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PILNA zbiórka. Białaczka wróciła 
– Dominikowi kończy się czas!

Walczę ze wznową 
białaczki! Nowotwór 
postępuje w przeraża-
jącym tempie – obec-
nie szpik zajęty jest aż 
w 56% przez komórki 
nowotworowe! Istnieje 
ryzyko przerzutów... 

Moją nadzieją na ży-
cie jest nowoczesna te-
rapia Car-T Cell, której 
cena to prawie 1,4 milio-
na złotych! Jeśli uda mi 
się zebrać te środki, od 
razu będzie można roz-
poczynać leczenie! Jeśli 
zdążę... Wiem, że czasu 
jest dramatycznie mało, 
dlatego tutaj jestem i z 

całego serca proszę Cię o po-
moc! W historii mojej walki 
są dwie kluczowe daty. Obie 

przypadają na listopad i obie 
wywróciły moje życie do góry 
nogami.                      Czytaj str. 8

3.458.082 zł rządowego wsparcia 
dla Powiatu Grójeckiego
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Rządowe wsparcie dla Powiatu 
Grójeckiego 

We wtorek 26 stycznia 2021 
roku odbyło się podpisanie trzech 
umów pomiędzy Wojewodą Ma-
zowieckim a samorządem Powiatu 
Grójeckiego na zadania w ramach 
Funduszu Rozwoju Przewozów 
Autobusowych. 

Ustawa o Funduszu rozwoju 
przewozów autobusowych o cha-

3.458.082 zł rządowego wsparcia 
dla Powiatu Grójeckiego

rakterze użyteczności publicznej z 
16 maja 2019 r. przewiduje udzie-
lenie dopłaty do jednego wozo-
kilometra na reaktywowanych i 
nowo uruchomionych liniach ko-
munikacyjnych. 

W imieniu Powiatu Grójeckie-
go umowy o dopłatę w wysokości 
3.458.082 zł na 17 linii komuni-
kacyjnych podpisali z Wojewodą 
Mazowieckim Konstantym Ra-

dziwiłłem Starosta Powiatu Gró-
jeckiego Krzysztof Ambroziak, 
Wicestarosta Jolanta Sitarek oraz 
Skarbnik Powiatu Witold Kępka. 
Ze względu na stan epidemii na te-
renie kraju podpisanie umów od-
było się drogą elektroniczną.

W bieżącym roku dopłatą ob-
jętych zostało 14 linii autobuso-
wych funkcjonujących na terenie 
Powiatu Grójeckiego oraz 2 linie 
prowadzące do Góry Kalwarii i 1 
do Mszczonowa. Warunkiem nie-
zbędnym do uruchomienia linii 
komunikacyjnych wykraczających 
poza granice naszego powiatu było 
zawarcie porozumień z powiatami 
Piaseczyńskim i Żyrardowskim. 

Dzięki połączeniom autobu-
sowym mieszkańcy mogą dotrzeć 
środkami transportu publicznego 
do pracy, szkół, placówek zdrowia 
i instytucji kultury. Zwiększenie 
siatki połączeń stwarza także moż-
liwość znalezienia pracy w miej-
scowościach, do których dojazd 
był dotychczas utrudniony lub 
niemożliwy. 

Linie komunikacyjne, które 
zostały objęte dofinansowaniem 
będą funkcjonowały do końca 
2021 roku.

Połączenia autobusowe urucho-
mione w ramach Funduszu Rozwo-
ju Przewozów Autobusowych: 

1. Grójec – Pniewy – Kruszew 
– Bikówek – Grójec

2. Grójec – Pniewy – Karolew
3. Grójec – Machnatka – Wo-

rów – Grójec
4. Grójec – Dańków – Mogiel-

nica – Dębnowola
5. Grójec – Błędów – Wilków
6. Grójec – Mogielnica – Nowe 

Miasto
7. Grójec – Sadków Szlachecki 

– Złota Góra – Grójec
8. Grójec – Piekiełko – Lewi-

czyn – Goszczyn
9. Grójec – Lipie – Zalesie – 

Machnatka
10. Grójec - Błędów – Gołosze 

– Nowe Miasto
11. Grójec – Boglewice – Nowa 

Wieś – Warka
12. Grójec – Nowy Miedze-

chów – Nowa Wieś – Warka
13. Grójec – Przydróżek - 

Zbrosza Duża
14. Grójec – Chynów – Grójec
15. Grójec – Pniewy – Mszczo-

nów
16. Grójec – Góra Kalwaria 

przez Chynów
17. Chynów – Góra Kalwaria

Sześcioro radnych powiatowych 
ze stuprocentową frekwencją

W 2020 roku odbyło się 13 sesji Rady 
Powiatu Grójeckiego,  podczas których  
podjęto aż 77 uchwał. Sześcioro radnych 
powiatowych wykazało się stuprocento-
wą frekwencją podczas sesji i komisji.

W gronie tych, którzy byli obec-
ni na wszystkich  posiedzeniach w 
ubiegłym roku, są Starosta Krzysztof 
Ambroziak, Wicestarosta Jolanta Si-
tarek, Członkowie Zarządu Marzena 
Kołacz-Rosołowska oraz Andrzej Zarę-
ba, a także Wiceprzewodniczący Rady 
Krzysztof Fiks oraz Radny Adolf Ma-
ciak.

Ich stuprocentowa frekwencja 

oznacza, że każdy z nich wziął 
udział w ponad 20 posiedzeniach. 
Kolejnych czterech radnych tyl-
ko raz opuściło obrady. Po jednej 
nieobecności mają, Wiceprze-
wodniczący Rady Adam Balce-
rowicz, Jan Madej oraz Dariusz 
Piątkowski Wojciech Wojtczak. 
W jednej komisji i jednej sesji 
nie wziął udziału przewodniczą-
cy rady Janusz Karbowiak. 

Poniżej tabela  podsumo-
wująca nieobecności na sesjach i 
posiedzeniach Komisji Rady Po-
wiatu w 2020 roku 

Oto kwota zebrana przez nas podczas 29 Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy! (łącznie z eskarbonkami wolontariuszy oraz termi-
nalami POS).

Dziękujemy!
źródło: Sztab WOŚP Grójec
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Pandemia koronawirusa 
znacząco zmieniła, otaczającą 
nas rzeczywistość. Na pierw-
szej linii frontu do walki z ko-
ronawirusem stoją publiczne 
szpitale i przychodnie, które w 
tej trudnej walce muszą dbać 
o pacjentów z innymi schorze-
niami. 

Działania dobrosąsiedz-
kie podjęło wiele samorzą-
dów gminnych, które zaan-
gażowały się w pomoc dla 
SPZOZ w Nowym Mieście 
nad Pilicą, gdyż każda gmi-
na w ramach obowiązują-
cych przepisów może udzie-
lić wsparcia rzeczowego 
placówkom medycznym. 
Rola samorządów gminnych 
jest nieoceniona, ponieważ 
środki otrzymywane od nich 
oraz od osób prywatnych po-

Kolejny samorząd wsparł nowomiejski szpital

zwalają na lepszą ochronę wszystkich naszych pacjentów.
Kierujemy serdeczne podziękowania i słowa uznania do 

samorządu Gminy Sadkowice, który przekazał zestawy ochro-
ny biologicznej (18 kompletów) o łącznej wartości 4999,95 
PLN oraz fartuchy chirurgiczne (4 sztuki) o wartości 5350,59 
PLN. Za wsparcie dziękujemy Pani Wójt Karolinie Kowalskiej, 
Panu Przewodniczącemu Rady Janowi Idzikowskiemu oraz 
wszystkim Radnym.

 Wirus ciągle pozostaje z nami, dlatego pragniemy serdecz-
nie podziękować wszystkim dostrzegającym potrzeby Szpitala 
i aktywnie go wspierającym. Jesteśmy bardzo wdzięczni za bez-
interesownie okazywane wsparcie i liczne gesty solidarności. 

                                      SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą
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Pomimo panującej pandemii 
w dniu 3 lutego 2021r w Belsku 
Dużym odbyły się kameralne uro-
czystości upamiętniające Bohatera 
spod Somosierry Płk Jana Kozietul-
skiego w 200. rocznicę jego śmierci.  

Rozpoczęła je uroczysta Msza 
święta w kościele pw. Świętej Trój-
cy w Belsku Dużym, celebrowa-
na przez ks. Bartłomieja Pergoła, 
notariusza Kurii Metropolitalnej 
Warszawskiej. Gości powitał w 
imieniu Wójta Gminy Władysława 
Piątkowskiego, proboszcza para-
fii ks. Jarosława Siuchty oraz wła-
snym Przewodniczący Rady Gmi-
ny Bogusław Sikorski. 

Na uroczystości obecni byli 
radni gminni, kierownicy i dyrek-
torzy gminnych jednostek samo-
rządowych, żołnierze Centrum 
Rozpoznania i Wsparcia Walki 
Radioelektronicznej im. ppłk Jana 
Kowalewskiego pod dowództwem 
pułkownika Jarosława Sacharu-
ka, dowódca 61 Batalionu Lekkiej 
Piechoty 6MBOT im. rtm. Witol-
da Pileckiego ppłk Grzegorz Wil-
czewski, żołnierze 15 Giżyckiej 
Brygady Zmechanizowanej im. 
Zawiszy Czarnego pod dowódz-
twem podporucznika Borowe-
go, Szwadron Honorowy 3 Pułku 
Szwoleżerów Mazowieckich im. 
Płk Jana Kozietulskiego, Kawaleria 
Ochotnicza im. Pułku 4-go Uła-
nów Zaniemeńskich, przedstawi-
ciele Związku Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych RP, przedstawiciel 
Szczepu drużyn im. Prezydenta 
Ryszarda Kaczorowskiego komen-
dant Tomasz Fliszkiewicz oraz 
mieszkańcy gminy. 

Ks. Pergoł w przepięknym ka-
zaniu o Pułkowniku skierowanym 
do zebranych i uczestników trans-
misji na żywo przez portal parafii 
podkreślał, że „Nasza obecność, 
dzisiaj, jest także wyrazem pamię-
ci, czci i szacunku dla jego osoby, 
ale przede wszystkim uznaniem 
dla wartości i postawy, którą re-
prezentował. Jan Kozietulski, po-
zostawał i pozostaje dla wielu au-
torytetem, w swoim poświęceniu 
i zaangażowaniu w walce o Pol-
skę. A wiemy, że była to postać o 
dość złożonej osobowości i barw-
nej przeszłości, doświadczona w 
swoim życiu, jednak zachowująca 
wierności najważniejszym warto-
ściom.”

W drugiej części uroczysto-
ści odbyło się uroczyste złożenie 
kwiatów przez delegacje pod ta-
blicą poświęconą Pułkownikowi, 
którego pochowano w krypcie 
w podziemiach kościelnych. Na 

Pamiętając o bohaterze

zakończenie w imieniu organiza-
torów słowa podziękowania skie-
rował Przewodniczący Bogusław 
Sikorski, dziękując zebranym za 
udział, za pamięć i współorganiza-

Szanowni Państwo, 
Dziękuję za współorganizację uroczystych obchodów 

200. rocznicy śmierci płk Jana Hipolita Kozietulskiego:
- Proboszczowi parafii pw. Świętej Trójcy w Belsku 

Dużym ks. Jarosławowi Siuchcie,
 - Notariuszowi Kurii Metropolitalnej Warszawskiej 

ks. Bartłomiejowi Pergołowi,
- Dowódcy Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki 

Radioelektronicznej im. ppłk Jana Kowalewskiego płk 
Andrzejowi Kozerze, 

- Dowódcy 61 Batalionu Lekkiej Piechoty 6MBOT 
im. rtm. Witolda Pileckiego ppłk Grzegorzowi Wil-
czewskiemu, 

- Dowódcy 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej 
im. Zawiszy Czarnego gen. bryg. Bogdanowi Rycerskie-
mu

- Szwadronowi Honorowemu 3 Pułku Szwoleżerów 
Mazowieckich im. Płk Jana Kozietulskiego

Wójt Gminy Belsk Duży 
Władysław Wojciech Piątkowski

cję uroczystości poświęconej temu 
wielkiemu Polakowi. 

Urząd Gminy 
E. Tomasiak 

Foto: CRiWWR

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego 
otwiera ponownie swoje 
drzwi dla publiczności. 

Ekspozycje będą czynne od środy do piątku w godz.9.00-
16.00, w soboty i niedziele od 10.00 do 17.00. Zapoznaj się 
z nowymi zasadami zwiedzania pałacu, wystaw czasowych 
oraz parku w okresie pandemii. Z powodu dezynfekcji 
będzie przerwa techniczna w zwiedzaniu, w tygodniu od 
13.00 do 13.30, w weekendy od 14.00 do 14.30. 

W celu zapewnienia wszystkim 
maksymalnego bezpieczeństwa 
przy wejściu i wyjściu z budynków 
dezynfekuj dłonie. Zakrywaj nos 
i usta oraz zachowaj bezpieczny 
odstęp - min. 1,5 m. Limit osób 
zwiedzających ekspozycje na raz 
został zmniejszony zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami. Audio-
przewodniki i kąciki zabaw dla 
dzieci, nie będą udostępniane. Z 
dniem 6 lutego rusza również na-
sza muzealna Café Savannah, w 
której można kupić kawę, herbatę i 
przekąski tylko na wynos, nowość: 
herbata zimowa! Polecamy zwie-
dzanie indywidualnie, grupa może 
liczyć maksymalnie 5 osób. Cały 
czas zachęcamy również do zwie-
dzania online i śledzenia naszego 
fanpage’a oraz strony internetowej.

Zwiedzaj bezpiecznie!
• Zachowaj odległość
• Obowiązkowo zasłaniaj 

nos i usta
• Nie dotykaj oczu, ust i 

nosa
• Stosuj zasady ochrony 

podczas kichania i kaszlu
• Nie dotykaj wspólnych 

powierzchni, eksponatów, ga-
blot

• Unikaj płatności go-
tówką, korzystaj z kart płat-
niczych. Pamiętaj, jeśli jesteś 
chory lub nie czujesz się do-
brze, nie wchodź do obiektu, 
gdyż narażasz innych użyt-
kowników. Zapraszamy i ży-
czymy wszystkim zdrowia.

Więcej informacji: https://
www.muzeumpulaski.pl/ 

CENNIK REKLAM:  
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- wielkość modułu: 38,8 mm (wysokość) x 50,6 mm  
CENA JEDNEGO MODUŁU

- na pierwszej i ostatniej stronie - 100 zł netto, 
 -  pozostałe strony  - 35 zł netto 

MOŻLIWE RABATY  - 3 wydania - 15%, 6 wydań - 20%, 
12 wydań  - 25% 

- reklama na całą stronę -  20%, reklama na 1/2 strony - 
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 „Podbij cenę- podaruj 
wiele!” –  to hasło przyświe-
cało tegorocznej edycji pro-
jektu „Głos Pomocy” realizo-
wanego przez 8 licealistów z 
Liceum Ogólnokształcącego 
im. Piotra Skargi w Grójcu w 
ramach olimpiady „Zwolnieni 
z teorii”. W pierwszej edycji 
grupa młodzieży zorganizo-
wała koncert kolęd, na którym 
zebrała ponad 600 produktów 
przekazanych następnie kilku 
potrzebującym rodzinom z 
okolic Grójca. 

W tym roku ze względów 
obostrzeń pandemicznych 
licealiści zmienili formę pro-
jektu na licytacje odbywające 
się w dniach 1- 20 grudnia na 
grupie na Facebooku: Licyta-
cje świąteczne „Głos Pomo-
cy” 2020, na których wysta-
wiane były przede wszystkim 
rzeczy robione ręcznie przez 
lokalnych artystów, na przy-
kład: obrazy, wypieki domo-
we, ozdoby świąteczne czy 
biżuteria. Z pieniędzy uzy-
skanych na licytacji młodzież 

Grójecka młodzież znów w akcji 
dla potrzebujących!

po uprzednim ustaleniu z potrze-
bującymi rodzinami czego potrze-
bują, zakupiła dla nich produkty. 
Do pomocy ekipie projektowej 
przyłączyło się także grójeckie OSP 
organizując zbiórkę żywności w 
dniach 4-10 stycznia 2021r., dzięki 
czemu młodzież uzyskała więcej 
produktów dla rodzin tworząc dla 
nich paczki, które niedługo trafią 
do rodzin. Jednak nie tylko u nas 
możecie znaleźć informacje o tym 
przedsięwzięciu! Dwoje przed-
stawicieli projektu pojawiło się w 
pierwszym odcinku wschodzące-
go Grójec TV- lokalnego kanału 
w serwisie YouTube, do którego 
odwiedzin serdecznie zapraszamy.

Jak wiemy, bieda może dotknąć 
każdego z nas w najmniej oczeki-
wanym momencie - szczególnie 
w czasie pandemii. Wystarczy tak 
niewiele, aby pomóc potrzebu-
jącym. Ekipa projektu „Głos Po-
mocy” to zdecydowanie najlepszy 
przykład na to, iż chęć pomocy in-
nym potrafi pokonać każdą prze-
szkodę!

Paulina Małkus
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W czasie wolnym od służby 
zatrzymali sprawcę kradzieży

Policjanci z grójeckiej komen-
dy w czasie wolnym od służby za-
trzymali sprawcę kradzieży skle-
powych. Dzięki spostrzegawczości 
i szybkiej reakcji funkcjonariuszy 
został zatrzymany 22-latek, który 
odpowie za kradzież. Mężczyźnie 
grozi kara do 5 lat pozbawienia 
wolności.

Kierownik ogniwa patrolowo-
-interwencyjnego wspólnie ze swo-
ją partnerką, również policjantką 
grójeckiej komendy pojechał na 
zakupy do centrum handlowego 
w Grójcu. Na parkingu funkcjo-
nariuszka zauważyła uciekającego 
z jednego ze sklepów mężczyznę. 
Od razu domyślili się, że to zło-
dziej. Policjanci natychmiast zare-
agowali. Policjantka powiadomiła 
patrol pełniący służbę, natomiast 
funkcjonariusz podjął pościg za 
sprawcą. Złodziej nie reagował na 

polecenia zatrzymania się.

Funkcjonariusz dobiegł do 
mężczyzny poinformował go, że 
jest policjantem i żeby ten się za-
trzymał. Złodziej nie odpuszczał 
i uciekał dalej. Gdy biegli przez 
zarośla został zatrzymany. W tym 
czasie na miejscu obecny był już 
patrol prewencji. Policjant szybko 
i skutecznie obezwładnił mężczy-
znę.

Sprawcą kradzieży okazał się 
22-letni mieszkaniec powiatu 
grójeckiego. Skradzione towary w 
dwóch sklepach zostały częściowo 
odzyskane. Mężczyzna następnego 
dnia usłyszał zarzuty kradzieży. 
Grozi mu do 5 lat pozbawienia 
wolności.

Autor: 
nadkom. Agnieszka Wójcik

Działania grupy „SPEED” 
na terenie powiatu grójeckiego

94 skontrolowane po-
jazdy, 64 ujawnione wykro-
czenia popełnione przez 
kierowców, 51 przekroczeń 
dopuszczalnej prędkości - 
to wynik tygodniowej akcji 
grupy „SPEED” na terenie 
powiatu grójeckiego.

W trakcie tygodniowej akcji, w 
dniach 1-7 lutego 2021 roku poli-
cjanci „drogówki” skontrolowali 
94 pojazdy, nałożyli na kierujących 
kilkadziesiąt mandatów karnych, 
w tym aż 45 za przekroczenie do-
zwolonej prędkości. Mundurowi 
zatrzymali 4 dowody rejestracyjne 
oraz 1 prawo jazdy za przekrocze-
nie dopuszczalnej prędkości w te-
renie zabudowanym.

Aby przeciwdziałać niebez-
piecznym zachowaniom na drodze 

działa grupa „SPEED”. Policjanci 
działają zdecydowanie, ukrucając 
karygodne zachowania na drodze 
i są wszędzie tam, gdzie dochodzi 
do nielegalnych wyścigów oraz 
notorycznego przekraczania pręd-
kości.

Zespół „SPEED” działa na ca-
łym mazowszu, w tym również na 
terenie powiatu grójeckiego, wyko-
rzystując przede wszystkim radio-
wozy nieoznakowane. Funkcjona-
riusze prowadzą zarówno pomiary 
statyczne, jak i dynamiczne.

/AW
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Gabinet Fizjoterapii w Bel-
sku Dużym od stycznia 2021 
prowadzi działalność jako Cen-
trum Medyczne AXIS. Świad-
czenia udzielane w placówce 
mają na celu utrzymanie zdro-
wia, profilaktykę i diagnosty-
kę schorzeń oraz rozpoznanie 
chorób i ich leczenie, a także 
usprawnianie i leczenie bólu. 
Centrum Medyczne dysponuje 
nowoczesnym zapleczem dia-
gnostycznym i zabiegowym za-
pewniając:

– rehabilitację, 
- wizyty umawiane na kon-

kretną godzinę, 
- diagnostykę wad postawy, 
-genowe testy nietolerancji 

pokarmowej
-iniekcje dostawowe przeciw-

bólowe i z kwasu hialuronowego 
-diagnostykę USG, holter,
-poradnie neurologiczną, or-

topedyczną, diabetologiczną, en-
dokrynologiczną, osteopatyczną. 

- profesjonalną i miłą obsługę
Wizytówką placówki nadal 

pozostaje rehabilitacja, a roz-
szerzenie działalności umożliwi  
pacjentom  dostęp do specja-
listów i diagnostyki w jednym 
miejscu. Mocną propozycją w 
ofercie są genowe testy nietole-
rancji pokarmowej. Dzięki nim 

Gabinet Fizjoterapii Centrum Medyczne AXIS

możemy wyeliminować alergeny z na-
szej diety likwidując przez to przyczy-
nę choroby, nie lecząc jedynie objawów 
za pomocą leków. Po wyeliminowaniu 
produktów alergennych zwiększa się 
odporność organizmu oraz zwiększa 
się skutecznie leczenie choroby skóry 
oraz chorób metabolicznych jak np. 
cukrzyca czy problemy z tarczycą. 

 Centrum Medyczne Axis w ra-
mach programu 'Zdrowe Plecy' prowa-
dzi diagnostykę wad postawy u dzieci 
i młodzieży. W związku z pandemią, 
lockdown-em i brakiem regularnych 
ćwiczeń w szkołach oraz zmniejszona 
ilością ruchu stan zdrowia pod wzglę-

dem prawidłowej postawy znacznie się 
pogorszył. Chcąc wesprzeć rodziców i 
dzieci zachęcamy do wizyty w naszym 
Centrum. 

Rehabilitacja pracuje niezmien-
nie od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 7.30 - 15.30. 

Zapraszamy rodziców do zapisy-
wania swoich dzieci na bezpłatne ba-
dania. Telefon: 790210765. Zachęca-
my do polubienia i śledzenia naszego 
FB link https://www.facebook.com/
CentrumMedyczneAxis/ 
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PILNA zbiórka. Białaczka wróciła 
– Dominikowi kończy się czas!

Walczę ze wznową białacz-
ki! Nowotwór postępuje w 
przerażającym tempie – obec-
nie szpik zajęty jest aż w 56% 
przez komórki nowotworowe! 
Istnieje ryzyko przerzutów... 

Moją nadzieją na życie jest 
nowoczesna terapia Car-T Cell, 
której cena to prawie 1,4 milio-
na złotych! Jeśli uda mi się ze-
brać te środki, od razu będzie 
można rozpoczynać leczenie! 
Jeśli zdążę... Wiem, że czasu jest 
dramatycznie mało, dlatego tu-
taj jestem i z całego serca proszę 
Cię o pomoc!

W historii mojej walki 
są dwie kluczowe daty. Obie 
przypadają na listopad i obie 
wywróciły moje życie do góry 
nogami. 14 listopada 2018 roku 
usłyszałem, że jestem śmiertel-
nie chory. W tamtym okresie 
źle się czułem, ale nie przeszło-
by mi przez myśl, że to może 
być nowotwór. Poszedłem do 
lekarza podejrzewając u siebie 
przeziębienie albo grypę. Ten 
wysłał mnie na badania krwi, a 
później wszystko potoczyło się 
jak lawina. 

Jeszcze tego samego dnia 
otrzymałem pilny telefon z la-
boratorium. Wyniki były bar-
dzo złe – skierowano mnie do 
szpitala w Warszawie, gdzie wy-
konano szczegółowe badania 
szpiku i krwi. Po jakimś czasie 
przyszedł do mnie lekarz. Po-
twierdził się najgorszy scena-
riusz – ostra białaczka limofo-
blastyczna! 

Trudno było mi uwierzyć, że 
mając 19 lat, siedzę na szpital-
nym łóżku i słyszę słowa, które 
mówią, że jestem śmiertelnie 
chory… Zawsze byłem bardzo 
aktywny – jestem piłkarzem 
i trenerem dzieci w lokalnym 
klubie. Nagle musiałem wszyst-
ko rzucić, przenieść całe swoje 
życie do szpitala i rozpocząć 
najtrudniejszym mecz, jaki 
przyszło mi kiedykolwiek grać 
– mecz o własne życie. 

Spędziłem ponad miesiąc 

na onkologii, przeszedłem 
przeszczep szpiku od swojego 
brata, a następnie serię naświe-
tlań. Wyniki zaczęły się znacz-
nie poprawiać – wyszedłem na 
prowadzenie! Z czasem wróci-
łem do normalności, do pracy 
z dziećmi, na boisko… Ile bym 
dał, żeby tak zostało już zawsze. 
Niestety wtedy nadszedł listo-
pad 2020 roku. Data, która po 
raz drugi wywróciła moje życie 
do góry nogami.

Badania kontrolne wykaza-
ły, że komórki nowotworowe 
znowu zaczynają się namna-
żać. Okazało się, że przede mną 
druga połowa w meczu o życie, 
a wynik nie jest jeszcze wca-
le przesądzony. Wróciłem do 
szpitala, rozpocząłem leczenie, 
podjęto decyzję o ponownym 
przeszczepie szpiku. Niestety – 
tym razem bezskutecznie. Tym 
razem to nowotwór wyszedł na 
prowadzenie... 

Szpik zajęty jest w 56% 
przez komórki nowotworowe! 
To bardzo dużo… Lekarze mó-
wią wprost – nadzieją na życie i 
pokonanie białaczki jest terapia 
Car-T Cell od niedawna do-
stępna w Polsce. Leczenie w du-
żym skrócie polega na pobraniu 
komórek, a następnie “przepro-
gramowaniu” ich w taki spo-
sób, aby nauczyły się walczyć z 
komórkami nowotworowymi. 
Niestety nie jest refundowane, 
a cena jest astronomiczna!

Nie wstydzę się prosić o po-

moc, bo wiem, że w pojedynkę 
nic nie zdziałam! Sam nie dam 
rady wygrać z nowotworem i 
czasem, który ucieka mi z go-
dziny na godzinę... Mam dopie-
ro 22 lata – chcę żyć, po prostu 
żyć! Zarówno na boisku, jak i w 
życiu gram zespołowo, dlatego 
proszę z całych sił – bądźcie ze 
mną i pomóżcie mi wygrać tę 
walkę!

Dominik

WESPRZYJ: 

www.siepomaga.pl/
dominik-wojdalski

Zbiórka na cel
Leczenie ostrej bia-

łaczki limfoblastycznej 
terapią ostatniej szansy 

- Car-T Cell

Dominik Wojdalski, 
21 lat

Pniewy, 
mazowieckie

Ostra białaczka 
limfoblastyczna

Zakończenie: 
28 Lutego 2021

Jesteś osobą wieku 60+ 
i czujesz się samotny/samotna?

Jesteś osobą wieku 60+ i czujesz się samotny/samotna? A może znasz 
osoby, które pandemia uwięziła w domu i potrzebują wsparcia ludzi o do-
brym sercu? Klub seniora z Sułkowic "Spotkajmy się" oferuje wsparcie dla 
seniorów z terenu gminy Chynów. Zadzwoń pod jeden z 2 numerów po-
danych na plakacie. Pomożemy! :)                                            Z poważaniem 

Bernaciak Piotr SPGCh
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Kącik malucha

Pomóż kotom dotrzeć do statków.
Podpisz swoją pracę......................................................
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