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Słońce
znów
zaświeci
dla

Iskierki
Podopieczni
fundacji bardzo
lubią warsztaty
kulinarne
„Jedz Onko”.

to już druga edycja
wspólnej akcji
drogerii rossmann
i marki kolastyna.
Przez cztery miesiące
zbieramy pieniądze,
które pomogą dzieciom
walczącym z chorobą
nowotworową.
TEK ST Agnieszka Święcicka

G
Małgorzata Kożuchowska
odwiedziła szpital w Zabrzu.

dy w maju ubiegłego roku rozpoczynała się akcja „Słońce dla Iskierki”,
wierzyliśmy w jej sukces. I nie pomyliliśmy się. Klienci Rossmanna chętnie
sięgali po produkty Kolastyny, a umieszczona na naszej stronie internetowej czerwona wskazówka Iskierkomierza – specjalnego wskaźnika pokazującego, ile jeszcze brakuje pieniędzy na realizację kolejnego
celu, szybko sięgała 100 procent. Łatwo zrozumieć dlaczego. Pomagaliśmy podopiecznym Fundacji Iskierka,
która troszczy się o dzieci chore na nawotwór, kupuje
leki i sprzęt medyczny, remontuje szpitalne oddziały onkologii dziecięcej, finansuje badania naukowe.
jeszcze więcej dobra

Pierwsza edycja akcji zakończyła się spektakularnym sukcesem. Nie tylko zrealizowano wszystkie założone cele
(zakup trzech skanerów żył, zmniejszających ból i stres
maluchów przy pobieraniu krwi; sfinansowanie jesiennej wyprawy w Karkonosze i wakacyjnego wypoczynku
pod żaglami dla podopiecznych fundacji i ich rodzin oraz
publikacja „Podręcznika zdrowej diety z apetytem” z przepisami kulinarnymi dla dzieci z chorobami nowotworowymi), ale także zdobyto fundusze na dwie pompy infuzyjne do podawania chemioterapii, które trafiły do
Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowi12
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zdjęcia: Marat Chrobak/Archiwum Fundacji Iskierka (3), materiały prasowe

W październiku 2015 r.
symboliczny czek trafił do rąk
prezes fundacji Jolanty
Czernickiej-Siweckiej.
Wręczyła go Małgorzata
Kożuchowska, ambasadorka
marki Kolastyna.

Fundacja ma swoich
podopiecznych
w Zabrzu, Katowicach,
Chorzowie i Rzeszowie.
cach. Jak podkreśla Jolanta Czernicka-Siwecka, prezes
Zarządu Fundacji Iskierka: – Nowy sprzęt to mniej bólu, strachu i łez małych pacjentów.
liczy się każda złotówka

Właśnie rozpoczyna się druga edycja akcji. Z każdego dokonanego w drogeriach Rossmann zakupu produktu ze
słonecznej linii marki Kolastyna przeznaczonej do opalania i ochrony skóry przed szkodliwym działaniem promieniowania UVA/UVB zostanie przekazana złotówka na
wsparcie działalności Iskierki. Czy słońce znów dla niej
zaświeci? Wierzymy, że tak. Zwłaszcza że w styczniu br.
do podopiecznych fundacji z oddziałów onkologicznych
w Zabrzu, Katowicach i Chorzowie dołączyli mali pacjenci ze szpitala w Rzeszowie. Szukaj na półkach naszych drogerii produktów oznaczonych specjalną etykietką. Pamiętaj, że Iskierka „pomaga tym najmniejszym uwierzyć, że
warto walczyć. Tym dużym, czy też dorosłym, pomaga pomagać. Bo w życiu najważniejsze jest życie”. ☐
D owi e dz si ę wi ę ce j n a :

www.rossmann .pl/kolastyna

Na co zbieramy pieniądze
• Zakup sprzętu medycznego – trzech jednokanałowych aparatów do laseroterapii do profilaktyki zmian
grzybiczych (bolesnych aft)
w jamie ustnej dzieci przed
terapią i po niej.
• Remont Oddziału Onkologii
i Hematologii Dziecięcej
w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr
1 w Zabrzu – w ramach projektu fundacji „Kolorowo
bardziej zdrowo!” podnoszącego jakość i komfort
hospitalizacji małych pacjentów. Ostatni remont odbył się siedem lat temu.

• Dofinansowanie publikacji
interaktywnej książki dla
dzieci. Materiał ilustracyjny powstawał w czasie podróży światowej sławy fotografa Tomka Sikor y
z serdecznym przyjacielem
o długim drewnianym nosie, czyli Pinokiem, oraz
podczas warsztatów mistrza z podopiecznymi Fundacji Iskierka, których efektem są bajeczne rysunki
dzieci. Fotografie i prace
artystyczne zostały uzupełnione zabawnymi wierszykami autorstwa Zbigniewa
Śląskiego.

Organizatorzy:
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