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"Dbajmy o ludzi wokół nas..."  
Pomoc dla Róży, córeczki i wnuczki :)  
 
Nasza córeczka Róża Lidia Mielewczyk urodziła się w lipcu 2012 roku.  Po 6 
miesiącach stwierdzono u niej bardzo rzadki zespół Sturge-Webera. Zespół 

Sturge-Webera przejawia się u Róży po pierwsze rozległą malformacją 
kapilarną (potocznie naczyniakiem) na twarzy, tułowiu i kończynach, po drugie 
epilepsją (padaczką), po trzecie jaskrą w lewym oku, a także przerostem ręki 

lewej i przykurczem prawej oraz obniżonym napięciem mięśniowym. 
Aby Róża mogła cieszyć się zdrowiem w dorosłym życiu potrzebna jest 
rehabilitacja, a także stałe leczenie w kierunku jaskry i padaczki. Czeka ją 

również wieloetapowa laseroterapia w znieczuleniu ogólnym. Dlatego prosimy 
o pomoc w zebraniu 1% podatku na leczenie i rehabilitację 
Różyczki. Będziemy bardzo wdzięczni jeśli przyłączysz się do realizacji naszej 
misji i podarujesz Róży swój 1% podatku na FUNDACJĘ "PIERWSZY KROK". 

                                              Dziękujemy, Rodzice Róży - Marta i Artur 

Przekaż swój 1% podatku na fundację, której podopieczną jest Różyczka 

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "PIERWSZY KROK" 

KRS: 0000226503  Z DOPISKIEM RÓŻA LIDIA MIELEWCZYK 

 

Możesz też pomóc Różyczce dokonując wpłaty na jej subkonto: 

Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Pierwszy Krok"  

(80-319) Gdańsk, ul. Opata J. Rybińskiego 24/4B 

76 1160 2202 0000 0000 6190 5321 z dopiskiem Podopieczna Róża Mielewczyk 

Uwaga: Pamiętaj, aby pieniądze trafiły na Róży konto konieczny jest dopisek "DLA RÓŻY MIELEWCZYK". 
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