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My postaramy się dowieść Prawdy 

Stowarzyszenie 
Prasy 
Lokalnej 

W ten wigilijny dzień zaśnieżony, kiedy w kościele 
biją dzwony, a pierwsza gwiazdka błyska na niebie, 

moje życzenia płyną do Ciebie.
Hmmm... a jakie mam Ci złożyć życzenia, 

by warte były Twego westchnienia?
Sukcesów w życiu, ciepła w miłości, 

dużo uśmiechu, wiele radości.
Spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń, 
samych przyjaznych w Twym życiu zdarzeń.

Niech ten wyjątkowy w roku dzień, 
odsunie na zawsze Twe troski w cień.

I niech się śmieje do Ciebie świat, 
blaskiem szczęśliwych i długich lat.

 
Z serdecznymi pozdrowieniami.

 Kolegium Redakcyjne INfoRmaToRa maZoWSZa

Wybory 
Samorządowe 

2014 - 

GŁoSoWaŁEm...



Rozpoczął się medialny festiwal tricków mają-
cych uwiarygodnić ten parszywy przekręt. tu 59 
procent wierzy w uczciwość a tylu nie wzięło 
udziału w wyborach. tam kilku panów profesorów 
mówi, że trzeba uznać wybory, bo Kaczyński 
jest oszołomem, tak jakby jedno z drugim miało 
cokolwiek wspólnego. gdzie indziej przekonują 
nas, że co czwarty Polak głosował na PSL i za 
chwilę w miejscach zurbanizowanych aglome-
racji miejskich powstanie 25 procent gospo-
darstw rolnych. jeszcze gdzie indziej czytamy, 
że granica błędu statystycznego w przypadku 
PSL może wynieść 700 procent. jest wesoło, 
a będzie jeszcze weselej. jak to za rządów ludzi, 
potrafiących prawdę mówić jedynie w restaura-
cjach po głębszym kielichu.

jeśli Polska to rzeczywiście kraj demo-
kratyczny to wszystkie wybory do sejmików 
gdzie liczba nieważnych głosów osiągnęła 
więcej niż ŚREDNIa W KRaju powinny być 
PoWtÓRZoNE! 

Powody: informacja na książeczkach do 
głosowanie wprowadzała w błąd, w języku 
polskim słowo karta nie posiada stron. Strony 
posiada książka oraz książeczka. Liczy się 
wola glosującego a nie skutek jaki został osią-
gnięty poprzez działanie w błędzie oparte na 
instrukcji głosowania. Brak jednoznacznych 
informacji o tym, że można skreślić tylko jedno 
nazwisko w całej książeczce, bez względu na 
ilość stron. Wysokie prawdopodobieństwo ,że 
komisja licząca głosy widząc głos na pierwszej 
stronie nie sprawdziła dalszych stron co prze-
kłada się na zaskakująco wysoki wynik partii 
,która w oficjalnych sondażach otrzymała 1/2 
lub 1/3 otrzymanych głosów. Sondaże exit polls, 
które nigdy nie różniły się o 10-20% od wyników 
„oficjalnych”, jednakże wpływ na to miała ilość 
głosów nieważnych, gdzie głosujący był prze-
konany ,że oddał właściwy głos. Czas liczenia 

Miejsce, w którym żyjemy... Polska
głosów wynoszący 
6 dni, gdzie głosy były narażone na manipu-
lacje oraz kompletny bałagan organizacyjny, 
awaria systemu, włamanie do systemów PKW 
oraz upublicznienie haseł dostępu tychże osób 
jest okolicznością, która wymusza powtórzenie 
wyborów w poszczególnych województwach.

W Polsce dochodzi do takiej tragifarsy jak 
ostatnie wybory samorządowe. takiej kpiny 
z demokracji i pogardy wobec ludzi, a miejscami 
zwykłej gangsterki dawno nie było. W takiej 
sytuacji próbuje się odwracać kota ogonem 
i za zagrożenie dla tejże demokracji uznawać 
człowieka który podniósł głos de facto w jej 
obronie, to się po prostu w głowie nie mieści! 
Informacje które wam sprzedają media głów-
nego nurtu w większości są zwykłą gnojowicą. 
od RMfu przez tVP aż po niesławne już tVN 
urabia się ludzi na wzór bezmyślnych robotów. 
Coraz bardziej chciało by się stąd wyjechać, 
gdyby tylko nie ta myśl, że im najprawdopo-
dobniej o to chodzi. ja jednak wiem, że prędzej 
czy później dojdzie do tąpnięcia w Polsce, bo 
tak zawsze bywa. Skończy się czas czerwono-
różowo-czarnej mafii i okres tych dwudziestu 
kilku lat będzie jedynie nieprzyjemnym epizodem 
w historii Polski.

trzeba się zastanowić, co w tym kraju jest 
normalne? Przecież cały ten kapitalizm funkcjo-
nuje na zasadzie kłamstwa, oszustwa, ciągłych 
afer na wszystkich szczeblach władzy i upadlania 
zwykłego, biednego i niezaradnego człowieka. 
Czy tak powinno funkcjonować państwo, 
które nazywa się” praworządnym i demokra-
tycznym”? Przecież to kpina z takiego państwa 
i brak szacunku dla jego obywateli. Wstyd, 
że pouczamy innych, a nie chcemy widzieć 
własnych błędów. Najgorsze jest jednak to, że 
przedstawiciele najwyższych władz zakłamują 
całą tą rzeczywistość
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Podczas podróży do Wilna spotkałem 
trzy wspaniałe Panie, które do tego pięknego 
miasta jechały tak, jak i ja po raz pierwszy. Dzięki 
ich uprzejmości artykuł wypełni kilka zdjęć. 
Namiastka tego co moje znajome sfotografo-
wały. Wspólnie byliśmy i chyba nadal jesteśmy 
pod wrażeniem Cmentarza na Rossie, wileń-
skiej starówki… W tym miejscu chciałbym im 
z całego serca podziękować za kilkugodzinne 
rozmowy w autokarze, serdeczność i wspaniałe 
zdjęcia z podróży, które były uprzejme podesłać 
naszej redakcji.

Niezmiennie do Wilna zjeżdżają Polacy 
motywowani sentymentalnymi opowieściami 
swoich dziadków o mieście i kraju ich dzieciń-
stwa i młodości. Na trasie zwiedzania wiedzio-
nych kresową nostalgią turystów z Polski znajdą 
się zapewne ostra Brama ze słynącym z cudów 
obrazem Matki Boskiej (wg legendy namalo-
wanej na podobieństwo Barbary Radziwiłłówny), 
założony w 1579 r. przez króla Stefana Batorego 
uniwersytet, cela Konrada i pomnik Mickiewicza, 
czy cmentarz na Rossie, na którym spoczywa 
wielu znanych Polaków i Litwinów – oprócz 
matki józefa Piłsudskiego pochowani tu są m.in. 
ojciec oraz ojczym juliusza Słowackiego, malarz 
Mikołaj Konstanty Čiurlionis znawca i miłośnik 
Wilna prof. juliusz Kłos, czy antoni Wiwulski – 
architekt, twórca pomnika na górze trzykrzyskiej 
w Wilnie. Wilno – różnorodne, barwne, zadzi-
wiające, zdawałoby się niewielkie, a jednak nie 
pozwoli się poznać w ciągu jednego weekendu. 
Rozochoci i każe wracać.

Zawsze, gdy ktoś powiedział, że był na 
pięknym cmentarzu, miałem mieszane uczucia, 
bo zazwyczaj wizyta w takim miejscu była dla 
mnie czymś przygnębiającym i nie kojarzyła się 
z odczuciem piękna. jednak po odwiedzeniu 
wileńskiej Rossy - starego cmentarza założo-
nego pod koniec XVIII w. i drugiego osobliwego 
cmentarza antokolskiego, zmieniłem zdanie. 
Cmentarze mogą być piękne i nawet pogodne. 
obydwie nekropolie mają nietypowe położenie. 
Rozciągają się na kaskadowych wzniesieniach. 
Chodząc krętymi dróżkami wśród zalesionych 
wzgórz, nie czuje się przygnębienia, a dodatko-
wego uroku dodaje gra światła (gdy jest pogodny 
dzień) i osobliwe dzieła sztuki (pomniki), których 
są tu setki. Polacy wyszukują znanych nazwisk. 
już zaraz za główną bramą rzuca się w oczy 
grób-mauzoleum Marii Piłsudskiej z sercem syna 
józefa - marszałka Polski. Na czarnej, granitowej 
płycie pokrytej kwiatami słynny napis: „Matka 
i serce Syna”. opodal pod murem i na samym 
murze także wieńce i wiązanki świeżych kwiatów, 
znak bytności wielu rodaków.

Z boku rzędy jednakowych nagrobków 
polskich żołnierzy, którzy zginęli tu w walce 
o Wilno podczas wojny polsko-bolszewickiej 
w roku 1919-20 oraz z 1944 r. to jest miejsce, 
które odwiedza każdy Polak przychodzący na 

Wilno - sentyment czy obowiązek
cmentarz. Dalej, już na starym cmentarzu, spoty-
kamy pomniki Syrokomli, Lelewela, Euzebiusza 
Słowackiego, Wiwulskiego i innych znanych 
mieszkańców Wilna. Na Rossie zobaczyć 
możemy także piękny i zarazem osobliwy pomnik 
Czarnego anioła, zwanego także aniołem Śmierci 
symbolizującego rozstanie z życiem młodej, 
urodziwej kobiety.

tak jak dla nas symbolem walki o niepod-
ległość i suwerenność są pomniki w Poznaniu, 
Szczecinie czy gdańsku, upamiętniające wyda-
rzenia z 1956, 70 i 80 r., tak dla Litwinów miej-
scem szczególnym jest fragment cmentarza na 
antokolu, gdzie pochowano 14 ofiar radziec-
kiego ataku na wieżę telewizyjną w styczniu 
1991 r., gdy ważyły się losy niepodległości 
Litwy. to miejsce wymowne, w pełni oddające 
tragedię i grozę tamtej sytuacji (pomnik-pieta, 
płyty nagrobne z napisami, piękne położenie 
na wzgórzu). Nasza wspaniała przewodniczka - 
Polka mieszkająca od urodzenia w Wilnie Helena 
Narejko powiedziała, że my, Polacy, też powin-
niśmy takie miejsca odwiedzać i chociaż nie nale-
żało to do jej obowiązków jako przewodnika, dała 
nam lekcję „podwójnego” patriotyzmu. gdyby był 
czas i miejsce, to warto byłoby poruszyć temat 
rozterek litewskiej Polonii, kiedy kilkanaście lat 
po odzyskaniu przez Litwę niepodległości Polacy 
mogą i chcą chodzić tam z podniesioną głową. 

Dla każdego Polaka przechadzka po Wilnie 
to równocześnie sentymentalna podróż w prze-
szłość, podróż - którą warto, a nawet trzeba 
odbyć, żeby uświadomić sobie, że Polska to nie 
tylko Kraków, Warszawa czy gniezno.
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kraków, Gdów i Wieliczka gościły 
dziennikarzy z całej Polski podczas 
tegorocznej jesiennej sesji Polskiego 
stowarzyszenia Prasy lokalnej. 
Uczestniczyli w niej także przedsta-
wiciele Informatora Mazowsza.

Z przedstawicielami mediów lokalnych z Małopolski, 
Śląska, Podkarpacia, Mazowsza, Wielkopolski, 
a nawet Podlasia spotkali się ksiądz kardynał 
Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski i jacek 
Majchrowski, prezydent Krakowa.
- Bardzo namawiamy księży, by zachęcali ludzi do 
czytania. tym bardziej, że słowo pisane przecho-
dzi kryzys - zapewniał kardynał Dziwisz. ocenił, 
że w czasie, gdy świat zalewa fala informacji 
mainstreamowej, wiadomości lokalne nabierają 
nowego znaczenia.
Metropolita przyznał, że czasami czyta prasę 
lokalną.
- jak jest jakiś skandal, to wtedy mi coś podrzucą 
do poczytania - żartował.

W pięknej sali obrad Rady Miasta Krakowa 
prezydent Majchrowski skupił się na nabierają-
cej tempa kampanii przed wyborami do samo-
rządów terytorialnych.

Dziennikarze po zwiedzeniu katedry na Wawelu 
i, mieszczących się w jej podziemiach grobów 
królewskich, zawitali do gdowa. to w tej gminie 
leży Niegowić, w której to swoja pierwszą kapłań-
ską posługę pełnił ksiądz Karol Wojtyła - święty 
jan Paweł II.

Samorząd gdowa pokazuje, że rolnicza gmina, 
jeśli tylko ma dobrego gospodarza, może się 
doskonale rozwijać. Wójtowi Zbigniewowi 
Wojasowi udało się wytyczyć strefę gospodar-
czą i włączyć ją do Krakowskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Wyremontowane drogi nie mają 
już wysokich ograniczeń tonażu, co zniechęcało 
przedsiębiorców do inwestowania, a samorzą-
dowcom spędzało sen z powiek.

gmina gdów jest również przyjazna dla turystów. 
Świadczy o tym chociażby powstały niedawno 
hotel oriza, który jest nie tylko świetnym miej-
scem noclegowym, ale stanowi też bazę dla 
szkoleń, konferencji i spotkań integracyjnych.

Na trasie sesji Polskiego Stowarzyszenia Prasy 
Lokalnej znalazła się Kopalnia Soli „Wieliczka”. 
W 2013 roku zwiedziło ją ponad 1,2 mln tury-

stów. to niemal tyle, co każdego roku odwiedza 
Miejsce Pamięci auschwitz-Birkenau. 

„Wieliczka” to dzisiaj nie tylko jedna, znana 
z wycieczek szkolnych, trasa turystyczna 
i Muzeum Żup Krakowskich. W kopalni każdy 
może poczuć się jak górnik i wydobywać sól, 
a to za sprawą trasy górniczej. Przygotowano 
też trasę pielgrzymkową „Szczęść Bożę” 
i specjalny szlak do zwiedzania przez osoby 
niepełnosprawne, także te, które poruszają się 
na wózkach inwalidzkich.

W Kopalni Soli „Wieliczka” można też przeno-
cować w specjalnie przygotowanej w tym celu 
komorze Słowackiego. W jej sąsiedztwie zorgani-
zowano kompletny węzeł sanitarny. Dziennikarze 
lokalni skorzystali z noclegów ponad 100 metrów 
pod ziemią. Wizyta w kopalni była ostatnim punk-
tem tej sesji PSPL.

tekst i fot. Paweł Wodniak / fakty oświęcim

4Informator Mazowsza w Małopolsce

tekst i zdjęcia Paweł Wodniak - fakty oświęcim
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Pracuję piąty rok w budżetówce, za najniższą 
krajową. Rok temu kadrowa z radością w głosie 
zadzwoniła, abym przyszła podpisać coś, bo ma 
dla mnie NIESPoDZIaNKĘ. jak się okazało - 
„podwyżkę” o 15 zł, żeby dociągnąć do nowego 
pułapu najniższej krajowej - 1680 zł brutto. Czułam 
się, jakbym dostała z liścia. Skończyłam studia 
zaocznie, bo na dzienne nie było stać rodziców. 
Nie mieszkam w mieście akademickim, więc 
życie na dwa domy nie wchodziło w grę, tym 
bardziej, że mam młodszego brata. awans był 
tylko na papierze, z referenta na starszego refe-
renta, ale finansowo nic. Mam 24 lata. od 13. 
roku życia nie miałam wakacji, bo zasuwałam 
- zbierałam maliny, roznosiłam ulotki, myłam 
samochody, później w gastronomii. Zatrudniając 
się w budżetówce, byłam pewna, że los się do 
mnie uśmiechnął. Miałam wielką motywację do 

samorozwoju. Przez półtora roku studiowałam 
jednocześnie na dwóch kierunkach. Poza świę-
tami nie miałam wolnego dnia, bo zjazdy miałam 
w weekendy na przemian na jednych i na drugich 
studiach. Rodzina i znajomi współczuli zmęczenia 
i braku czasu, a ja z uśmiechem mówiłam - „No 
co Wy? Przecież ja to robię dla siebie, teraz się 
pomęczę, ale będzie lepiej!”. I co? Skończyłam 
studia, w branży zgodnej z zatrudnieniem i zain-
teresowaniami - płace minimalne. jak żyć? 
Specjalnie nie piszę, jakie kierunki ukończyłam, 
bo to nie ma znaczenia. jeśli się wykształciłam, 
poświęciłam pięć lat na studia i pracę, rezygnując 
z prywatnego życia, rozrywki, pięć najlepszych lat, 
chyba mam prawo do godnego życia?
Pracuję za najniższą krajową, mieszkam z rodzi-
cami, bo nie stać mnie na wynajęcie mieszkania. 
Ktoś powie - wynajmij pokój. ale przepraszam - 

jestem uczciwym, dorosłym obywa-
telem Rzeczypospolitej Polskiej. od 
początku legalnej pracy, czyli od 
16. r. ż. odprowadzam od wszyst-
kiego podatki i wszystkie składki, 
które muszę odprowadzić. Pracuję 
na rzecz ojczyzny - taki resort. Mam 
prawo do prywatności. jeśli mam 
dzielić mieszkanie z obcymi ludźmi, 
wolę mieszkać u rodziców, chociaż 
ani dla nich ani dla mnie nie jest to 
już komfortowa sytuacja. już nawet 
nie marzę o kupnie własnego miesz-
kania, ale chociaż o wynajęciu, 
aby normalnie żyć. a im częściej 
o tym wszystkim myślę, im bardziej 
w to wszystko wnikam, chce mi się 
naprawdę płakać, bo widzę, że moja 

wiara w uczciwość, moje priorytety, pracowitość, 
ufność poszły w diabły, zostawiając mnie i śmiejąc 
się, że kolejny naiwniak dał się nabrać na jakieś 
mityczne wartości i tzw. „lepsze jutro”.
Dzisiaj jest ostatni dzień tegorocznego urlopu. 
jutro o 7. znowu zasiądę do swojego biurka 
i przez osiem godzin będę stukać w komputer 
bzdurne wyliczenia i kalkulacje tylko po to, aby 
panowie na wysokich stołkach mieli z czego 
układać kolejne papierowe stosy i twierdzić, że 
są zawaleni robotą. I tak, uwierzcie mi, że są 
jeszcze ludzie, którzy naprawdę nie zaczynają 
dnia od kawy trwającej godzinę lub dwie, a od 
włączenia komputera i dziubania w nim przez cały 
Boży dzień, zagryzając kanapkę między jednym 
a drugim arkuszem kalkulacyjnym, a kawę wypi-
jając zimną na koniec dnia, bo wcześniej trzeba 
było skonstruować głupią odpowiedź na jeszcze 
głupsze pismo dotyczące metodologii łopato-
logii stosowanej. ale żeby nie trąciło malkon-
tenctwem, cieszę się z każdego dnia, szukam 
inspiracji. Mam pasje, które niewiele kosztują. 
I na swojej drodze spotykam niesamowitych 
ludzi, dzięki którym nawet szare dni pozostawiają 
w mojej pamięci wspomnienia pełne barw. ale to 
są epizody pozwalające nie zwariować. Normalne 
życie toczy się tu i teraz. I coraz bardziej przy-
tłacza, bo w tunelu nie widać nawet iskry nadziei 
na poprawę.
W zasadzie nie wiem, po co to napisałam, za to 
wiem, że zapewne nikomu nie chciało się tego do 
końca czytać. ale jeśli jesteś w tym miejscu i masz 
za sobą lekturę tego długiego komentarza, to Ci 
powiem, że jutro na moje konto wpłynie wypłata 
za wrzesień. 1293,07 zł. I w sumie to nie wiem, 
co z tymi pieniędzmi zrobić. Za dużo by umrzeć, 
za mało by żyć. Może jestem nieudolna życiowo, 
ale jako żywy człowiek, taki sam jak ty, ona, on, 
mam prawo do godziwego wynagrodzenia i godzi-
wego życia. uważam, że niegodziwością jest, aby 
dorosłego, pracującego na pełen etat człowieka, 
nie było stać na usamodzielnienie się, a emery-
tura to coś w rodzaju baśni, czy niespełniającej 
się przepowiedni.          W takim układzie nie 
mam szans na jej dożycie, a jeśli nawet, to moja 
emerytura wyniesie może 700 zł. Chyba zacznę 
odkładać na trumnę, bo jak życie jest do kitu, to 
niech chociaż pochówek będzie godny.

HGW niezniszczalna...
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6Emigracja

Wąsowicz, karczewska, kowaliszyn - Włochy mają nowy Zarząd Dzielnicy...

Powiedzcie mi, jak to jest, że po 25 latach 
od obalenia komuny pod względem średniej 
pensji wyprzedzają nas już niemal wszyscy 
w Europie, z Czechami i Węgrami na czele. 
Dobrze, że w uE jest Rumunia i Bułgaria, to nie 
jesteśmy ostatni. Pracownika salonu gino Rossi 
stać na kilka par butów za płaconą tam pensję. 
Pracownika sklepu Big Star na kilka par jeansów. 
od 25 lat słyszę niczym mantrę, że pracodawcy 
w Polsce nie mogą płacić więcej, bo są „za wyso-
kie koszty pracy i podatki”. ale część z nich do 
cholery nie płaci podatków w Polsce, szyją, 
kleją, składają w Chinach, Indiach, Rumunii albo 
mają zakłady w specjalnych strefach ekono-
micznych itd. jakie zatem koszty pracy? Po 25 
latach nie mamy w Polsce nowoczesnej klasy 
średniej, tylko miliony niewolników na śmie-
ciówkach. Młodzi wyjechali zabierając ze sobą 
wiedzę, umiejętności i potencjał. oni nie wrócą 
do tak rządzonej Polski. tracimy szansę na 
rozwój, bo zamiast budować zdrowy, zrówno-
ważony i prospołeczny kapitalizm, stworzono 
finansową oligarchię na wzór latynoamerykań-
ski. to się musi zawalić wcześniej czy później. 
I nie wymyślajcie mi od starych komuchów, bo 
wiecie doskonale, że to argument marny i popu-
listyczny. to co tu napisałem potwierdza coraz 
więcej ekonomistów i socjologów, wcale nie 
socjalistów i lewaków.

Na sesji rady we Włochach, która 
właśnie się zakończyła, ponow-
nie Burmistrzem został Pan Michał 
Wąsowicz (Pis) oraz zastępcą Pan 
Jerzy kowaliszyn (WDW).

W pierwszym głosowaniu przepadła 
kandydatura Pani Janiny Rogg(PiS), 
za którą głosowało tylko 5 radnych. Po 
półgodzinnej przerwie zaproponowa-
nej przez Klub Radnych PIS zgłoszono 
kandydaturę byłej Przewodniczącejj 
Rady Pani Bernadetty Karczewskiej.
Drugim Wiceburmistrzem została 
właśnie by ła Przewodnicząca 
RadyPani Karczewska. Zarządowi 
w imieniu Redakcji i Mieszkańców 
Dzielnicy życzymy jak najmniej trosk 
i dobrego żądzenia.

zdjęcia i tekst Krzysztof Wietecha
 



Skuteczna Reklama tylko w „Informatorze Mazowsza” tel. 22 886 85 85 pbx lub informatormazowsza@onet.eu

Podczas I Sesji Rady Dzielnicy Włochy 
zaprzysiężeni radni wybrali skład prezydium 
rady dzielnicy.
Przewodniczącym Rady został andrzej Krupiński 
(Wspólnota Dzielnicy Włochy) – samorządowiec 
z wieloletnim doświadczeniem, m.in.: Zastępca 
Burmistrza Dzielnicy Włochy ( kadencja 2010-14). 
Wiceprzewodniczącymi rady dzielnicy zostali: 
Wiesława ufnal (Wspólnota Dzielnicy Włochy), 
Elżbieta Kułakowska (Platforma obywatelska) i 
Damian Pietrzyk (Prawo i Sprawiedliwość). Pani 
Wiesława ufnal oraz Pani Elżbieta Kułakowska 
to doświadczone działaczki samorządowe, Pan 
Damian Pietrzyk jest nowym radnym. 17 grudnia 
na kolejnej sesji Rady Dzielnicy nastąpi wybór 
Zarządu Dzielnicy.

zdjęcia i tekst Krzysztof Wietecha

Włochy po wyborach... 7

Karolek urodził jako wcześniak w 27 tygodniu ciąży. Jak na ten tydzień był w bardzo dobrym stanie, sam oddychał, 
nawet lekarze byli zaskoczeni, że jest w tak dobrej formie. Dostał 9 punktów w skali Agpar. W 8 dobie doszło do 
ogólnego zakażenia organizmu - sepsy. Dobę później przestał oddychać, wymagał reanimacji i podłączenia do 
respiratora. Wyniki się pogarszały, stan był krytyczny. W 12 dobie były wylewy w mózgu 3/4 stopień. Następstwem 
było wodogłowie i bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Lekarze nie potrafili mu pomóc, kazali 
przygotować się na najgorsze. Na szczęście przewieziono go do Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu, 
tam Karolek przeszedł 5 operacji z powodu wodogłowia i tworzących się w mózgu dużych torbieli, operację 
przepukliny pachwinowej oraz 2 zabiegi na oczka z powodu retinopatji. Przez ponad 4 miesiące przyjmował 
różne silne antybiotyki. Pierwszy raz ze szpitala wyszedł po 5 miesiącach walki o życie. Niestety zostały poważne 
powikłania. Teraz wymaga stałej opieki wielospecjalistycznej, intensywnej rehabilitacji oraz przyjmowania wielu 
leków. Karolek dobrze wie czym jest ból i cierpienie oraz walka o każdy nowy dzień.

PROŚBA O POMOC DLA KAROLKA

Fundacja Dzieciom “Zdążyć z Pomocą”
Bank BPH S.A.  15 1060 0076 0000 3310 0018 2615

Bank BPH S.A. (darowizny w ramach zbiórki publicznej)
61 1060 0076 0000 3310 0018 2660

Tytułem: 24687 - Kościelecki Karol - darowizna na pomoc i ochronę zdrowia



  
Raju...

Tunezja ... Algieria... 
Dubaj... Maroko
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