Jasionka, 02.04.2019 r.
Informacja prasowa

NOWA ŁAZIENKA DLA PANI JANINY
Organizatorzy i wystawcy Targów Aranżacji Wnętrz HOME DESIGN organizowanych w najbliższy
weekend w G2A Arena przyłączyli się do akcji charytatywnej i pomogli zorganizować niezbędne produkty
do remontu łazienki Pani Janiny spod Łańcuta.
85-letnia kobieta mieszka w drewnianym domku ze swoim schorowanym 63-letnim synem Stanisławem
w małej wsi pod Łańcutem. Mężczyzna kilka lat temu uległ wypadkowi, w wyniku którego poważnie
złamał nogę w stawie biodrowym. Od tamtej pory ma problemy z poruszaniem się i nie może pracować.
Zdiagnozowano u niego również raka krtani. Obecnie Pan Stanisław oddycha dzięki rurce tracheotomijnej
i ma znaczne trudności z mówieniem.
Wypadek i choroba przyczyniły się do pogorszenia sytuacji finansowej rodziny. Ich dom od wielu lat nie
był remontowany. Nie spełnia też podstawowych wymogów sanitarnych. Dzienny budżet domowy nie
przekracza 3 zł na osobę i ledwo wystarcza na skromne jedzenie. Matka i syn dbają, by dom i obejście
wyglądały czysto oraz schludnie. Dzięki pomocy dobrych ludzi rodzina została wsparta finansowo
i rzeczowo. Pani Justyna Kalandyk, która była darczyńcą tej akcji, postanowiła zrobić dla nich cos więcej
– zorganizowała zbiórkę na remont łazienki, która przez swój kiepski stan nie nadawała się do
codziennego użytku.
Pani Janina i Pan Stanisław opowiedzieli nam swoim życiem prawdziwą lekcję pokory, wiary i miłości wobec
drugiego człowieka. Chcemy mieć pewność, że zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, by Pani Janina i Pan
Stanisław poczuli, że są dla nas ważni i że prawdziwe cuda na ziemi istnieją – mówią wolontariusze ze
Szlachetnej Paczki.
Historia ta wzruszyła organizatorów Targów Aranżacji Wnętrz HOME DESIGN, którzy postanowili
zaangażować się w pomoc potrzebującej. Nasi Wystawcy mają w asortymencie wszystko, co może przydać
się do remontu. Wystarczył jeden telefon, by zorganizować całe wyposażenie nowej łazienki dla Pani Janiny
i Pana Stanisława – mówi Project Manager Targów Kamila Mołoń. Rzeszowski sklep z armaturą
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i ceramiką łazienkową BOZ postanowił ufundować brodzik, umywalkę, sedes ze stelażem oraz całą
chemię i specjalistyczne środki do odgrzybiania ścian. Firma Grohe ufundowała wysokiej klasy baterie
łazienkowe. Płytki zapewni marka Tubądzin, a kabinę prysznicową przystosowaną idealnie dla
niepełnosprawnych dostarczy Sanswiss. Pieniądze ze zbiórki przeznaczone zostaną na profesjonalną
ekipę remontową.
Produkty do wyremontowania i urządzenia łazienki Pani Janiny i Pana Staszka zostaną przekazane w formie
bonu na naszych targach już w najbliższy weekend, 7 kwietnia. Chcemy, aby trafiły do potrzebującej rodziny jak
najszybciej, by już latem mogli cieszyć się z nowej łazienki – dodaje Kamila Mołoń.

Więcej o historii Pani Janiny i Pana Stanisława dowiedzieć można się tutaj:
https://www.facebook.com/szlachetna.paczka/posts/10156906212108614?__tn__=K-R

Zbiórka pieniężna odbywa się na stronie: https://zrzutka.pl/3324uw
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