoc z reguły kierowana jest do konkretnych odbiorców znanych z imienia,
nazwiska, wieku i miejsca zamieszkania, tych najbardziej potrzebujących, mieszkających
na  terenach  przygranicznych  pozostających  w  zasięgu  służbowej  odpowiedzialności
Oddziału (lista sporządzana jest z pomocą szkół i  ośrodków pomocy społecznej).  Tym
razem Nadodrzański Oddział Straży Granicznej wystąpił  do Pani Dyrektor z prośbą o
zorganizowanie  podobnej  jak  w  okresach  przedświątecznych  akcji,  z  której  dary
moglibyśmy przekazać  rodzinom i  ośrodkom takim jak  szkoły  czy  przedszkola,  które
najbardziej ucierpiały w wyniku powodzi. Wśród darów są m.in. ubrania, pościel, zabawki,
przybory  szkolne,  a  nawet  rowerki  dziecięce.  Darczyńcami  są  rodzice  dzieci
uczęszczających  do  12  przedszkoli  warszawskich  i  jednej  tamtejszej  szkoły.  Bardzo
doceniamy ich hojność i miły gest.



Przygotowane paczki zostały odebrane z Warszawy wczoraj (05.10) przez funkcjonariuszy
NoOSG i dziś zostaną przekazane Komendantowi Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu,
któremu władze powiatu i  gminy Zgorzelec wskażą najbardziej  potrzebujące wsie lub
miasta.

To już kolejna pomoc ofiarowana przez funkcjonariuszy Nadodrzańskiego Oddziału Straży
Granicznej podczas tegorocznej powodzi. Wielu spośród nich pomagało usypywać wały z
worków  z  piaskiem,  kontrolować  stan  wód  i  ratować  dobytek.  Dwa  tygodnie  temu
przekazaliśmy  do  magazynu  centralnego  darów  dla  powodzian  w  Bogatyni  przybory
szkolne zakupione z pieniędzy zebranych w ramach zbiórki koleżeńskiej przeprowadzonej
wśród funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Oddziału.

Akcja "Tęczowy promyk - dzieciom" od wielu lat wspierana jest m.in. przez Komendanta
Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Jarosława Frączyka.

W dniu 9 listopada 2010 roku w Szkole Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Łagowie
miało  miejsce  uroczyste  przekazanie  darów  zebranych  dla  powodzian  z  powiatu
zgorzeleckiego.  Dary  przekazano  dzieciom  z  gminy  Zgorzelec  z  miejscowości
Radomierzyce, Koźlice, Tylice i Kunów . Podczas uroczystego wręczenia był obecny Wójt
Gminy Zgorzelec, pan Kazimierz Janik, dyrektorzy wytypowanych szkół podstawowych
oraz Zastępca Komendanta PSG w Zgorzelcu, pan mjr. SG Arturem Malińskim i kpt. SG
Elwira Szpecht
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