
Złodzieju! Ukradłeś moje marzenia!

Wpisany przez Katarzyna Machowska
Piątek, 23 Luty 2018 08:45 - Zmieniony Piątek, 23 Luty 2018 10:10

Publikujemy apel podopiecznego naszej fundacji Piotra Sobulskiego wraz z rodzicami,
wyrażając nadzieję na odzyskanie skradzionego samochodu. Jednocześnie prosimy
wszystkich, którzy mogą pomóc czy to w odzyskaniu auta czy w zebraniu środków o
pełne zaangażowanie.

    

Mam na imię Piotr, 31 lat i 4 – kończynowe porażenie mózgowe.  Choruję od zawsze. Od
zawsze też walczę o godność i dobre życie. Nie mówię, ale  czuję i wszystko rozumiem.
Niedawno moi rodzice spełnili moje marzenie – za oszczędności  całego życia kupili specjalny
samochód – Citroen Berlingo z platformą najazdową,  idealny w transporcie na leczenie, zajęcia
aktywizujące i turnusy  rehabilitacyjne – niezbędne w mojej chorobie. Byłem taki szczęśliwy! 
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W końcu  moi rodzice nie będą musieli wielokrotnie mnie dźwigać, wkładać do samochodu… Tak bardzo się cieszyłem podczas pierwszego, wspólnego wyjazdu … Pierwszego i  ostatniego.Niestety. W nocy z 19 na 20 lutego 2018r. spod naszego domu, z  ulicy Pusteckiej wewrocławskiej Leśnicy ukradłeś Szanowny Złodzieju nasz  samochód – moje nogi i mojemarzenia. Zabrałeś moją szansę na normalne życie.     Bardzo proszę o pomoc w zebraniu środków na zakup specjalistycznego  samochoduprzekazując darowiznę na indywidualny numer konta fundacji Lepsze dni:    mBANK O/Wrocław Nr konta: 58 1140 1140 0000 2121 1000 1014 z  dopiskiem: darowizna nasamochód, leczenie i rehabilitacje Piotra Sobulskiego Darowizny na rzecz Piotra zgodnie z ustawą podatkową mogą być odliczane w zeznaniurocznym (PIT).     lub     1% podatku: wystarczy wpisać w PIT nasz nr KRS: 0000326747, a  w celu szczegółowymdopisek "Piotr Sobulski".
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