Gminny O¶rodek Kultury w Lasecznie

Po licytacji - przekazali¶my pieni±dze dzieciom
27.12.2021.

Szanowni Pañstwo, mieszkañcy gminy I³awa i s±siednich
miejscowo¶ci.
Kolejny raz mogli¶my liczyæ na Pañstwa zaanga¿owanie i ofiarno¶æ, czego
przyk³adem s± przepiêkne prace bo¿onarodzeniowe, które zasili³y Kiermasz. Jest
to szczególnie wa¿ne w tym roku, gdzie wszyscy borykamy siê z pandemi± i mamy
utrudnione kontakty ze sob±.
Pragniemy Pañstwu serdecznie podziêkowaæ i liczyæ na to, ¿e finalnie akcja
pozwoli³a zebraæ ¶rodki, które bêd± co prawda kropl± w morzu potrzeb, ale dadz±
poczucie wsparcia tym, którzy najbardziej tego potrzebuj±. Dziêkujemy serdecznie
wszystkim n/w szko³om, ich nauczycielom i uczniom, GOPS I³awa z pani± kierownik
na czele, so³tysom, KGW, którzy zaanga¿owali siê w nasz± akcjê. Prace na
kiermasz przekaza³y te¿ osoby prywatne i czêsto te same osoby licytowa³y
, podwajaj±c tym samym swój wk³ad w zbiórkê charytatywn±.

Licytowali równie¿ pracownicy GOK na czele z dyrektor GOK Gra¿yn± Piêkos i
cz³onkowie zespo³ów dzia³aj±cych przy naszym o¶rodku.. Dziêki ofiarno¶ci i
zaanga¿owaniu ludzi dobrego serca, zebrali¶my dla osób potrzebuj±cych
kwotê 3845 z³.
Zosta³a ona ofiarowana czworgu dzieciom. Wsparcie na potrzeby zwi±zane z
rehabilitacj±/ leczeniem otrzymali:
Marysia Musiñska, Maciej i Micha³ Ruteccy i Wiktor Prusakowski. Wszystkie
dzieci pochodz± z gminy I³awa.
Zamieszczamy list od mamy Marysi, Pani Ma³gorzaty Rutyny Musiñskiej
"Marysia - 12 letnia dziewczynka cierpi na rzadk± chorobê centralnego uk³adu
nerwowego - pachygyrie, czyli szerokozakrêtowo¶æ kory mózgowej.
Konsekwencj± pachygyrii jest niepe³nosprawno¶æ psychoruchowa. Obni¿one napiêcie
miê¶niowe uniemo¿liwia dziecku samodzielne chodzenie. Marysia nie chodzi,
do przemieszczania u¿ywa wózka inwalidzkiego. Dziewczynka ma równie¿ trudno¶ci
z jedzeniem i po³ykaniem, co spowodowa³o konieczno¶æ za³o¿enia gastrostomii
Peg. Pachygyria jest przyczyn± padaczki w tej najbardziej trudnej postaci, czyli
padaczki lekoopornej.
Szerokozakrêtowo¶æ, to nieuleczalna choroba, która oddzia³uje na funkcjonowanie
ca³ego organizmu, dlatego zmagaj±ce siê z ni± dzieci wymagaj± nieustannej
opieki. W naszym przypadku spowodowa³o to rezygnacjê z ¿ycia zawodowego jednego
z rodziców. Stosowane jest leczenie objawowe, które ma na celu jak najlepsze
usprawnienie funkcjonowania dziecka. Leczenie pachygyrii obejmuje
farmakoterapiê, w której szczególne miejsce zajmuj± leki przeciwpadaczkowe.
Obok leczenia farmakologicznego konieczna jest sta³a, intensywna rehabilitacja
ruchowa.
Do walki o ¿ycie, usprawnianie dziewczynki potrzebna jest obok
¶rodków finansowych ogromna determinacja, si³a i przede wszystkim mi³o¶æ. Dzi¶ dostali¶my
jeszcze nadziejê i wiarê, ¿e nie jeste¶my w walce o godne ¿ycie dziecka sami. Dziêkujemy
wszystkim, którzy przyczynili siê w jakikolwiek sposób do zorganizowania,
przeprowadzenia i wsparcia Charytatywnego Kiermaszu Bo¿onarodzeniowego z inicjatywy
Gminnego O¶rodka Kultury w Lasecznie. Zebrane na nim i przekazane ¶rodki
finansowe zostan± przeznaczone na dalsz± rehabilitacjê Marysi."
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