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Meksykańska zupa Jakuba Steuermarka, przepyszne ciasta przygotowane przez koła
gospodyń. A na deser przejażdżka samochodowym klasykiem. Takie atrakcje czekały na
mieszkańców gminy Lipce Reymontowskie. Wszystko w jednym szczytnym celu – zebrać
pieniądze dla Agaty Nowak z Drzewiec.
Wszystkie ręce na pokład, za wszelką cenę musimy pomóc Agacie – mówią jednogłośnie
organizatorzy, który zainicjowali pomoc Agacie Nowak, mieszkance Drzewiec, która choruje na
chłoniaka (link).
Koła gospodyń, a także stowarzyszenia z terenu gminy Lipce Reymontowskie włączyły się w
pomaganie. Wszystkie wypieki oraz dania zostały wystawione na aukcje i jak się okazuje… minęła
niespełna godzina, a ciast zaczynało brakować.
– Jesteśmy pod wrażeniem zainteresowania. Cieszymy się, że nasza lokalna społeczność tak mocno
chce się zaangażować w pomoc naszej mieszkanki – mówi Marek Sałek, wójt gminy Lipce
Reymontowskie.

Do Lipiec Reymontowskich zawitał także Jakub Steuermark. Chef znany z programu telewizyjnego
„Pytanie na Śniadanie” przeprowadził pokaz kulinarny. Furorę robiła zupa meksykańska, którą
częstował kucharz podczas imprezy.
Dużym zainteresowaniem cieszył się także mikołajkowy zlot klasyków. Quady, różnego typu
samochody, a także ciągniki mogli podziwiać odwiedzający.
Aktualnie trwa podliczanie zebranych pieniędzy na leczenie dla Agaty. Pierwsze akcje zostały
przeprowadzone już w zeszły weekend. Podczas Balu Andrzejkowego udało się zebrać 13 500
złotych.
Pełne leczenie Agaty kosztuje 1,5 miliona złotych.

Jak pomóc Agacie?
Pomóc Agacie można dokonując wpłaty na konto:
Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym Kawałek Nieba
Santander Bank
31 1090 2835 0000 0001 2173 1374
Tytułem: 3075 pomoc dla Agaty Nowak
Wpłaty zagraniczne – foreign payments to help Agata:
Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym Kawalek Nieba
PL31109028350000000121731374
swift code: WBKPPLPP
Santander Bank
Title: 3075 Help for Agata Nowak
Aby przekazać 1% podatku dla Agaty:
należy w formularzu PIT wpisać KRS 0000382243 oraz w rubryce Informacje uzupełniające –
cel szczegółowy 1% wpisać: 3075 pomoc dla Agaty Nowak

https://www.siepomaga.pl/agata-nowak
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