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Razem dla Agnieszki – idziemy na wojnę z glejakiem

Agnieszka całe życie poświęciła pomocy innym. 
Teraz sama potrzebuje naszej pomocy.
Toczy  ciężką walkę z guzem mózgu. 
W czerwcu zeszłego roku, przeszła operację usunięcia nowotworu.
Kiedy wydawało się, że wszystko jest na dobrej drodze nowotwór 
uderzył ponownie. NIE MA już nadziei na leczenie w naszym kraju.
Ale pojawiła się iskierka nadziei na ratunek dla Agnieszki !!!!
Ta nadzieja to najnowszy lek z USA, (niestety w Polsce nieosiągalny)
ONC201 inhibitor kinazy serynowo-treoninowej o potencjalnej 
aktywności przeciwnowotworowej.

Po wielu poszukiwaniach znaleźliśmy klinikę w Niemczech, 
która podejmie się leczenia tym lekiem. 
Koszt miesięcznej dawki leku wynosi około 5 tyś zł.
Wierzymy, że nowoczesna metoda walki z glejakiem uratuje Agnieszkę. 
Bądźcie z Nami, każde wsparcie jest bezcenne.

Zawsze jest nadzieja i My tej nadziei się mocno trzymamy.
RAZEM DLA AGNIESZKI 
                                                 
Leczenie Agnieszki można wspomóc :

tytuł przelewu: pomoc dla Agnieszki
Stowarzyszenie Bona Fide
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Stowarzyszenie Bona Fide
STOWARZYSZENIE BONA FIDE

Jabłonna ul. Modlińska 320

NIP: 5361933589 REGON:369365709

Dowódca 9 Brygady Wsparcia Dowodzenia Dowództwa
Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych z Białobrzeg

Dowódca 2 Mazowieckiego Pułku Saperów z Kazunia Dowódca batalionu dowodzenia Wojsk Lądowych 
z Białobrzeg

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
 nr 4 w Nowym   Dworze Mazowieckim

Burmistrz Miasta
 Nowy Dwór Mazowiecki

Agnieszka GOLEJEWSKA; 
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 

ul. Bohaterów Modlina 57c

Uczniowski Klub Sportowy
 „REDUTA”

Katarzyna KARWAT, 09-142; Załuski 25A Sebastian GOLEJEWSKI

PROGRAM I ATRAKCJE DNIA:

10:00 - 13:00 - Atrakcje / konkurencje biegowe (wpisowe 20 zł/os.);

10:00 – 10:15 - 200m – przedszkole/ dziewczęta i chłopcy- razem lub oddzielnie

w zależności od ilości uczestników.                         
 10:20 – 10:35- 400m – klasy 0-3 / dziewczęta i chłopcy- razem lub oddzielnie  

w zależności od ilości uczestników.                         

10:40 – 10:55 - 1000m – klasy 4-6 /  dziewczęta i chłopcy- razem lub oddzielnie  

w zależności od ilości uczestników.                          
 

11:00 – 11:30- 3000m     –  OPEN

10:00 - 16:00 - Rozgrywki w SQUASH na placu przed budynkiem szkoły - opłata dobrowolna do puszki;

10:00 - 18:00 - Prezentacja jednostek wojskowych z regionu;

13:00 - 15:00 - Rozgrywki drużyn piłkarskich na ORLIKU przy szkole 

                         (wpisowe 500 zł od drużyny, drużyny do 10 osób);

13:00 - 18:00 - Pokaz działania i nauka strzelania z karabinka szturmowego 5,56mm 

                         BERYL z wykorzystaniem urządzenia CYKLOP  – opłata dobrowolna do puszki;

13:00 - 18:00 - Pokaz działania oraz wyposażenie patrolu rozminowania – opłata dobrowolna do puszki;

13:00 - 18:00 - Pokaz umiejętności i tresura psów szkolonych do odnajdowania 

                         materiałów wybuchowych w wykonaniu żołnierzy 

                         z 2 pułku saperów – opłata dobrowolna do puszki;

15:00 - 15:30 - Pokaz MUSZTRY PARADNEJ kompanii reprezentacyjnej Wojsk Lądowych

                         – opłata dobrowolna do puszki;

15:00 - 15:30 - Nordic Walking zasady i podstawowa wiedza – opłata dobrowolna do puszki;

15:00 - 18:00 - Szkolenie z zakresu PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ 

                         połączonej z elementami SAVE & CARE – opłata dobrowolna do puszki;

15:30 - 16:00 - Pokaz WALKI WRĘCZ w wykonaniu żołnierzy 

                         batalionu dowodzenia Wojsk Lądowych;

18:00 - 19:00 - Występy artystyczne dzieci i młodzieży z Nowodworskiego Ośrodka 

                         Kultury oraz  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4  – opłata dobrowolna do puszki;

19:00 - 20:00 - GWIAZDA WIECZORU – występ zespołu artystycznego „CZASZA” 

                         6 Brygady Powietrznodesantowej z Krakowa – opłata dobrowolna do puszki.

W trakcie rozgrywek piłkarskich oraz podczas koncertu dzieci i młodzieży

odbędą się licytacje i loterie dla chętnych.

Przez cały czas pikniku grochówka wojskowa, 

bigos i kiełbaski do kupienia dla chętnych - 5zł/porcja. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 
w Nowym Dworze Mazowieckim ul. gen. J. Bema 320
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