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Wydarzenia
Chłopczyk nie ma kości piszczelowych podudzia. Czeka go operacja i długie leczenie

Bartkowi musi się udać
Anna Górska

REKLAMA

Jak pomóc?

FOT.ARCHIWUMRODZINNE

Chore nóżki musiały odejść
na drugi plan. Najpierw trzeba
byłowyleczyć,itoszybko,atrezję
(wrodzona niedrożność) dwunastnicy. Drugiego dnia po urodzeniu Bartuś Bułat z Krakowa
trafił na stół operacyjny do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu. Operacja
naszczęściesięudałaichłopczyk
możenormalniejeść.Pokilkutygodniach Bartuś, ważący 2200
gramów, przyjechał do domu.
Wówczas chore nóżki znowu
wróciłynapierwszyplan.Bartek
(ma cztery miesiące) urodził się
bowiem w 36. tygodniu ciąży
zbardzorzadkąwadągenetyczną
–tibialhemimelia,cooznacza,że
niemakościpiszczelowychpodudzia.Obienóżkimajątylkokości
strzałkowe,alenanichniedasię
chodzić.Naświecierocznierodzi
się jedno dziecko na milion z tą
wadą.
–Jesttotakrzadkachoroba,że
na polskich portalach medycznych nigdzie nie mogliśmy znaleźćoniejinformacji–wspomina
PrzemysławBułat,tataBartka.–
ZnaleźliśmyjedyniestronęzałożonąprzezBrytyjkę,któramatę
samą chorobę. Byliśmy z żoną
przerażenitymwszystkim,alenie
byłoczasunasentymenty.Rozpoczęliśmywalkę–dodaje.

Pomóż Bartkowi uniknąć
wózka inwalidzkiego. Potrzebuje codziennej rehabilitacji, a w przyszłości
protez. Darowizny można
przekazać na konto: Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą, ul. Łomiańska 5, 01685 Warszawa, nr rachunku
15 1060 0076 0000 3310
0018 2615, z dopiskiem
„17734, Bartosz Bułat
– darowizna na pomoc
i ochronę zdrowia”. Jest też
możliwość odprowadzenia
1 proc. podatku (nr KRS
0000037904). Ponadto
można wpłacać datki
na akcje organizowane dla
Bartka – szczegóły na stronie www. domore.pl.

Bartek Bułat ma cztery miesiące. Urodził się z bardzo rzadką wadą genetyczną

Wiedzą, że nie będzie łatwo.
NajpierwBartekmusiprzejśćamputacjęnóżek.Wjegoprawymkolaniejestzalążekkościpiszczelowej,dziękitemubyćmożeudasię
uratowaćtojednokolankoiamputować tylko podudzie i stopę.
Wlewym zalążka nie ma, awięc
stracicałąnóżkęodkolanawdół.
NastępnieBartusiaczekaprotezowanie.Długieiżmudne.Toumoż-

liwimuporuszaniesiębezwózka
inwalidzkiego. U małych dzieci
protezynależyzmieniaćco8-10
miesięcy. Jedna mała proteza
kosztuje co najmniej 2 tys. zł. Im
starszedziecko,tymdroższapara
nowychnóżek.Ponadtochłopiec
wymagacodziennejrehabilitacji.
Towszystkosporokosztuje.–
Potrzebujemy pomocy – przyznajepanPrzemysław.

Jako pierwsi pomogli koledzy
zpracy. Jeden z nich, Paweł Braś,
wewrześniupobiegniedlachłopcamaraton.Jesttoakcjacharytatywna – każdy może pomóc
chłopczykowi wykupując metr
za10groszy.Jużwykupiono6280
metrów.
Tata Bartkaoddzieckachodzi
po górach. Zdobył wszystkie
szczytyTatrWysokich. Wwaka-

cjechcejeponowniezdobyć. Dla
syna.
– Wierzymy, że u Bartka będzie wszystko dobrze. Z nowoczesnymi protezami ludzie dziś
zdobywająszczyty,jeżdżąnanartach,uprawiajązawodowosport–
mówiąrodzice.–Pewnaangielska
modelkazrobiłazawrotnąkarierę
z taką samą wadą jak u naszego
Bartka.Jemuteżwszystkosięuda!
1435151/00

1224648/00

DO WYNAJĘCIA
POWIERZCHNIA MAGAZYNOWA
700 m2

(ulica Grzegórzecka)
– cena 18 zł/mkw.
Czynsz zawiera
ogrzewanie, oświetlenie,
utrzymanie ciągów komunikacyjnych zewnętrznych

Kontakt – 12 68 88 665
REKLAMA

1458740/01

DO WYNAJĘCIA
POWIERZCHNIA BIUROWA
od 14 m2 do 400 m2
od 30 zł za m2 łącznie z mediami

(al. Pokoju)
Kontakt – 12 68 88 665

Dlaczego
się zabił?
Izabela Frączek

Gorlicka prokuratura wszczęła
śledztwowsprawiesamobójstwa
19-letniego Pawła z Florynki k.
Grybowa.Dochodzenieustali,czy
doszłodouporczywegonękania
chłopaka,powodującegopoczuciezagrożeniai–wkonsekwencji
–dosamobójczegokroku.
PawełuczyłsięwostatniejklasietechnikumwZespoleSzkółZawodowych w Grybowie. W ub.
piątekojciecznalazłgopowieszonego. Zdaniem szkolnych kolegów,nadramatycznykrok19-latka
mogła wpłynąć jedynka z pracowniekonomicznej,skutkująca
niedopuszczeniem do matury.
Obwiniająnauczycielkę,któranie
dałaPawłowiszansynapoprawę,
choćwstawiłasięzanimcałaklasa
iwychowawczyni.Nauczycielka
tłumaczy, że szansę dała, lecz
uczeńzniejnieskorzystał.
Śledczybędąbadaćwłaśnieten
wątek. – Sprawa jest delikatna,
awszczęcieśledztwanieprzesądza, że nękanie miało miejsce –
podkreślaprokuratorRomualda
Szymczak.Jeżelijednakdonękaniadoszło,winnemugrozido10
latwięzienia.
Szymczakdodaje,żepodejrzenia prokuratury, iż problemy
w szkole mogły wpłynąć na tragiczny krok 19-latka, wzięły się
zzeznańjegorodziców.
Szkołęodwiedziliteżwizytatorzy z kuratorium. Teraz pracują
nadprotokołemzkontroli.

W skrócie
Pijany kierowca
wiózł pasażerów
Ponad 1,2 promila alkoholu
miał w oddechu 35-letni kierowca kursowego autobusu,
wiozącego wczoraj rano pasażerów ze Stawiszy koło Gorlic
do Grybowa koło Nowego
Sącza. Ok. godz. 7.20 sądeccy
policjanci poddali rutynowej
kontroli drogowej kierowcę
autosanu, który przejeżdżał
przez miejscowość Florynka.
Autobus należał do prywatnej
firmy transportowej. Wiózł 9
pasażerów. Kiedy okazało się,
że kierowca jest nietrzeźwy,
dokończyli podróż innym
środkiem transportu. (sś)

Polecimy do Rosji
z Krakowa
Kraków ma od wczoraj bezpośrednie połączenie lotnicze
z Moskwą. Loty na tej trasie
będzie wykonywał cztery razy
w tygodniu rosyjski narodowy
przewoźnik Aerofłot. Do stolicy Rosji będzie można latać
we wtorki, czwartki, piątki
i niedziele nowoczesnymi
samolotami Suchoj Superjet
100, który może zabrać
na pokład blisko 100 pasażerów. Jak twierdzi Jan Pamuła,
prezes Krakow Airport, starania o uruchomienie tego połączenia trwały kilka lat. – Nasze
firmy prowadzą wiele inwestycji w Rosji i nowe połączenie
będzie dla nich dużym ułatwieniem – wyjaśnił Pamuła.
(ma, PAP)

