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POMOC DLA AMELKI!!!

APELAPEL

Do niedawna ˝ycie Amelki nie ró˝ni∏o si´ niczym
od jej rówieÊników. Na drodze beztroskiego dzieciƒ-
stwa stan´∏a jednak powa˝na choroba - guz mózgu IV
komory. B∏yskawicznie wykonany zabieg operacyjny
w Instytucie „Pomniku - Centrum Zdrowia Dziecka”
w Warszawie pozwoli∏ na usuni´cie cz´Êci guza. Mimo
powik∏aƒ, operacja powiod∏a si´, a badania histopato-
logiczne wykaza∏y ∏agodny rozrost nowotworowy.
Jednak˝e z powodu rozleg∏oÊci interwencji chirurgicz-
nej, Amelka w chwili obecnej nie jest w stanie samo-
dzielnie funkcjonowaç. Wymaga sta∏ej opieki i obecnoÊ-
ci rodziców, którzy bohatersko walczà o powrót swojej
córeczki do zdrowia, co jednoczeÊnie uniemo˝liwia
im wykonywanie obowiàzków zawodowych. Aby osiàg-
nàç stan kliniczny i neurologiczny jak przed zachorowa-
niem, dziewczynka wymaga intensywnej rehabilitacji.
Jak mówi lekarz prowadzàcy z IP-CZD: Rokowanie
pod wzgl´dem morfologii jest korzystne.

W Przedszkolu Samorzàdowym nr 2  im. Kubusia
Puchatka w Ciechocinku, którego Amelka jest wycho-
wankà, z inicjatywy dyrekcji, pedagogów i rodziców
powsta∏ Komitet Organizacyjny, którego celem jest
zebranie funduszy na rehabilitacj´ i leczenie dziewczyn-
ki. Dnia 9 kwietnia br. burmistrz Ciechocinka wyra-
zi∏ zgod´ na przeprowadzenie akcji. Do 28 maja br.
w Przedszkolu Samorzàdowym nr 2 im. Kubusia
Puchatka oraz w instytucjach publicznych mo˝na
sk∏adaç do puszek kwestorskich dobrowolne datki
na pomoc dla Amelki. ChcielibyÊmy, aby Amelka
jak najszybciej mog∏a do nas wróciç i realizowaç
swoje pasje: taniec i Êpiew - powiedzia∏a wychowaw-
czyni dziewczynki Gra˝yna Drogowska.

Liczymy wi´c na wsparcie ludzi dobrej woli.

      Anna Wajkert-KanaÊ

Adamczyk Grzegorz 15.04.2013 r. 22.07.2013 r. 28.10.2013 r.

Bonowicz W∏adys∏aw 07.01.2013 r. 22.04.2013 r. 29.07.2013 r. 04.11.2013 r.

Draheim Jerzy 14.01.2013 r. 29.04.2013 r. 5.08.2013 r. 18.11.2013 r.

Drobniewska Klara 21.01.2013 r. 06.05.2013 r. 12.08.2013 r. 25.11.2013 r.

Jaworski Dariusz 28.01.2013 r. 13.05.2013 r. 19.08.2013 r. 02.12.2013 r.

KanaÊ Pawe∏ 04.02.2013 r. 20.05.2013 r. 26.08.2013 r. 09.12.2013 r.

Marjaƒski Wojciech 11.02.2013 r. 27.05.2013 r. 02.09.2013 r. 16.12.2013 r.

Ró˝aƒski Bartosz 18.02.2013 r. 03.06.2013 r. 09.09.2013 r. 23.12.2013 r.

Rytter Karolina 25.02.2013 r. 10.06.2013 r. 16.09.2013 r. 30.12.2013 r.

Satora Miros∏aw 04.03.2013 r. 17.06.2013 r. 23.09.2013 r.

Szcz´sny Piotr 11.03.2013 r. 24.06.2013 r. 30.09.2013 r.

Âwieczkowski Waldemar 18.03.2013 r. 01.07.2013 r. 07.10.2013 r.

Wilewska-Ko∏omyjec Maria 25.03.2013 r. 08.07.2013 r. 14.10.2013 r.

Zieliƒski Wojciech 08.04.2013 r. 15.07.2013 r. 21.10.2013 r.

PLAN PRZYJ¢å
wyborców i interesantów przez radnych w siedzibie Urz´du Miejskiego

(poniedzia∏ki, w godz. 13.30 - 15.30, pokój 12)

Przewodniczàca Rady Miejskiej Ciechocinka - Aldona Nocna
przyjmuje wyborców i interesantów w sprawach bie˝àcych oraz skarg i wniosków

w ka˝dy wtorek w godzinach 14.00 - 16.00 w siedzibie Urz´du Miejskiego pokój nr 12.

Kontakt e-mailowy:

Aldona Nocna, przewodniczàca RM Ciechocinka: a.nocna@ciechocinek.pl

Waldemar Âwieczkowski, wiceprzewodniczàcy RM Ciechocinka: w.swieczkowski@ciechocinek.pl

Amelka Bartoszak ma 5 lat. W marcu br. zosta∏a poddana operacji usuni´cia zmian nowotworowych
IV komory mózgu. Obecnie dziewczynka wymaga rozleg∏ej i kosztownej rehabilitacji. W Przedszkolu
Samorzàdowym nr 2 im. Kubusia Puchatka mo˝na do 28 maja br. w∏àczyç si´ do akcji, sk∏adajàc do-
browolne datki do puszek kwestorskich.


