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DZIELNICOWY OSIEDLA OKOLE WSPOMAGA POTRZEBUJĄCĄ
RODZINĘ
Data publikacji 24.02.2020

Przepiękna inicjatywa wyremontowania mieszkania rodzinie z Bydgoszczy połączyła szereg osób z
różnych instytucji, m. in. dzielnicowego mł. asp. Adama Gralak, przedstawicieli Rady Osiedla
Okole: Jana Dopierałę oraz Andrzeja Bogusławskiego oraz wolontariuszy ze Stowarzyszenia
"Dzięki Wam". Z końcem stycznia 2020 r. rozpoczęły się prace remontowe w lokalu należącym
do wielodzietnej, potrzebującej rodziny z ulicy Grunwaldzkiej w Bydgoszczy.

Dzielnicowy mł.asp. Adam Gralak znając mieszkańców swojego rejonu służbowego i dokonaniu wywiadu środowiskowego
postanowił wspomóc, zasługującą na pomoc i wsparcie, wielodzietną rodzinę. Zaangażował do tego społeczników oraz
ludzi chcących bezinteresownie pomagać. Wspólnymi siłami przygotowali szczegółowy plan działania.
Mieszkanie przy ul. Grunwaldzkiej wymaga kapitalnego remontu z uwagi na praktycznie całkowite zagrzybienie ścian i
suﬁtów, naprawy instalacji elektrycznej oraz poprawy wentylacji. Poprzez złą wentylację pomieszczeń oraz brak
jakichkolwiek remontów przez dziesięciolecia na ścianach pojawiły się grzyb i pleśń, wydzielając przy tym nieprzyjemny
zapach w całym domu.
Wszelkie prace remontowe wykonywane są bezpłatnie przez wolontariuszy ze Stowarzyszenia "Dzięki Wam". W
początkowej fazie w planach było wyremontowanie kuchni z uwagi na zbliżającą się komunię świętą jednego z dzieci. Z
uwagi na stan, w jakim znajduje się reszta mieszkania pojawił się pomysł, aby spróbować uzyskać pomoc od ludzi
dobrego serca na remont reszty mieszkania.
Warunki, w jakich przyszło mieszkać tej rodzinie są niedopuszczalne i nikt nie zasługuje, aby w takich warunkach
mieszkać. Samotna matka, która wychowuje czwórkę dzieci nigdy nikogo nie prosiła o pomoc, gdyż jak sama
stwierdziła chciała do wszystkiego dojść swoją ciężką pracą, a w tym mieście jest dużo ludzi, którzy na pewno są w
gorszej sytuacji niż ona. Sama również w miarę możliwości stara się pomagać innym: popilnuje dzieci, pomaga przy
zakupach, co jest postawą godną naśladowania.
W chwili obecnej trwa kapitalny remont kuchni, który ruszył dzięki dobroci serca dyrektora sklepu Castorama, który jak
tylko dowiedział się, że jest taka rodzina bez żadnego namysłu zaoferował swoją pomoc i przekazał niezbędne
materiały. Przedstawiciel Rady Osiedla Okole i okoliczny społecznik Pan Andrzej Bogusławski nadzoruje prace w lokalu i
bezinteresownie wspiera ten projekt. Generalny remont poprawi komfort życia rodziny. Wszyscy zaangażowani w tę
sprawę czynią starania pozyskania sponsorów na potrzebne materiały budowlane i wykończeniowe. Z uwagi na fakt, że
praktycznie wszystkie meble i urządzenia użytku codziennego nie nadają się do ponownego wykorzystania z uwagi na
zniszczenie przez wilgoć, wszystkie osoby zaangażowane w sprawę proszą osoby, które chciałyby włączyć się w akcję
pomocową o przekazywanie wszystkiego co da się wykorzystać przy remoncie oraz późniejszym wykończeniu
mieszkania.
Za serce chwyta fakt, że rodzina ta jest niesamowicie ze sobą zżyta, a ich wzajemne relacje są pełne miłości i
wzajemnego wsparcia. Ludzie Ci niczego nie oczekują i potraﬁą czerpać radość z tego, co mają. Jako dzielnicowy
jestem pewny, że znajdą się dobrzy ludzie, którzy staną u naszego boku i dadzą tej rodzinie poczucie solidarności i
wsparcia. Osobiście wierzę, że przyjdzie dzień, w którym ta sympatyczna rodzina będzie mogła funkcjonować w
normalnych warunkach bez wilgoci, bez przykrego zapachu i uczucia dyskomfortu - powiedział dzielnicowy.
Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i czekamy na wsparcie. Osobami do kontaktu w sprawach pomocy są Adam
Jaworski Stowarzyszenie „Dzięki Wam” tel. 696 873 790 i Pan Andrzej Bogusławski tel. 508 514 968.
(KWP w Bydgoszczy)

