
1% podatku na leczenie, rehabilitację i rozwój Kuby Borkowskiego

SZANOWNI PAŃSTWO,

Kubuś  urodził  się  21  października  2008  r.,  na  sali 

porodowej  zamiast  „synek  jest  zdrowy”,  usłyszał  oschłą

i  krótką  diagnozę  lekarza:  Zespół  Downa  i  stopy  końsko-

szpotawe.

Te kilka słów, tak łatwo i szybko wypowiedzianych przez 

lekarza, wyznaczyło całą „drogę życiową” dla Kuby. Niestety 

ta droga będzie dla naszego synka bardzo, bardzo trudna. 

Kuba  większość  swojego  czasu  będzie  przeznaczał  na 

rehabilitację  i  wizyty  u  lekarzy,  zamiast  na  wakacje

i  zabawę.  Więcej  czasu  będzie  także  poświęcał  na  naukę 

rzeczy, które zdrowym dzieciom przychodzą tak łatwo.

My  będziemy  naszego  synka  wspierać  w  tej  ciężkiej 

drodze przez całe jego życie. A dzięki Państwa pomocy to 

wsparcie może być tylko lepsze. 

Za  Kubą  mnóstwo  badań  i  diagnoz,  przed  nim  drugie 

tyle. Obecnie (grudzień 2008r.) u Kuby zdiagnozowano:

• Trisomię 21, czyli Zespół Downa,
• Stopy końsko – szpotawe,
• Obniżone napięcie mięśniowe,
• Niedosłuch w stopniu średnim,
• Niedoczynność tarczycy,
• I oby nic więcej nie zdiagnozowano!

Prosimy  Państwa,  w  imieniu  swoim  i  Kuby,

o przekazanie na rzecz rehabilitacji i rozwoju naszego 

synka 1% Państwa podatku.

Z góry dziękujemy za pomoc i okazaną życzliwość.

Anna i Tomasz Borkowscy

Kuba podczas snu.

Kuba w gipsach na nóżkach. W ten sposób próbujemy 
prostować stópki. Oby się udało!

Po gipsach przyjdzie czas na nacięcie ścięgna Achillesa, 
potem specjalne buciki i rehabilitacja. I tak minimum 5 lat 

(o ile nie będzie nawrotów).

1% podatku - można przekazać wypełniając odpowiednio formularz rocznego rozliczenia podatkowego 
wpisując w odpowiednie pola formularze poniższe dane:

• pole „Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem”: JAKUB BORKOWSKI
• pole „Nazwa OPP”: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
• pole „Numer KRS”: 0000037904
• pole „Wnioskowana kwota”: proszę wpisać 1% kwoty podatku należnego

Darowizna - będziemy wdzięczni za wszelkie darowizny pieniężne przekazane na konto:
41 1240 1037 1111 0010 1321 9362
Tytułem: darowizna na leczenie i rehabilitację Jakuba Borkowskiego

Anna i Tomasz Borkowscy

ul. Na Uboczu 24 m. 79
02-791 Warszawa

tel.: 693 88 02 85
e-mail: Jakub.Borkowski@wp.pl

Wszystkie informacje o leczeniu
i rehabilitacji Kuby będziemy umieszczać na 

www.KubaBorkowski.pl

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
ul. Łomiańska 5,
01-685 Warszawa

tel.: 022 833 88 88
fax: 022 448 71 77

www: www.dzieciom.pl
e-mail: fundacja@dzieciom.pl

http://www.KubaBorkowski.pl/

