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27 lutego 2012 godz. 15:25Platforma oddała pieniądze z balu
Tagi: bal charytatywny pieniądze zbiórka Maja Bratoń PO

LUBIN.  -  Akurat  b ędzie  na  wózek  i  specjalne
siedzisko, które pozwoli malutkiej utrzyma ć pionow ą
pozycj ę  –  cieszy  si ę  Beata  Jarosz,  mama  2-letniej
Mai,  która przez seps ę  straciła  r ączki i  nó żki.  Dziś
kobieta  wspólnie  z  szefem  Fundacji  na  Ratunek
Dzieciom  z  Dolnego  Śląska  odebrała  symboliczny
czek na kwot ę 86 tys. zł od Platformy Obywatelskiej.

Pieniądze  zbierano  na  balu charytatywnym z udziałem
członków lokalnych struktur partii.  – Do końca właściwie nie wiedzieliśmy, że Maja z
rodzicami  będą  na  balu.  Ale  była  i  bawiła  się  z nami  bardzo  długo  –  opowiada
europoseł  Piotr  Borys.  –  A  dzięki  temu,  że  ludzie  widzieli  jak  ta  pomoc  jest  jej
potrzebna, jeszcze chętniej otwierali portfele – dodaje.

Razem z europosłem Borysem inicjatorem balu był poseł
Norbert  Wojnarowski.  –  Cieszymy  się,  że  mogliśmy
pomóc.  Bal  organizowany  był  już po  raz szósty  i  tym
razem zebraliśmy rekordową kwotę,  bo aż 86 tys.  zł –
mówi parlamentarzysta.

Dla rodziny dziewczynki to ogromna pomoc. Tym bardziej,
że tej pomocy zabrakło z Narodowego Funduszu Zdrowia.
– Musimy mieć specjalny wózek i siedzisko,  a wniosek,

który  złożyłam do  legnickiego  oddziału  NFZ  został  odrzucony  –  przyznaje  mama
dziewczynki.  –  Napisano  mi,  że  dofinansowanie  przysługuje  osobom z porażeniem
mózgowym i niedowładem kończyn. A Maja w ogóle nie ma kończyn, więc jej już nie
przysługuje – dodaje rozgoryczona.

Oprócz  codziennych  żmudnych  rehabilitacji  w  najbliższym  czasie  Majeczkę  czeka
operacja.  To konieczne,  by  móc założyć  jej  silikonowe protezy rączek.  –  Córeczka
ciężko znosi te ciągłe zabiegi, ostatnio dużo nam chorowała. Ale lekarze mówią, że to
cud, że żyje, że z tego wyszła. Ważne, że jest radosna, to dodaje nam wszystkim sił –
dodaje Beata Jarosz.
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28 lutego 2012 godz. 09:45 - rachuba
no
i  wniosek z tego taki,ze panBorys i  pan Wojnarowski
zamiast zajmowac sie duperelami i sprawami o ktorych
nie maja pojecia powini  organizowac  bale.W  kazdym
tygodniu  na  inny  cel.Deklaruje  jako  wolontariusz
wymyslac dla kogo maja byc przeznaczone datki.

27 lutego 2012 godz. 18:10 - Dagome
Redakcjo.
A może napiszecie o dzisiejszej audycji w PRW,w której
to  signore Borys stwierdził  że podatek od kopalin  to
baaaardzo dobry pomysł?

27 lutego 2012 godz. 15:55 - hydrozagadka
Darczyńcy
No i kto dał pieniążki? Na czeku jest 3 darczyńców czyl
każdy dał po ponad 28 tysięcy. Super:):):) Reszta chce
być  anonimowa.  Ci  dwaj to mają parcie,  nie tylko na
szkło:)
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