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Wspólnie dla Amelki

14 lutego w sali widowiskowo-kinowej MCK odby∏o si´ wyjàtkowe wydarzenie. Wielu ludzi dobrej
woli otworzy∏o swe serca dla pewnej ma∏ej osóbki - szeÊcioletniej Amelki Bartoszak, u której w 2013 r.
zdiagnozowano nowotwór mózgu. Podczas koncertu odby∏a si´ zbiórka pieni´dzy, które pozwolà
na kontynuacj´ rehabilitacji i leczenie dziewczynki.
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Cz∏owiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez
to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli si´ z innymi -
przes∏anie Jana Paw∏a II towarzyszy∏o tego dnia wszyst-
kim zebranym w Miejskim Centrum Kultury. Sala wi-
dowiskowa p´ka∏a w szwach, gdy˝ mieszkaƒcy i goÊcie
Ciechocinka t∏umnie zebrali si´, by pomóc Amelce.
Koncert poprowadzi∏a organizatorka ca∏ego przedsi´-
wzi´cia - dyrektor Przedszkola Samorzàdowego nr 2
Iwona Rutecka wraz z przewodniczàcym Rady Fundacji
Pro Omnibus Miros∏awem Satorà.

By∏ to ju˝ drugi koncert charytatywny dla Amelki,
który zorganizowa∏o przedszkole. Rok wczeÊniej bo-
wiem odby∏o si´ „Kol´dowanie dla Amelki”.
 Podczas dwugodzinnego koncertu na scenie nie
zabrak∏o artystycznych atrakcji. Oprócz ma∏ych przed-
szkolaków z placówki Kubusia Puchatka, przed publicz-
noÊcià zaprezentowali swe wokalne umiej´tnoÊci: bur-
mistrz Ciechocinka Leszek Dzier˝ewicz, starosta po-
wiatu aleksandrowskiego Dariusz Wochna oraz wice-
starosta powiatu Wojciech Marjaƒski. Z dzieçmi
Êpiewali równie˝: radny Rady Miasta Jerzy Sobierajski,
przedstawiciel policji Arkadiusz Ochociƒski, Marek
Matuszak i Roman Bajdalski - przedstawiciele stra˝y
po˝arnej, Andrzej Lewandowski - kapelmistrz orkie-
stry d´tej przy Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej w Racià˝ku,
ksiàdz Rafa∏ Zatorski oraz katecheta Tomasz Thiede,
przedstawiciele Uniwersytetu dla Aktywnych: Marzena
i Waldemar Gmiƒscy, Hanna B∏a˝ejczyk, Wanda
Rosiƒska, Jolanta K´pczyƒska oraz Anna Przekaws,
podopieczni Êwietlicy socjoterapeutycznej przy Miejs-
kim OÊrodku Pomocy Spo∏ecznej: Klaudia K∏osiƒska,

Marta Murawska, Micha∏ Sypniewski, Paulina Bo-
browska, Patrycja K∏osiƒska wraz z opiekunem Ada-
mem Majewskim. Us∏yszeç mo˝na by∏o tak˝e dwie
utalentowane rodziny: Paƒstwa Grabowskich oraz
Taranowskich. Dla zebranych taƒczy∏a absolwentka
Przedszkola Kubusia Puchatka Justyna Malinowska
oraz zespó∏ taneczny „Solinki” ze Szko∏y Podstawowej
nr 1. Wspaniale zaprezen-towa∏a si´ tak˝e Przedszkol-
na Orkiestra Stra˝acka, która ledwo mieÊci∏a si´
na scenie. Kolorowy pokaz da∏y tak˝e ma˝oretki z Gmin-
nego OÊrodka Kultury w Racià˝ku. Miros∏aw Satora
zaprosi∏ tak˝e na scen´ podopiecznà fundacji Pro Om-
nibus Angel´ Wawrzyk, która wzruszy∏a wszystkich
przepi´knym wykonaniem „Cz∏owieczego losu” z re-
pertuaru Anny German.

Te wspania∏e wyst´py nie mog∏yby odbyç si´ bez
osób, które wspomog∏y ca∏à akcj´. Oprócz wymienio-

Amelka wraz z rodzicami zasiad∏a podczas koncertu w pierwszym
rz´dzie, tu˝ obok burmistrza Leszka Dzier˝ewicza.

Ciechocinek, 18.02.2015 r.

OG¸OSZENIE PUBLICZNE DOTYCZÑCE
KONCERTU CHARYTATYWNEGO

„SERCE DLA AMELKI”

• Zbiórk´ publicznà przeprowadzi∏a Fundacja
Dzieciom „Zdà˝yç z Pomocà”, ul. ¸omiaƒska 5,
01-685 Warszawa.
• Zgodnie z decyzjà Nr 71/2014 Ministerstwa
Administracji i Cyfryzacji Fundacja posiada ze-
zwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej.
• Zbiórk´ przeprowadzono na podstawie zezwo-
lenia Nr 767/71/2014 wydanego 05.02.2015 r.
• Zbiórk´ przeprowadzono 14.02.2015 r.
• Cel zbiórki - rehabilitacja, leczenie, zakup le-
ków, suplementów przy chemioterapii, edukacja,
wspomaganie rozwoju przez ró˝norodnà terapi´
specjalistów.
• Miejskie zbiórki - Miejskie Centrum Kultury,
ul. ˚elazna 5, 87-720 Ciechocinek, za zgodà
dyrektora obiektu.
• W wyniku przeprowadzonej zbiórki publicznej
zebrano Êrodki pieni´˝ne w kwocie 5.450 (s∏ow-
nie: pi´ç tysi´cy czterysta pi´çdziesiàt z∏otych).
• Forma zbiórki: puszki kwestarskie.
• Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie
i rozliczenie zbiórki: Iwona Rutecka, Marzena
Fabisiak, Mariola Kopy∏owska.




