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Nałęczów, 27 marca 2020 r. 
 
 

Szanowny Pan Wiesław Pardyka 
Burmistrz Nałęczowa 

Szanowny Panie Burmistrzu, 
 
Obecna sytuacja epidemiczna stawia wiele wyzwań przed nami wszystkimi. Niektóre grupy społeczne, takie jak pacjenci 
szpitali, osoby pracujące w służbie zdrowia, samotne czy poddane kwarantannie, ludzie starsi, chorzy czy wymagający 
opieki potrzebują teraz szczególnego wsparcia. Nierzadko mają oni ograniczony dostęp do czystej i bezpiecznej wody 
pitnej. Niesienie pomocy w tej trudnej sytuacji oczywiście uważamy za nasz obowiązek, dlatego podjęliśmy działania, 
które mamy nadzieję, że pomogą zaspokoić te potrzeby.  
 
Dostarczamy właśnie ponad 80 ton naszej wody do szpitali zakaźnych i banków żywności w całej Polsce, w tym do: 

 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, 

 Banku Żywności w Lublinie. 
 
Wsparcie lokalnej społeczności w Nałęczowie i okolicach jest dla nas szczególnie ważne. Przekazaliśmy już wodę także 
do poniższych odbiorców: 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie (z przeznaczeniem dla ewentualnych osób poddanych 
kwarantannie), 

 Sanatorium Uzdrowiskowe Ciche Wąwozy w Nałęczowie (z przeznaczeniem dla kuracjuszy, mających 
utrudniony dostęp do zakupu wody w związku z zamknięciem obiektu), 

 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie, 

 Lubelskie Hospicjum Dla Dzieci Im. Małego Księcia. 

 Dom Dziecka w Przybysławicach. 
 
Przekazaliśmy również zapytanie o ewentualne zapotrzebowanie na wodę butelkowaną do Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Puławach oraz Komendy Powiatowej Policji w Puławach. 

 
Pozostajemy w stałym kontakcie z powyższymi odbiorcami, by na bieżąco badać zapotrzebowanie i na nie odpowiadać. 
Natomiast zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o informację, czy są może jeszcze inne instytucje, organizacje, 
placówki, które mogłyby potrzebować takiej pomocy. Zależy nam na oferowaniu odpowiedniego wsparcia tym, którzy 
w tym czasie tego najbardziej potrzebują, a współpraca z Państwem tym zakresie jest dla nas bardzo ważna. 
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