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Wydarzenia

Chore nó!ki musia"y odej#$
na drugi plan. Najpierw trzeba
by"owyleczy$,itoszybko,atrezj%
(wrodzona niedro!no#$) dwu-
nastnicy. Drugiego dnia po uro-
dzeniu Bartu# Bu"at z Krakowa
trafi"na stó"operacyjny do Uni-
wersyteckiego Szpitala Dzieci%-
cego w Prokocimiu. Operacja
naszcz%#ciesi%uda"aich"opczyk
mo!enormalnieje#$.Pokilkuty-
godniach Bartu#, wa!&cy 2200
gramów, przyjecha" do domu.
Wówczas chore nó!ki znowu
wróci"ynapierwszyplan.Bartek
(ma cztery miesi&ce) urodzi"si%
bowiem w 36. tygodniu ci&!y
zbardzorzadk&wad&genetyczn&
–tibialhemimelia,cooznacza,!e
niemako#cipiszczelowychpod-
udzia.Obienó!kimaj&tylkoko#ci
strza"kowe, ale na nich nie da si%
chodzi$.Na#wiecierocznierodzi
si% jedno dziecko na milion z t&
wad&.

–Jesttotakrzadkachoroba,!e
na polskich portalach medycz-
nych nigdzie nie mogli#my zna-
le'$oniejinformacji–wspomina
Przemys"aw Bu"at, tata Bartka. –
Znale'li#myjedyniestron%za"o-
!on&przez Brytyjk%, która ma t%
sam& chorob%. Byli#my z !on&
przera!enitymwszystkim,alenie
by"oczasunasentymenty.Rozpo-
cz%li#mywalk%–dodaje.

Wiedz&, !e nie b%dzie "atwo.
NajpierwBartekmusiprzej#$am-
putacj%nó!ek.Wjegoprawymko-
laniejestzal&!ekko#cipiszczelo-
wej,dzi%kitemuby$mo!eudasi%
uratowa$ to jedno kolanko iam-
putowa$ tylko podudzie i stop%.
W lewym zal&!ka nie ma, a wi%c
stracica"&nó!k%odkolanawdó".
Nast%pnieBartusiaczekaprotezo-
wanie.D"ugiei!mudne.Toumo!-

liwimuporuszaniesi%bezwózka
inwalidzkiego. U ma"ych dzieci
protezy nale!y zmienia$co 8-10
miesi%cy. Jedna ma"a proteza
kosztuje co najmniej 2 tys. z". Im
starszedziecko,tymdro!szapara
nowychnó!ek.Ponadtoch"opiec
wymagacodziennejrehabilitacji.

To wszystko sporo kosztuje. –
Potrzebujemy pomocy – przy-
znajepanPrzemys"aw.

Jako pierwsi pomogli koledzy
z pracy. Jeden z nich, Pawe"Bra#,
wewrze#niupobiegniedlach"op-
camaraton.Jesttoakcjacharyta-
tywna – ka!dy mo!e pomóc
ch"opczykowi wykupuj&c metr
za10groszy.Ju!wykupiono6280
metrów.

Tata Bartkaoddzieckachodzi
po górach. Zdoby" wszystkie
szczytyTatrWysokich. Wwaka-

cjechcejeponowniezdoby$. Dla
syna.

– Wierzymy, !e u Bartka b%-
dzie wszystko dobrze. Z nowo-
czesnymi protezami ludzie dzi#
zdobywaj&szczyty,je!d!&nanar-
tach,uprawiaj&zawodowosport–
mówi&rodzice.–Pewnaangielska
modelkazrobi"azawrotn&karier%
z tak& sam&wad& jak u naszego
Bartka.Jemute!wszystkosi%uda!

Bartkowi musi si! uda"
AnnaGórska

Ch!opczyk nie ma ko"ci piszczelowych podudzia. Czeka go operacja i d!ugie leczenie

W skrócie

Pijany kierowca
wióz! pasa"erów
Ponad 1,2 promila alkoholu
mia" w oddechu 35-letni kie-
rowca kursowego autobusu,
wioz&cego wczoraj rano pasa-
!erów ze Stawiszy ko"o Gorlic
do Grybowa ko"o Nowego
S&cza. Ok. godz. 7.20 s&deccy
policjanci poddali rutynowej
kontroli drogowej kierowc%
autosanu, który przeje!d!a"
przez miejscowo#$ Florynka.
Autobus nale!a" do prywatnej
firmy transportowej. Wióz" 9
pasa!erów. Kiedy okaza"o si%,
!e kierowca jest nietrze'wy,
doko(czyli podró! innym
#rodkiem transportu. (s!)

Polecimy do Rosji
z Krakowa
Kraków ma od wczoraj bezpo-
#rednie po"&czenie lotnicze
z Moskw&. Loty na tej trasie
b%dzie wykonywa" cztery razy
w tygodniu rosyjski narodowy
przewo'nik Aerof"ot. Do stoli-
cy Rosji b%dzie mo!na lata$
we wtorki, czwartki, pi&tki
i niedziele nowoczesnymi
samolotami Suchoj Superjet
100, który mo!e zabra$
na pok"ad blisko 100 pasa!e-
rów. Jak twierdzi Jan Pamu"a,
prezes Krakow Airport, stara-
nia o uruchomienie tego po"&-
czenia trwa"y kilka lat. – Nasze
firmy prowadz& wiele inwesty-
cji w Rosji i nowe po"&czenie
b%dzie dla nich du!ym u"a-
twieniem – wyja#ni" Pamu"a.
(ma,PAP)
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BartekBu!atmaczterymiesi#ce.Urodzi! si$ zbardzo rzadk#wad#genetyczn#

Jak pomóc?

Pomó" Bartkowi unikn#%
wózka inwalidzkiego. Po-
trzebuje codziennej reha-
bilitacji, a w przysz!o&ci
protez.Darowiznymo!na
przekaza" na konto: Funda-
cja DzieciomZd#!y" z Po-
moc#, ul. $omia%ska 5, 01-
685Warszawa, nr rachunku
15 1060 0076 0000 3310
0018 2615, z dopiskiem
„17734, Bartosz Bu&at
– darowizna na pomoc
i ochron' zdrowia”. Jest te!
mo!liwo(" odprowadzenia
1 proc. podatku (nr KRS
0000037904). Ponadto
mo!na wp&aca" datki
na akcje organizowane dla
Bartka – szczegó&y na stro-
nie www. domore.pl.

Gorlicka prokuratura wszcz%"a
#ledztwowsprawiesamobójstwa
19-letniego Paw"a z Florynki k.
Grybowa.Dochodzenieustali,czy
dosz"odouporczywegon%kania
ch"opaka,powoduj&cegopoczu-
ciezagro!eniai–wkonsekwencji
–dosamobójczegokroku.

Pawe"uczy"si%wostatniejkla-
sietechnikumwZespoleSzkó"Za-
wodowych w Grybowie. W ub.
pi&tekojciecznalaz"gopowieszo-
nego. Zdaniem szkolnych kole-
gów,nadramatycznykrok19-latka
mog"a wp"yn&$ jedynka z pra-
cowniekonomicznej,skutkuj&ca
niedopuszczeniem do matury.
Obwiniaj&nauczycielk%,któranie
da"aPaw"owiszansynapopraw%,
cho$wstawi"asi%zanimca"aklasa
iwychowawczyni.Nauczycielka
t"umaczy, !e szans% da"a, lecz
ucze(zniejnieskorzysta".

)ledczyb%d&bada$w"a#nieten
w&tek. – Sprawa jest delikatna,
awszcz%cie#ledztwanieprzes&-
dza, !e n%kanie mia"o miejsce –
podkre#laprokuratorRomualda
Szymczak.Je!eli jednakdon%ka-
niadosz"o,winnemugrozido10
latwi%zienia.

Szymczakdodaje,!epodejrze-
nia prokuratury, i! problemy
w szkole mog"y wp"yn&$na tra-
giczny krok 19-latka, wzi%"y si%
zzezna(jegorodziców.

Szko"%odwiedzilite!wizytato-
rzy z kuratorium. Teraz pracuj&
nadprotoko"emzkontroli.

Dlaczego
si# zabi!?
IzabelaFr!czek

REKLAMA 1224648/00

DO WYNAJ!CIA

(al. Pokoju)

Kontakt – 12 68 88 665

POWIERZCHNIA BIUROWA
od 14 m2 do 400 m2

od 30 z! za m2 !"cznie z mediami

REKLAMA 1458740/01

1435151/00

DO WYNAJ!CIA

POWIERZCHNIA MAGAZYNOWA

700 m2

(ulica Grzegórzecka)
– cena 18 z!/mkw.

Czynsz zawiera
ogrzewanie, o!wietlenie,

utrzymanie ci"gów komunikacyjnych zewn#trznych

Kontakt – 12 68 88 665


