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Legionowo. Nie będzie od stycznia planowanych zniżek na bilety ZTM  (04-12-2014 14:53) Jabłonna. List do "Jarka" - ultimatum, ubrane w ładne słowa?  (03-12-2014 11:08)NOWOŚCI:

5 grudnia 2014 Skomentuj Legionowo Redakcja

Potrzebna pomoc. Wojtek, Legionowo jest z Tobą

18 grudnia Wojtek Kowalczyk, legionowianin chory na rdzeniowy zanik mięśni SMA, znów będzie gościem u

Elżbiety Jaworowicz. Po nagłośnieniu jego przypadku, udało się zebrać pieniądze na przeszczep komórek

macierzystych. Potrzeba więcej, ale na mieszkańców naszego miasta można liczyć.

18 grudnia odbędzie się emisja programu świątecznego "Sprawy dla reportera". Wojtek będzie miał okazję podziękować za

uzyskaną pomoc i opowiedzieć o tym, co wydarzyło się od ostatniego programu. Będzie mu towarzyszył doktor Marek

Krochmalski, który dokonał wszczepienia komórek macierzystych.

Legionowo jest z Tobą

Urząd Miasta postanowił promować wiadomość o programie świątecznym i wydrukować plakaty informacyjne. Tak było

także wtedy, gdy Wojtek pojawił się u Elżbiety Jaworowicz po raz pierwszy. - Bardzo się cieszę, że urząd ponownie chce

nam pomagać. Plakaty nie tylko poinformują mieszkańców o programie i przypomną o jego chorobie, ale mają również

zawierać informacje o możliwości przekazania 1% podatku na leczenie Wojtka - mówi z nadzieją w głosie mama.

Potrafisz zdobywać serca

Podczas emisj ipierwszego reportażu opowiadającego o Wojtku, legionowianie gremialnie zasiedli przed telewizorami.

Jedną z osób, która go obejrzała program był Andrzej Pisarzewski - muzyk i gitarzysta z Legionowa. Kiedy usłyszał historię

Wojtka, postanowił, że nie będzie siedział bezczynnie. Zorganiziwał koncert charytatywny. Wysłał zapytania dla różnych

muzyków, czy nie chcieliby zagrać dla Wojtka. Do każdego maila dodał link z programem Elżbiety Jaworowicz. Pisarski

mówi, że zgłosiło się tak wielu chętnych, iż można byłoby zorganizować dwa koncerty. 23 listopada program

zaprezentowano w ratuszu. Udział w nim wzięli:  Krzysztof Ścierański, Andrzej Frajndt, Robert Szymański, M.A.J. trio i

goście Ula Blaszyńska i Andrzej Witkowicz, Ada Dębska, Beata Osytek, Karol Fursewicz, Jacek Ostaszewski-Beat, Michał

Szczerbiec, Wiesław Gąsior, Waldemar Wiśniewski, Urwał nać - trio, Duer Road - Adam Anusewicz, robert Lewandowski,

Piotr Górka. Na fortepianie zagrał nawet Zenon Durka. Tylu wykonawców w jednym koncercie, nie wspominając o osobach

usprawniających organizację.  Wojtek również zaśpiewał.

Wojtek Kowalczyk zaprasza wszystkich do obejżenia świątecznego wydania "Sprawa dla Reportera"
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 Ludzie chcą Ci pomagać

Od maja, kiedy Wojtek zaczął intensywnie walczyć o siebie zorganizowano już wiele akcji pomogających zebrać środki

potrzebne na jego leczenie. Ostatnim wydarzeniem  było przedstawienie "Charlie i fabryka czekolady" zorganizowany w

ratuszu 29 listopada. Wystąpiła w nim grupa wokalno - teatralna Młodzi Wierni, składająca się z bielanek i ministrantów z

parafii św Jana Kantego w Legionowie.

Kiedy Elżbieta Jaworowicz słucha opowieści Wojtka na temat tego, jak mieszkańcy Legionowa potrafią pomagać, nie może

wyjść z podziwu. Rozważa nakręcenie swojej Sprawy dla reportera w naszym mieście. Uważa, że warto byłoby

opowiedzieć o tym, jak pomagamy.

www.pokonacsma.pl

Wpłat można dokonywać na konto:

FUNDACJA  DZIECIOM "ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ"

ul. Łomiańska  5, 01-685 Warszawa

Bank BPH S.A. 61 1060 0076 0000 3310 0018 2660

Tytułem: 13830 Kowalczyk Wojciech - darowizna na pomoc i ochronę zdrowia
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ETYKIETY Akcja Charytatywna, Sprawa Dla Reportera, Telewizja, Wojtek Kowalczyk

Można też przekazać 1% podatku. Wystarczy w rozliczeniu rocznym wpisać:

KRS: 0000037904

Podziel się tą informacją ze znajomymi

   

PRZECZYTAJ TAKŻE

Legionowo. Urząd walczy o przywrócenie porannego

pociągu z Legionowo Przystanek

05 gru 2014 Skomentuj

14 grudnia w życie wejdzie nowy rozkład jazy pociągów.

Zabraknie w nim połączenia KM o godz. 6:27 ze

stacji Legionowo Przystanek. Urząd prosi koleje o jego

przywrócenie. Pociąg

gru 04, 2014

Legionowo. Nie będzie od stycznia

planowanych zniżek na bilety ZTM

W miniony czwartek (27 listopada) wojewoda
mazowiecki Jacek Kozłowski

gru 04, 2014

Legionowo. Trwa instalowanie świątecznego

oświetlenia na miejskich ulicach

Zbliżają się święta, a co za tym idzie na

gru 04, 2014

Legionowo. Zebrali ponad 10 ton produktów

dla potrzebujących mieszkańców

W dniach 28-30 listopada na terenie
Legionowa, Jabłonny, Michałowa-Reginowa

gru 03, 2014

Legionowo. Za tydzień otwarcie miejskiego

lodowiska

12 grudnia od godziny 16.00 na terenie
Stadionu Miejskiego przy

gru 03, 2014

Strażnicy miejscy badali podróżujących

pociągami. Po co?

Wczoraj i dzisiaj (2-3 grudnia) od godziny
6.00 na dworcach

gru 02, 2014

Legionowo. Głosujemy na przedszkolaków z

Legionowa. PM 6 walczy o dofinansowanie

Od 2 do 15 grudnia można głosować na
projekt

gru 02, 2014

Legionowo. Skosztowali historii Legionów

Polskich podczas uroczystego obiadu

 XVI edycja konkursu "Legiony a niepodległość
Polski w latach

0
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Komentarz

OPUBLIKUJ KOMENTARZ

Zapisz mnie do listy mailingowej.

gru 02, 2014

365 nowych osób zameldowanych w

Legionowie przed wyborami

W ciągu 5 ostatnich miesięcy z
legionowskiego rejestru wyborców

DODAJ KOMENTARZ

gru 05, 2014

gru 05, 2014

gru 05, 2014

gru 05, 2014

gru 05, 2014

Potrzebna pomoc. Wojtek, Legionowo

jest z Tobą

Legionowo. Urząd walczy o

przywrócenie porannego pociągu z

Legionowo Przystanek

Nieporęt. Brak podwyżek podatków.

Będzie nowa ulga

Głosujemy na gimnazjalistów z

Chotomowa. Walczą o 2 tys. zł

Wieliszew. Promyki w czołówce

nowego programu TVN "Mali Giganci"

NAJNOWSZE
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lis 06, 2014

lis 07, 2014

lis 10, 2014

lis 18, 2014

lis 16, 2014

lis 18, 2014

lis 06, 2014

gru 03, 2014

lis 30, 2014

lis 27, 2014

Wieliszew. Radny chce odwołania

dyrektor przedszkola, ta zarzuca

władzom nepotyzm

Wybory 2014. Kandydaci do Sejmiku

Województwa z terenu powiatu

legionowskiego

Wybory 2014. Legionowo. Kandydaci

w poszczególnych okręgach

wyborczych

Druga tura w gminie Jabłonna.

Komentarze Olgi Muniak i Jarosława

Chodorskiego

Wyniki wyborów 2014. Powiat

legionowski

Druga tura w gminie Jabłonna.

Komentarze Olgi Muniak i Jarosława

Chodorskiego

Wieliszew. Radny chce odwołania

dyrektor przedszkola, ta zarzuca

władzom nepotyzm

Jabłonna. List do "Jarka" - ultimatum,

ubrane w ładne słowa?

Wyniki wyborów w Jabłonnie. Jarosław

Chodorski nowym wójtem

II tura wyborów w Jabłonnie. Debata

Olga Muniak - Jarosław Chodorski

NAJPOPULARNIEJSZE

EMOCJONUJĄCE

komentarzy: 162|

komentarzy: 157|

komentarzy: 84|

komentarzy: 77|

komentarzy: 74|
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