WYSPA NADZIEI - ZBIÓR I
W O BLINIE I CARlOW
�Pol•a

Nie bardzo wiesz, co zrobić z
ubrankami, z których wyrosła już
Twoja pociecha oraz zabawkami,
które leżą zapomniane w kącie?
Najchętniej oddałbyś je komuś po
trzebującemu, ale nie wiesz, jak do
takich rodzin dotrzeć? Dzięki nowej
akcji "Wyspa nadziei" możesz prze
kazać je najbardziej potrzebującym
w Polsce.
Zbiórka prowadzona jest pod pat
ronatem Gazety Polskiej oraz pol
skiego sklepu "Kasztanek". W
wirze codziennych zajęć i obo
wiązków znajdźmy czas, aby za
trzymać się na chwilę i pomyśleć o
tych maluchach, które mogą tylko
pomarzyć o niektórych zabawkach,
czy gadżetach, którymi nasze po
ciechy się już nie bawią. Nam
udało się poprawić swój byt, spró
bujmy teraz zrobić coś dla innych.
Akcja trwa do 8 marca. Osoby,
które chcą pomóc, mogą przynosić
dary do polskiego sklepu "Kaszta
nek" oraz szkoły "Równe Szanase"

w Carlow. Dary z
Carlow do Dublina
przewiezie firma ku
rierska J&M Trans
port.
Organizatorzy akcji
proszą o przynoszenie
rzeczy w .dobrym stanie,
bez plam i uszkodzeń, aby
obdarowani w Polsce mogli się
nimi w pełni cieszyć. Mile widziane
są:
- odzież i obuwie (dla dzieci i do
rosłych)
- zabawki
- środki czystości, chemia gospodarcza
Pomoc trafi do świetlicy środowi
skowej „Stokrotka" w Kolnie (wo
jewództwo Podlaskie). Jeżeli

tiu obchodzimy imieniny:
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Bernadetty, Marii, Łazarza
Eulalii, Juliana, Modesta
Katarzyny, Grzegorza
Liliany, Walentego, Zenona
Jowity, Faustyna, Zygfryda
Daniela, Danuty, Julianny
Aleksego, Łukasza, Zbigniewa

datków będzie więcej, pomoc
zostanie rozszerzona na ko
lejne placówki w różnych
częściach kraju.
To już druga edycja akcji. Re
leację z pierwszej zbiórki, zakończonej 8 grudnia 2012
roku, można zobaczyc tutaj:
http://www.gazeta. ie/art/akcja
z a pal-gwiazd ke-szczesl iwy
final.html
http:/lsieradz.naszemiasto.pl/arty
kul/galeria/1665403,prezenty-z
irlandii-dla-blaszek-zdjecia,id,t.htm
l#Ofbb477d60ed105a, 1,3,60
Akcję wspiera firma kurierska Eu
rospedycja
(www.eurospedycja.com).
"Wyspa nadziei" trwa do 8
marca.

Punkty przyjmowania darów:
DUBLIN:

Polski sklep "Kasztanek"
135 Thomas Street,
Dublin 8
Dary można dostarczać od ponie
działku do soboty w godzinach 8.00 21.00 i w niedziele od 9.00 do 20.00.
CARLOW
Polska Szkoła Równe Szanse
Presentation College
Askea, Carlow
0868558467
czynna: soboty od 9.00 - 14.30

