Ursynowianki organizują zbiórkę dla uchodźców z granicy
polsko-białoruskiej
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Ludzie umierają z wychłodzenia, dzieci płaczą z głodu, brakuje wszystkiego - jedzenia
i środków higienicznych. Tak wygląda sytuacja na polsko-białoruskiej granicy.
Społeczniczki z osiedla "Jary" postanowiły odczarować ich los i poprowadzić zbiórkę.
Kobiety szukają chętnych do pomocy.
W ostatnich miesiącach na Białoruś przybyły z Bliskiego Wschodu i Afryki tysiące imigrantów,
chcących przedostać się do Unii Europejskiej. Polska Straż Graniczna codziennie informuje o setkach
prób nielegalnego przekroczenia naszej granicy. Ludzie koczują tam bez podstawowych artykułów
niezbędnych do przeżycia i ciepłych ubrań - a temperatura w nocy spada już poniżej zera.
W całej Polsce ruszyły zbiórki na rzecz uchodźców przebywających na granicy polsko-białoruskiej. Bo
pomoc humanitarna, niezależnie od tego, co myślimy o tym czy wpuszczać imigrantów, czy nie, jest
naszym obowiązkiem.
Tak właśnie myślą mieszkanki z osiedla "Jary", które już nie raz pomagały ludziom w potrzebie.
Pomagały bezdomnym, domom dziecka, a ostatnio dzieciom z ośrodka w Laskach. Tym razem ruszają
z ursynowską zbiórką na rzecz uchodźców na polsko-białoruskiej granicy.
Od 25 października zbierane będą karimaty, kołdry, koce termiczne, środki higieniczne, odzież
przeciwdeszczowa oraz żywność z długim terminem bez konieczności gotowania. Na granicy są

również dzieci - przydadzą się więc zabawki, pieluchy i artykuły dla niemowląt.
- To jest tragiczna sytuacja ludzi, którzy tam marzną i czekają na pomoc. Liczymy na gest osób o
dobrym sercu, którzy chcą wesprzeć innych w tej trudnej sytuacji - mówi ursynowianka Teresa
Grycuk, jedna z organizatorek zbiórki.
Zbiórka rozpoczyna się oficjalnie dopiero w poniedziałek, 25 października. Jednak już dziś można
przekazywać dary do siedziby SMB "Jary" na ul. Surowieckiego 12. Spółdzielnia zgodziła się je
gromadzić i przechowywać.
Organizatorki akcji poszukują również transportu. Gdyby znalazła się osoba z busem, która mogłaby
przewieźć rzeczy - Teresa Grycuk i Ewa Molak proszą o kontakt przez Messengera. Kobiety liczą w
tej kwestii również na pomoc ratusza. Akcja potrwa do 29 października.
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