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30 stycznia 2012 godz. 10:22Platforma zatańczy dla Majeczki

Od lewej: Krzysztof Dereń i
Piotr Borys z PO

Tagi: PO bal charytatywny Maja Bratoń

LUBIN. Lokalne struktury Platformy Obywatelskiej po
raz kolejny wzi ęły si ę za działalno ść charytatywn ą. A
do  współpracy  zapraszaj ą  mieszka ńców.  Na
zakończenie  karnawału  partia  zaplanowała  bal,  z
którego  dochód  przeznaczy  na  rzecz  Majeczki
Brato ń,  która  w  wyniku  choroby  straciła  r ączki  i
nóżki.

To  ma  być  wielki  bal  charytatywny  z  udziałem
parlamentarzystów,  władz  województwa  i  regionu,  a
także lokalnych samorządowców. O ile zechcą wziąć w

nim  udział.  Platforma  zapowiada  bowiem,  że  do  wszystkich  osobistości  wyśle
zaproszenia.

- Chcemy pobić zeszłoroczny rekord, kiedy na rzecz hospicjum udało się zebrać 60 tys.
zł. Teraz będziemy zbierać dla Fundacji na Ratunek Dzieciom Zagłębia Miedziowego, a
szczególnie dla małej Mai – tłumaczy europoseł Piotr Borys. - Mamy nadzieję, że uda
się pomóc tej dziewczynce i jej rodzicom, że dzięki temu rehabilitacja tej dziewczynki
będzie przebiegała jeszcze szybciej – liczy polityk.

A  potrzeby  Majeczki  nadal  są  ogromne.  –  Dlatego
cieszymy się, że pojawiła się ta inicjatywa. Comiesięczna
rehabilitacja kosztuje 2,3 tys. zł, teraz czeka ją operacja
w Krakowie,  bo kości zaczęły  się  wrzynać  i nie można
było założyć silikonowych protez rączek.  Dopiero,  kiedy
dojdzie do siebie,  można będzie myśleć  o protezach –
wylicza Krzysztof Dereń, szef Fundacji.

Protezy rączek pochłoną 15 tys. zł, do tego dochodzi też
koszt  silikonowego siedziska.  Potrzebny jest  też wózek, dzięki któremu Maja będzie
mogła siedzieć w pionowej pozycji. A ten w Niemczech kosztuje aż 80 tys. zł. Być może
uda się go zamówić w Polsce, wtedy byłoby o połowę taniej. – I te potrzeby będą rosły
wraz z Mają. Protezy trzeba będzie wymieniać co dwa lata i za każdym razem niestety
będą coraz droższe – dodaje Krzysztof Dereń.

Dodajmy,  że  bal  odbędzie  się  18  lutego  o  godzinie  18.00  w  sali  Magnat.  Koszt
zaproszenia za parę to 400 zł.
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31 stycznia 2012 godz. 00:00 - alvaro
Zenada!
W  2008  Borys  załatwiał  5  milionową  dotację  dla
stowarzyszenia gdzie skarbnikiem jest jego żona a dziś
pali głupa by dziecku kupić  protezę za grosze (jak dla
nich)!  Żonie  potrafileś  załatwić  fuchę  w  zarządzie
Mercusa, szwagrowi posadkę w UM to kup dziecku te
protezy i nie pajacuj bo cie obrzygam!

30 stycznia 2012 godz. 23:40 - naim
2 puszki
oddajcie  dwie  puszki  które  zbieraliście  rzekomo  dla
wychowanków  Specjalnego  Osrodka  Szkolno-
Wychowawczego w Szklarach Górnych,  a  do dzisiaj
bebeficjent  ich  nie  otrzymał,  czyzby  poszły  jako
darowizna posła wojnarowskiego na sztandar dla ZS nr
2 w Lubinie z okazji 45 -cio lecia?

30 stycznia 2012 godz. 16:41 - Kleo
wstyd i ha ńba
błazny...

30 stycznia 2012 godz. 13:42 - rafcio
Pomoc
Borys ty pomagaj ze swoich a nie podwieszasz się pod
innych ! Jesteś żenujący - brak słów !

30 stycznia 2012 godz. 12:24 - MIGEL1978
pana
" Cinek "

30 stycznia 2012 godz. 12:24 - MIGEL1978
Dołączam sie do wypowiedzi
pana

30 stycznia 2012 godz. 11:21 - zenon_z_grembocic
Dotacje
Może pan Borys odpali na Fundację jakiś procent z tych
dotacji,  które  załatwił  dla  Lubina  z  Unii  i  Totalizatora
Sportowego  za  czasów  swojego  marszałkowania  w
województwie?

30 stycznia 2012 godz. 11:08 - cinek
pytanie, by rozwia ć wszelkie w ątpliwo ści
Ze statutu fundacji:  -Działalność  statutowa Fundacji  w
całości jest prowadzona jako działalność  nieodpłatna w
rozumieniu.....  -Członkowie Rady  mogą  otrzymywać  z
tytułu  pełnienia  funkcji  w  tym  organie  zwrot
uzasadnionych  kosztów  lub  wynagrodzenie  w
wysokości  nie wyższej niż -Decyzję o wynagrodzeniu
dla  Prezesa  i  członków  Zarządu  oraz  o  formie  i
warunkach  zatrudnienia  podejmują  Fundatorzy
Szanowni Panowie,  Borys i  Dereń,  na której ze stron
www można  znaleźć  rozliczenia  finansowe  fundacji,
którą kieruje pan Dereń?????????

30 stycznia 2012 godz. 10:40 - Alberto del Rio
Dobre sobie
Ludzie  zaczynają  was  nienawidzić,  to  wy  aby
podreperować  sobie społeczne zaufanie organizujecie
bal  charytatywny?  Owszem  cel  szczytny,  tego  nie
neguję, ale wykorzystacie to, aby odbudować utracone
po  ACTA,  zamieszaniu  w służbie  zdrowia,  aferze  z
podatkiem  od  kopalin  poparcie  społeczne...  Więc
zamiast  organizować  coś  na  pokaz(albo  jak  Palikot
budować  poparcie  na czyichś działaniach)weźcie  się
lepiej za uczciwą  robotę,  skuteczne działania,  dobrą
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politykę  i  poprawienie  losu  obywateli,  choć  w mojej
opinii  już jesteście przegrani;  popierają  was nieliczne
niedobitki.  I  możecie  się  już  pakować  i  ewentualnie
zmieniać  nazwę  partii  na inną  w nadziei,  że z nową
nazwą, nowym logiem i nowym szyldem po raz kolejny
omamicie wyborców.... KLD---AWS/UW----PO-----?
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