
                          Společenství Živého růžence v Lysicích
pořádá další humanitární sbírku pro

Občanské sdružení   Diakonie Broumov
--------------------------------------------------------------------------------

Na pomoc lidem v nouzi můžete přinést :

Letní a zimní oblečení – dámské, pánské, dětské
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky,

domácí potřeby – bílé i černé nádobí, skleničky,
peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře, deky,
nepoškozenou  obuv a hračky, sportovní potřeby

                           menší funkční elektrospotřebiče / do 20 kg/,  
                         sportovní potřeby, sběrný papír a textil, knihy

Věci, které Sběrné a třídící středisko z ekologických  důvodů  
nepřijímá :

ledničky, pračky, počítače, televizory, nábytek, jízdní kola, dětské
kočárky, silně znečištěný a vlhký textil, matrace a koberce

                      Sbírka se letos uskuteční 
                     ve  dnech   11. -  14. května,

a to :  ve středu, čtvrtek a pátek  od  17 – 18 hod.
                  v sobotu od 9 – 11 hod.
                         opět v  severním  traktu  lysického  kostela

Diakonie Broumov naléhavě prosí,
abychom jí zůstali věrni a nedávali nepotřebné věci do kontejnerů

konkurenčních firem, které jsou rozmístěny i v naší obci. Je to sice
pohodlnější, ale ne všechno tyto firmy využívají sbírky na

charitativní účely.

Proto nabízíme možnost přinášet 
jednotlivé krabice nebo pytle s darovanými věcmi i během celého

roku před mší svatou ve všední dny – a to 45 minut před jejím
začátkem, který lze zjistit  na nástěnce u kostela  nebo na

rkf.lysice.cz
Pokud by šlo o dovoz většího množství, je třeba se předem

domluvit telefonicky na čísle  728 720 302, kde lze  získat i další
informace.

Prosíme  o  peněžní  příspěvek  na  odvoz  sbírky   –  cca  1  Kč  na
kilogram  darovaného materiálu.   Předem děkujeme za ty, kterým
pomůžete.         



Společenství ŽR v Lysicích pořádá další sběrovou akci pro
charitní účely.

Bude se konat ve dnech  11. – 14. května v severním traktu
lysického kostela.

Další informace jsou k disposici na vývěsce.


	Společenství Živého růžence v Lysicích
	Na pomoc lidem v nouzi můžete přinést :
	Letní a zimní oblečení – dámské, pánské, dětské
	Sbírka se letos uskuteční
	Diakonie Broumov naléhavě prosí,
	Proto nabízíme možnost přinášet

