Apel o pomoc dla pogorzelc6w

Dziei 24 listopada 2015 r. zapisal siq czaml.rni literami w historii Gminy Hajn6wka. W
ciqgu jednej nocy mialy miejsce dwa po2ary, kt6re pociqgnEly za sobq powa2ne straty gospodarcze,
a co najgorsze - takZe

ofiary Smiertelne.

Ogief w Chlrej zabral wiqcej ni2 6ciany i dobyek. Kochajqcym opiekunom zabral dwa
dopiero zaczynajqce siE mlode 2ycia oraz zdrowie, kt6re stracili wchodzqc w ogieri podejmujqc
bezskuteczn4 pr6bq ocalenia podopiecznych. Jakkolwiek Rodzina z Chytrej bezpowrotnie stracila

i dlugotrwalego

co najcenniejsze, to stanQla r6wnie2 w obliczu koniecznoSci odbudowy domu

leczenia. I'rzed Nimi najtrudniejszy okres - zar6wno ze wzglqdu na nadchodz4ce mrozy jak i SwiEta
Bo2ego N arodzenia, kt6re po raz pierwszy od wielu lat bqdq spqdza6 bez dzieci.
Po2ar,

kt6ry w godzinach porarurych ogam4l fermE strusi w Nowoberezowie spowodowal

olbrzymie straty zar6wno w obrEbie budynk6w, 'trzqdzeh gospodarskich jak i inwentarzu 2ywym.
Splonqla :alo56 tegorocznych zbior6w,

w t).m pasza dla ptak6w hodowlanych

przeznaczona fia

okres zimowy.

Wszystkich, kt6rzy s4 w stanie pom6c pogorzelcom prosimy o dokonywanie dobrowolnych
wplat na specjalnie utworzone rachunki bankowe:
- 62 1020 1332 0000 1402 09810724 z dopiskiem "Pomoc poszkodowanym - poiar w Chytrej

- 521020 1332 0000 1802 0981 0708 z dopiskion

I'Pomoc

"

@<odorvanym - poiarfenny Snsi"

W imieniu poszkodowanego gospodarstwa prosimy o paszQ dla strusi. Wszystkich, kt6rzy
mogq przekaza| wsparcie rzeczowe w zakresie aprowizacji ziNna proszeni s4 o kontakt pod nr.
telefonu 85 682 27 56,664 132 295,

Str-aty materialne poniesione przez poszkodowanych przekraczajq

ich

moZliwo$ci

finansowe. Zebrane Srodki zostan4 przeznaczote na zakup material6w budowlanych, podstawowy
sprzEt gospodarstwa domowego, ubrania

Gor4co apelujq

i lekarstwa.

i proszq wszystkich, kt6rzy chcq i majq mo2liwo56 udzielenia

pomocy

poszkodowan),rn. Wierzq, i2 razem zdolamy pom6c i wesprzemy ich w potrzebie.
Za wszelkqokazanq pomoc serdecznie dziqkujq.
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