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W czwartek 29 sierpnia 2013
r. wiele b´dzie si´ dzia∏o
ju˝ od godz. 10.00 na placu

przy sopockim molu.
W tym dniu niepe∏nosprawni

i osoby w podesz∏ym wieku ma-
jà swoje Êwi´to. Zapraszamy
wszystkich, którzy chcà wziàç
udzia∏ w III Dniu Niepokona-
nych. Wzorem poprzednich lat
przy fontannie ustawiona zosta-
nie scena, na której zobaczymy
WIELKIE cuda.
a Od godziny 10.00 do 11.45

wystàpià zzeessppoo∏∏yy mmuuzzyycczznnoo--
--wwookkaallnnee zz WWaarrsszzttaattóóww TTeerraappiiii
ZZaajj´́cciioowweejj zz PPoommoorrzzaa..
a Od godziny 11.50 do 12.45

wspania∏y niepowtarzalny po-
kaz iluzji w wykonaniu PPiioottrraa
SSzzuummnneeggoo..  Pan Piotr przenie-
sie wszystkich do krainy czarów.
a Od godziny 12.45 rozegra-

ny zostanie mecz charytatywny
NNaattaalliiii PPaarrttyykkii. Licytacja tego
meczu odby∏a si´ na portalu Al-
legro. Zwyci´zcà zosta∏ ppaann
AAnnddrrzzeejj RRóó˝̋aaƒƒsskkii zz GGddyynnii, i
w∏aÊnie on zmierzy si´ z mi-
strzynià.

a Od godziny 13.20 do 14.20
KKrryyssttyynnaa GGii˝̋oowwsskkaa zaÊpiewa
swoje najwi´ksze przeboje.
a Od godziny 14.25 do 16.25

graç b´dzie zespó∏ muzyczny
„„VViivvaa BBaanndd”” - laureat wielu fe-
stiwali muzyki weselnej.

Zapraszamy Wszystkich ch´t-
nych do wspólnej zabawy i taƒ-
ca. Specjalna komisja wybierze
mistrza i mistrzyni´ taƒca.

Ca∏y czas przy molu ustawio-
ny b´dzie krwiobus, gdzie ka˝-
dy b´dzie móg∏ oddaç honoro-
wo  krew (potrzebnà dzieciom z
Pomorza).

Wojewódzka Komenda Stra˝y
Po˝arnej wystawi swój najfaj-
niejszy sprz´t po˝arniczy - wy-
si´gnik. B´dzie mo˝na wsiàÊç
do kosza i z wysokoÊci popa-
trzeç na miasto.

Przez ca∏y czas trwania fe-
stynu na placu ustawione
b´dzie charytatywne weso∏e
miasteczko. Zach´camy
wszystkich rodziców  i dzieci -
przyjdêcie i zabawcie si´ z na-
mi.

29 sierpnia wyjdê z domu i przyjdê na molo w Sopocie - zaÊpiewa Krystyna Gi˝owska

III Dzień Niepokonanych Dariusz Wiliƒski
Prezes Fundacji „Sztuka ˚ycia“ - Niepokonani

- Oddajemy  do ràk Paƒstwa kolejny numer Naszej -
Waszej gazety. Chcemy opisywaç w niej sukcesy, które
osiàgn´liÊcie, wszystko to, czym warto si´ pochwaliç.
Zapraszam do wspólnego redagowania „NIEPOKONANYCH“ - bo
w∏aÊnie taki tytu∏ nosi ta jedyna i niepowtarzalna gazeta. Na adres
redakcji sszzttuukkaazzyycciiaa@@oopp..ppll prosz´ przesy∏aç listy i zdj´cia
pokazujàce i opisujàce s∏oneczne ˝ycie codzienne ludzi
niepe∏nosprawnych i w podesz∏ym wieku.

Zapraszamy do wspó∏pracy

W tenisa sto∏owego
zacz´∏a graç w wie-

ku 7 lat, dzi´ki swojej
starszej siostrze i  rodzi-
com. Pierwsze kroki przy
pingpongowym stole sta-

wia∏a w klubie MRKS
Gdaƒsk. RównoczeÊnie
zosta∏a zg∏oszona do gry
w klubie dla osób niepe∏-
nosprawnych ZRYW Wej-
herowo.

Po kilkuletnim treningu
w gdaƒskim klubie do∏à-
czy∏a do grupy w Centrum
Szkolenia Polskiego
Zwiàzku Tenisa Sto∏owego
prowadzonej przez trene-
rów Leszka Kucharskiego i
Jaros∏awa Ko∏odziejczyka.
Obecnie nadal trenuje w
oÊrodku PZTS-u w Gdaƒ-
sku, ale pod okiem trene-

rów: Micha∏a Dziubaƒskie-
go, Piotra Szafranka i
Grzegorza Nurzyƒskiego.

T enis sto∏owy jest jej
najwi´kszà pasjà i tak

naprawd´ nie wyobra˝a
sobie ˝ycia bez celuloido-
wej pi∏eczki. Mimo ̋ e sport
to wiele wyrzeczeƒ i dni
sp´dzonych poza domem
nigdy nie ˝a∏owa∏a, ˝e za-
cz´∏a trenowaç.

Od poczàtku jej przygo-
dy z tenisem sto∏owym
mia∏a du˝o szcz´Êcia, po-
niewa˝ trafi∏a na ludzi,
którzy poÊwi´cali jej swój

czas, wierzyli w nià, ˝yczy-
li jej jak najlepiej i ca∏y
czas wspierali  w tym, co
robi.

Nazzaapprroosszzeenniiee FFuunnddaa--
ccjjii „„SSzzttuukkaa ˚̊yycciiaa --

NNiieeppookkoonnaannii““ NNaattaalliiaa PPaarr--
ttyykkaa wweeêêmmiiee cczzyynnnnyy uuddzziiaa∏∏
ww IIIIII DDnniiuu NNiieeppookkoonnaannyycchh
ww SSooppoocciiee.. 

RRoozzeeggrraannyy zzoossttaanniiee cchhaa--
rryyttaattyywwnnyy mmeecczz,, kkttóórryy zzoo--
ssttaa∏∏ wwyylliiccyyttoowwaannyy nnaa AAllllee--
ggrroo.. CCaa∏∏kkoowwiittyy ddoocchhóódd zz ttee--
ggoo mmeecczzuu zzoossttaanniiee
pprrzzeekkaazzaannyy nnaa cceellee ssttaattuu--
ttoowwee FFuunnddaaccjjii..

Natalia Partyka dla Sztuki ˚ycia

Mistrzyni zagra dla niepełnosprawnych

29 sierpnia 2013 r. od godz 10.00 na molu w So-
pocie ustawiony b´dzie specjalny krwiobus. Ka˝-
dy b´dzie móg∏ honorowo oddaç krew tak bardzo
potrzebnà  w tym okresie dzieciom z pomorskich
szpitali. 
Podczas Pierwszego Dnia Niepokonanych, który
odby∏ si´ równie˝ w Sopocie 26 sierpnia 2011 r.
zebraliÊmy 7.65 litra krwi. DziÊ chcemy pobiç
ten rekord.

Wi´cej o Stowarzyszeniu KrewAktywni
czytaj na str. 8

Przyjdź i oddaj
„pół litra KRWI“
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J u˝ tradycyjnie, jak co
roku, Radio Gdaƒsk
organizuje festyn ro-

dzinny w oliwskim zoo.
W niedziel´  1 wrzeÊnia,

na zakoƒczenie wakacji,
od godziny 12.00 do 17.00
b´dziemy  bawili si´  z
dzieçmi i rodzicami. Przed
nami szereg konkursów,
wyst´py artystyczne, po-
kazy i prezentacje dla ma-
∏ych chemików oraz wiele

innych atrakcji. Celem tej
edycji jest promocja pro-
ekologicznych zachowaƒ
wÊród mieszkaƒców Trój-
miasta i Pomorzan oraz
edukacja z zakresu ochro-
ny Êrodowiska.

Dzi´ki atrakcyjnemu
programowi imprezy nasz
ekologiczny piknik  b´dzie
równie˝ znakomità okazjà
do wspólnej zabawy w
gronie rodzinnym.

Ekologiczny
festyn Radia
Gdańsk w Zoo

FFIIRRMMAA PPOONNIIAATTOOWWSSKKII  PPOOWWSSTTAA¸̧AA WW 22000066 RR..FFIIRRMMAA PPOONNIIAATTOOWWSSKKII  PPOOWWSSTTAA¸̧AA WW 22000066 RR..

Od strony technicznej realizujemy koncerty, eventy,
imprezy firmowe oraz inne wydarzenia, w których
potrzebne jest nag∏oÊnienie, oÊwietlenie efektowe  oraz
sceny z zadaszeniem.

OOFFEERRUUJJEEMMYY PPAA¡¡SSTTWWUU NNAA WWYYNNAAJJEEMM::OOFFEERRUUJJEEMMYY PPAA¡¡SSTTWWUU NNAA WWYYNNAAJJEEMM::
* 8 ró˝nych zadaszeƒ scenicznych; * sceny
* podesty sceniczne; * konstrukcje sceniczne
* trybuny; * nag∏oÊnienie; * oÊwietlenie efektowe

NNAASSZZEE AATTUUTTYY TTOO::NNAASSZZEE AATTUUTTYY TTOO::
* doÊwiadczona ekipa techniczna
* sprz´t posiadajàcy niezb´dne atesty
* w∏asny transport ci´˝arowy
* mo˝liwoÊç wykonania kilku zleceƒ jednoczeÊnie
* elastyczne ceny

Ch´tnie udzielimy bezp∏atnych konsultacji, s∏u˝ymy
doÊwiadczeniem oraz pomocà technicznà.
Zasi´giem obejmujemy ca∏à Polsk´.

KKOONNTTAAKKTT::KKOONNTTAAKKTT::
tteell.. 551133 110077 770077  

ee--mmaaiill:: bbiiuurroo@@ppoonniiaattoowwsskkii..nneett..ppll 
PPOONNIIAATTOOWWSSKKII  tteecchhnniikkaa sscceenniicczznnaa

uull.. KKaarrttuusskkaa 227766 EE
8800--115588 GGddaaƒƒsskk

Anna Dymna
Fundacja Mimo Wszystko

Dzi´kuj´ Wam za to pi´kne wyró˝-
nienie. Nie ma wspanialszej nagro-
dy na Êwiecie jak ta przyznawana
przez dzieci. Jest ona dla mnie naj-
wi´kszà radoÊcià, wzruszeniem i
zobowiàzaniem. Nie wiem, czy w
pe∏ni zas∏uguj´ na taki wspania∏y
tytu∏. Przecie˝ sà chwile, gdy je-
stem  bezradna, s∏aba i  czasem
sobie cichutko pop∏acz´ do po-
duszki.Ale na szcz´Êcie mam Was
– prawdziwie niepokonanych nie-
pe∏nosprawnych Przyjació∏ du˝ych i
ma∏ych.To Wy dajecie mi si∏´, uczy-
cie radoÊci, pokazujecie, co na-
prawd´ jest wa˝ne w ˝yciu. Dzi´ki
Wam mój Êwiat sta∏ si´ jaÊniejszy i
pi´kniejszy, nabra∏ niezwyk∏ych
barw i smaków.

Pierwszy kawaler
statuetki Niepokonani

Jerzy Owsiak
Cz∏owiek Orkiestra

Bardzo mi mi∏o, ˝e
znalaz∏em
si´ w gronie kawalerów
statuetki.
MyÊl´, ˝e podobnie jak pani
Anna Dymna (pierwsza
laureatka) jestem
cz∏owiekiem skromnym.
Pomagam bezinteresownie
wszystkim, którzy tego
potrzebujà. Jestem bardzo
dumny, ˝e przyznano mi
takà nagrod´ i postaram si´
(tak jak jest napisane
w waszym - teraz
ju˝ moim - paszporcie)
zawsze nosiç g∏ow´
wysoko.

Drugi kawaler
statuetki Niepokonani

„Sztuka ˚ycia” jest w posiadaniu jedynej, niepowtarzalnej
i historycznej pamiàtki. Specjalnie dla dzieci i osób niepe∏-
nosprawnych wszyscy (demokratycznie wybrani) prezyden-
ci RP z∏o˝yli na niej swoje podpisy.
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Wspó∏organizator III Dnia Niepokonanych

Na nich można
zawsze polegać!

Fotobank.PL
istnieje od 2004 roku, wczeÊniej jako Agencja Fotograficzna

Foto Press a od 2008 roku jako Serwis Fotograficzny Foto-
bank.PL. Zbiory zdj´ç si´gajà poczàtku lat 90. i liczà obecnie
oko∏o 100 tys. zdj´ç a archiwum wcià˝ jest powi´kszane o ko-
lejne fotografie.

Dokumentujemy najwa˝niejsze wydarzenia polityczne, kul-
turalne, sportowe Pomorza. Na co dzieƒ stale wspó∏pracujemy
z gazetà Polska - Diennik Ba∏tycki zapewniajàc zdj´cia do wy-
daƒ papierowych i internetowych grupy Polskapresse. Publi-
kujemy w czo∏owych polskich tygodnkach. Wspó∏pracujemy z
wydawnictwami, fundacjami, organizacjami pozarzàdowymi,
agencjami eventowymi i PR. Fotografujemy kampanie politycz-
ne, reklamowe, biznesowe. Przy wspó∏pracy z Urz´dem Miasta
Sopotu stworzyliÊmy Serwis Fotograficzny Miasta Sopotu - no-
watorskà platform´ dla biura prasowego zapewniajàcà pe∏nà
dokumentacj´ fotograficznà wydarzeƒ w mieÊcie.

Zabezpieczamy fotograficzne zaplecze wielu firm. Fotogra-
fujemy na potrzeby ilustracji stron internetowych i sprzeda˝y
w systemie Grupon. Nasze zdj´cia oglàdaç mo˝na w katalogach
i folderach ma∏ych firm i jak duzych przedsi´biorstw. JesteÊmy
na firmowych eventach i imprezach integracyjnych. Wykonu-
jemy fotografie z làdu, morza i powietrza zapewniajàc doku-
mentacj´ wysokiej klasy.

PPaattrroonnuujjeemmyy wwyyddaarrzzeenniioomm llookkaallnnyymm ii cchhaarryyttaa--
ttyywwnniiee wwssppiieerraammyy nniieeppee∏∏nnoosspprraawwnnyycchh ppoopprrzzeezz
wwssppóó∏∏pprraacc´́ zz  FFuunnddaaccjjàà „„SSzzttuukkaa ̊̊ yycciiaa”” NNIIEEPPOOKKOO--
NNAANNII.. JJuu˝̋ 2299 ssiieerrppnniiaa ssppoottkkaammyy ssii´́ nnaa ssooppoocckkiimm
mmoolloo.. PPooddcczzaass kkoolleejjnneeggoo,, ttrrzzeecciieeggoo jjuu˝̋ DDnniiaa NNiiee--
ppookkoonnaannyycchh zzaapprreezzeennttuujjeemmyy ffoottooggrraaffiiee ppoodd--
ooppiieecczznnyycchh jjeeddnneeggoo zz ssooppoocckkiicchh ooggnniisskk ddllaa nniieeppee∏∏--
nnoosspprraawwnnyycchh,, kkttóórrzzyy ssppooggllààddaajjààcc zz wwiieellkkooffoorrmmaa--
ttoowwyycchh ttaabblliicc uuddoowwooddnniiàà,, ˝̋ee wwaarrttoo cciieesszzyyçç ssii´́
˝̋yycciieemm.. DDoo zzoobbaacczzeenniiaa ww SSooppoocciiee!!

KKaarroolliinnaa MMiisszzttaall -- ÂÂwwiiddeerrsskkaa

Zatrzymają
w kadrze
najpiękniejsze chwile
Studio fotograficzne 2 STYLE
w Gdańsku. Obsługa ślubów i innych
uroczystości, fotografia rodzinna -
sesje w studiu i w plenerze.
Fotografie do dokumentów oraz
druk zdjęć

WW SSooppoocciiee mmiieesszzkkaa ookkoo∏∏oo 55000000 oossóóbb nniieeppee∏∏nnoosspprraawwnnyycchh,, ccoo
ssttaannoowwii ppoonnaadd 1111%% ooggóóllnneejj lliicczzbbyy mmiieesszzkkaaƒƒccóóww.. DDllaa ttyycchh oossóóbb

nnaajjwwaa˝̋nniieejjsszzyy jjeesstt ddoosstt´́pp –– ddoo iinnffoorrmmaaccjjii,, ddoo mmiieejjsscc ii wwrreesszzcciiee ddoo
iinnnnyycchh lluuddzzii.. SSooppoott wwyycchhooddzzii nnaapprrzzeecciiww ttyymm ppoottrrzzeebboomm.. 

Informacja – od niej wszystko si´ zaczyna: jak poruszaç si´ po
mieÊcie? gdzie i jak uzyskaç pomoc? Na te i inne pytania osoby nie-
pe∏nosprawne bez k∏opotu uzyskajà odpowiedzi zarówno w jednost-
kach urz´dowych, jak i w Internecie. Dzi´ki przeszkoleniu pracow-
nika Punktu Informacyjnego Urz´du Miasta potrzebne wskazówki
otrzymujà osoby pos∏ugujàce si´ j´zykiem migowym. Tak˝e strona
internetowa Miasta jest mówiona,wi´c osoby niewidzàce i niedowi-
dzàce mogà bez problemu znaleêç na niej wszystkie niezb´dne in-
formacje.

Z myÊlà o nich zosta∏ opracowany i zrealizowany program likwi-
dacji barier architektonicznych w obiektach u˝ytecznoÊci publicz-
nej.W Wydziale Lokalowym Urz´du Miasta powsta∏ ponadto punkt
pomocy w zamianie mieszkaƒ dla osób niepe∏nosprawnych.

Du˝à zas∏ugà Sopotu by∏o tak˝e przeprowadzenie kampanii par-
kingowej „Czy chcia∏byÊ byç na naszym miejscu?”,która uwra˝liwi-
∏a pozosta∏ych mieszkaƒców Sopotu i turystów na potrzeby i proble-
my osób niepe∏nosprawnych.Specjalnymi nalepkami oznaczono te˝
obiekty, które dostosowane sà do potrzeb osób niepe∏nosprawnych.

Osoby niepe∏nosprawne nigdy nie sà w Sopocie pozostawiane sa-
me sobie.Od 2007 roku dzia∏a Sopockie Centrum Wolontariatu ukie-
runkowane na wolontariuszy dzia∏ajàcych  na rzecz lokalnej,sopoc-
kiej spo∏ecznoÊci. W mieÊcie od wielu lat rozwijajà si´ i aktywnie
dzia∏ajà te˝ organizacje pozarzàdowe. Co roku we wrzeÊniu organi-
zowany jest Sopocki Festyn Integracyjny,po∏àczony z Targami Orga-
nizacji Pozarzàdowych. Przez ca∏y rok organizacje, które dzia∏ajà na
rzecz osób niepe∏nosprawnych, otrzymujà od Miasta dotacje na
wsparcie realizowanych zadaƒ (m.in. hipoterapi´ dzieci niepe∏no-
sprawnych, dogoterapi´, turnusy rehabilitacyjne, psychoterapi´ i
spotkania integracyjne), a podczas wrzeÊniowego festynu rozstrzy-
gany jest ponadto konkurs o Nagrod´ Prezydenta Miasta „Sopockie
Serce”,wyró˝niajàcy te instytucje,które zdoby∏y najwi´kszà iloÊç g∏o-
sów w plebiscycie przeprowadzanym wÊród mieszkaƒców,

Od 30 lat aktywnie dzia∏a tak˝e Ârodowiskowy Dom Samopomo-
cy – OÊrodek Adaptacyjny, który jest jednym z pierwszych w Polsce
oÊrodków oferujàcych wsparcie dla doros∏ych osób z niepe∏no-
sprawnoÊcià intelektualnà.

Swoim niepe∏nosprawnym podopiecznym Miejski OÊrodek Po-
mocy Spo∏ecznej zapewnia zarówno us∏ugi opiekuƒcze jak i dowóz
posi∏ków do domu.

Oprócz zwyk∏ych form pomocy finansowej, sopocki MOPS reali-
zuje te˝ m.in.projekt systemowy „Przysz∏oÊç w Twoich r´kach”i pro-
wadzi pilota˝owy system przywo∏awczy – Teleopieka,który dzia∏a 24
h,7 dni w tygodniu i adresowany jest do osób niesamodzielnych ko-
rzystajàcych z gminnych us∏ug opiekuƒczych. Poprzez przyciÊni´-
cie guzika w nadajniku (bransoletka lub wisiorek) abonent aktywu-
je po∏àczenie z centralà i uzyskuje natychmiastowà pomoc. Osoby
obj´te teleopiekà korzystajà z niej bezp∏atnie.

W Sopocie dzia∏a te˝ Studencka Uniwersytecka Poradnia Praw-
na. Studenci IV i V roku Wydzia∏u Prawa i Administracji Uniwersy-
tetu Gdaƒskiego pod nadzorem merytorycznym pracowników na-
ukowych udzielajà informacji oraz wst´pnych opinii prawnych so-
pockim seniorom oraz osobom niepe∏nosprawnym, które majà
trudne warunki finansowe.

Od lipca 2009 r.uruchomiony zosta∏ specjalistyczny transport dla
osób niepe∏nosprawnych. Us∏ugi przewozowe Êwiadczone sà wraz
z za∏ogà (kierowca i pomocnik) samochodem spe∏niajàcym wymogi
techniczne umo˝liwiajàce wjazd do wn´trza i wyjazd na zewnàtrz
osoby niepe∏nosprawnej (pochylnia lub winda) oraz odpowiednie
umocowanie wózków z pasa˝erem podczas transportu.

Sopot to miasto o jednej z najni˝szych stóp bezrobocia w kraju –
utrzymujàcej si´ w ostatnich latach na poziomie ok. 5%. Ten o po-
nad po∏ow´ ni˝szy ni˝ w ca∏ej Polsce wskaênik jest dowodem sku-
tecznoÊci dzia∏aƒ Miasta w tym obszarze. Przyk∏adem mo˝e byç za-
trudnianie osób d∏ugotrwale bezrobotnych w ramach prac interwen-
cyjnych. Jako jedna z pierwszych gmin w Polsce Sopot ju˝ w 2006
roku uruchomi∏ równie˝ system prac spo∏ecznie u˝ytecznych; które
Êwiadczone sà w jednostkach bud˝etowych miasta (m.in. w SPZOZ
„Uzdrowisko Sopot, w Miejskim OÊrodku Sportu i Rekreacji, Miej-
skim OÊrodku Pomocy Spo∏ecznej, Domu Dziecka „Na Wzgórzu”
oraz w Zespole Szkó∏ Specjalnych nr 5).Zatrudnienie w jednostkach
bud˝etowych Miasta na umow´ o prac´ otrzymali te˝ d∏ugotrwale
bezrobotni mieszkaƒcy Sopotu, zarejestrowani w PUP w Gdyni w
ramach programu „Bezrobocie – nie dla mnie”.

WÊród dzia∏aƒ podejmowanych na rzecz osób niepe∏nospraw-
nych i bezrobotnych uruchomiono w Sopocie punkt Powiatowego
Urz´du Pracy w celu kompleksowej obs∏ugi niepe∏nosprawnych,
bezrobotnych mieszkaƒców Sopotu (rejestracja, potwierdzenie go-
towoÊci do podj´cia pracy,poÊrednictwo pracy,przedstawienie ofert
pracy), udzielania osobom bezrobotnym informacji z zakresu usta-
wy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.Wiosnà orga-
nizowane sà tak˝e Sopockie Integracyjne Targi Pracy. Ponadto or-
ganizowane sà bezp∏atne kursy,podnoszàce kwalifikacje zawodowe
dla osób bezrobotnych w ramach programu „Promocja Zatrudnie-
nia i Rozwój Zasobów Ludzkich woj. Pomorskiego Phare 2002 –
SpójnoÊç Spo∏eczna i Gospodarcza”.
MMiiaassttoo zzmmiieerrzzaa ddoo zzrróówwnnaanniiaa sszzaannss wwsszzyyssttkkiicchh jjeeggoo mmiieesszzkkaaƒƒccóóww..

SSkkuutteecczznniiee..  BBoo SSooppoott jjeesstt ddllaa WWsszzyyssttkkiicchh..
WWii´́cceejj iinnffoorrmmaaccjjii nnaa ssttrroonnaacchh::

wwwwww..ssooppoott..ppll 
wwwwww..mmooppssssooppoott..ppll
wwwwww..eekksspprreessjjaa..oorrgg

miastem
przyjaznym

niepełnosprawnym
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Grupa GPEC działa na rzecz lokalnej
społeczności, ale przede wszystkim
dzieci. W swoim portfolio
ma dziesiątki inicjatyw
dla starszych i młodszych.
Głównie to działania
edukacyjne, sportowe,
a także remonty szkół,
placów zabaw i boisk.

Specjalnie dla maluchów
RRuusszzaa kkoolleejjnnaa eeddyyccjjaa PPrrooggrraammuu WWssppóóllnnee DDzziiaa∏∏aanniiee ––
LLookkaallnnee ZZaaaannggaa˝̋oowwaanniiee rreeaalliizzoowwaanneeggoo pprrzzeezz GGrruu--
pp´́ GGPPEECC nnaa rrzzeecczz ssppoo∏∏eecczznnooÊÊccii llookkaallnneejj.. UU ppooddssttaaww
pprrooggrraammuu,, rreeaalliizzoowwaanneeggoo oodd 44 llaatt,, jjeesstt nniieekkoonnwweenn--
ccjjoonnaallnnaa iiddeeaa sszzkkoolleenniiaa ppoopprrzzeezz pprraacc´́ nnaa rrzzeecczz ssppoo--
∏∏eecczznnooÊÊccii llookkaallnneejj.. PPrraaccoowwnniiccyy,, rree--
aalliizzuujjààcc sswwoojjee ppoommyyss∏∏yy,, uucczzàà ssii´́ zzaa--
rrzzààddzzaanniiaa oorraazz ddzziiaa∏∏aanniiaa
zzeessppoo∏∏oowweeggoo.. PPrroojjeekkttyy ccaa∏∏kkoowwiicciiee
ppoozzoossttaajjàà ww rr´́kkaacchh pprraaccoowwnniikkóóww ––
oodd ppoommyyss∏∏uu,, ppoopprrzzeezz ppllaannoowwaanniiee,,
aa˝̋ ppoo rreeaalliizzaaccjj´́ ii wwnniioosskkii..  WW uubbiiee--
gg∏∏yymm rrookkuu zzrreeaalliizzoowwaannoo 1177 pprroojjeekk--
ttóóww,, ww kkttóórryycchh uucczzeessttnniicczzyy∏∏oo ppoonnaadd
440000 pprraaccoowwnniikkóóww.. WWssppóóllnniiee zzbbuuddoo--
wwaallii mmii´́ddzzyy iinnnnyymmii mmiiaasstteecczzkkoo rroo--
wweerroowwee ddllaa ddzziieeccii,, ppoossaaddzziillii ddrrzzeewwaa
ww ppaarrkkuu ii pprrzzeepprroowwaaddzziillii pprraaccee rree--
mmoonnttoowwee ww ooggrrooddzziiee zzoooollooggiicczznnyymm.. 

Place zabaw

Firma w ramach programu Partner
GPEC sfinansowa∏a ju˝  wiele pla-
ców zabaw dla dzieci oraz dodat-
kowo jeden z najwi´kszych i najno-
woczeÊniejszych placów zabaw w
Polsce  – Krain´ Zabawy w Gdaƒ-
sku.

Dzieƒ Dziecka
z Grupà GPEC

Po raz kolejny w Parku im. Ronalda Reagana Grupa GPEC wspólnie z
MOSiR Gdaƒsk, Trefl S.A. oraz Lotos Trefl zorganizowa∏y wielki festyn z
okazji Dnia Dziecka dla najm∏odszych mieszkaƒców. Impreza odby∏a si´
1 czerwca w „Krainie Zabawy”, przy ulicy Dàbrowszczaków. Dla dzieci
zaplanowanych by∏o szereg atrakcyjnych zadaƒ przy specjalnie przygo-
towanych stacjach. Ka˝dy uczestnik zabawy otrzyma∏ upominek. W trak-
cie imprezy odby∏y si´ tak˝e pokazy taƒca i  sztuk walki. Na festynie

mo˝na by∏o równie˝ rozegraç mecz siatkówki z gwiazdami sportu z dru-
˝yny Lotos Trefl. Dla najm∏odszych czeka∏y zabawy na ró˝nych dmu-
chaƒcach oraz malowanie twarzy. Troch´ starsi mogli wypróbowaç swo-
je si∏y na Êciance wspinaczkowej i w parku linowym. Pokaz szkolenia
psów policyjnych to kolejna atrakcja zaplanowana na ten wyjàtkowy
dzieƒ.

GPEC kszta∏ci gimnazjalistów 

GPEC i EDF Wybrze˝e stworzy∏y program edukacyjny dla gdaƒskich gim-
nazjalistów. „Skàd si´ bierze ciep∏o w Twoim domu?” To interaktywna,
animowana prezentacja, która mo˝e byç integralnà cz´Êcià programu

nauczania fizyki, chemii, czy ekologii w gimnazjach. Program „Skàd si´
bierze ciep∏o w Twoim domu?” trafi∏ do wszystkich szkó∏ gimnazjalnych
w Gdaƒsku. To gotowe narz´dzie, które mo˝e zostaç wykorzystane w
dowolnym momencie lekcji przez nauczyciela.

Klub Tygryska

Gdaƒskie place zabaw, na których zagoÊci∏a impreza Wakacyjny Klub Ty-
gryska, ∏àcznie odwiedzi∏o w ostatnie wakacje oko∏o 3 tys. mieszkaƒ-
ców. Podczas festynów nie brakowa∏o ró˝norodnych konkurencji sporto-

wych, na przyk∏ad: rzuty karne, slalom z taczkami, wyÊcigi. Ka˝dy, bez
wzgl´du na wiek, móg∏ znaleêç coÊ dla siebie. Najwi´kszà imprez´ w ra-
mach Wakacyjnego Klubu Tygryska GPEC zorganizowa∏ na po˝egnanie
wakacji.

M∏odzi kibicowali z GPEC 

GPEC zaprosi∏ do wspólnego kibicowania trzydziestu podopiecznych To-
warzystwa Profilaktyki Ârodowiskowej „MROWISKO” w walce polskiej
reprezentacji. Dzi´ki GPEC trzydziestoosobowa grupa dzieci zasiad∏a na
trybunach Ergo Areny, aby kibicowaç Polakom grajàcym z reprezentacjà
Belgii w meczu otwierajàcym kwalifikacje do przysz∏orocznego turnieju.

Firma GPEC  przeprowadzi∏a rewitalizacj´ nielegalnego wysypi-
ska Êmieci, na miejscu którego nasi pracownicy w∏asnor´cznie
zbudowali tor przeszkód dla podopiecznych Towarzystwa. Spó∏ka
podarowa∏a im tak˝e prezenty Êwiàteczne.
Âwiàteczne akcje charytatywne realizowane sà te˝ przez naszych
pracowników na rzecz dzieci i m∏odzie˝y, które tego najbardziej
potrzebujà. W ostatnich latach wsparliÊmy równie˝ wychowan-
ków Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Oliwie.

Ostatnie nagrody

Kapitu∏a konkursu „Dobre Praktyki Pracodawców” przyzna∏a
firmie GPEC tytu∏ „Dobrego Pracodawcy” w kategorii du˝e

przedsi´biorstwa, docenia-
jàc prorodzinnà polityk´ ka-
drowà spó∏ki. GPEC uzyska∏
najwi´kszà liczb´ punktów
spoÊród wszystkich firm bio-
ràcych udzia∏ 
w konkursie. Konkurs by∏
elementem ogólnopolskiej
kampanii spo∏ecznej „Etat
Tata. Lubi´ to!”, promujàcej
m.in. ide´ efektywnego ∏à-
czenia roli rodzica z pracà
zawodowà i propagujàcej
aktywnoÊç zawodowà ko-
biet, dzi´ki wi´kszemu za-
anga˝owaniu w opiek´ nad
dzieckiem ze strony ojców.
GPEC otrzyma∏ szóste miej-

sce w presti˝owym, ogólnopolskim ze-
stawieniu firm odpowiedzialnych spo-
∏ecznie przygotowanym przez „Dzien-
nik Gazet´ Prawnà". Lista jest
integralnà cz´Êcià VII Rankingu Odpo-
wiedzialnych Firm. Ranking to jedyne
ca∏oÊciowe zestawienie najwi´kszych
spó∏ek w Polsce ocenianych pod kàtem
jakoÊci zarzàdzania spo∏ecznà odpo-
wiedzialnoÊcià biznesu. GPEC zosta∏
wyró˝niony mi´dzy innymi: za dzia∏a-

nia majàce wp∏yw na Êrodowisko, raporty roczny i Êrodowiskowy, za
polityk´ antymobbingowà, wspó∏prac´ z organizacjami pozarzàdo-
wymi, równouprawnienie kobiet i m´˝czyzn czy za dobre wyniki Ba-
dania Opinii Pracowników 2012.
Magazyn POLITYKA opublikowa∏ wyniki przeglàdu CSR w ramach Li-
sty 500 za rok 2012. GPEC otrzyma∏ Srebrny listek CSR, co plasuje
firm´ w presti˝owym gronie 20 firm z ca∏ej Polski, które zdoby∏y to
odznaczenie. GPEC zosta∏ doceniony za odpowiedzialne podejÊcie do
dzia∏alnoÊci biznesowej i spe∏nienie wysokich standardów CSR. rreedd..

GrGrupa GPEupa GPEC dla najmłodszyC dla najmłodszychch

Możesz przekazać darowiznę  na konto Fundacji „Sztuka Życia“ - Niepokonani:
BG˚ 45 2030 0045 1110 0000 0232 6810

z dopiskiem:  Darowizna na cele statutowe 

4  5  2   0  3   0  0   0   4  5   1  1  1   0   0  0   0  0   0  2   3  2   6   8  1  0 4  5  2   0  3   0  0   0   4  5   1  1  1   0   0  0   0  0   0  2   3  2   6   8  1  0



55NIEPOKONANI - Sztuka Życiawww.sztukazycia.wordpress.com  sztukazycia@op.pl

PPaƒstwowa Stra˝ Po˝arna,
jak i Zwiàzek Ochotni-
czych Stra˝y Po˝arnych

poza dzia∏alnoÊcià stricte ratow-
niczà prowadzà w ciàgu roku
wiele akcji informacyjnych ma-
jàcych na celu popraw´ bezpie-
czeƒstwa. I tak na przyk∏ad w se-
zonie zimowym prowadzona by-
∏a akcja „Nie dla czadu”. W
ubieg∏ym sezonie grzewczym w
akcj´ w∏àczyli si´ jeszcze komi-
niarze, a patronat objà∏ minister
spraw wewn´trznych.W ramach
kampanii wyemitowanych zosta-
∏o wiele audycji i spotów medial-
nych, zosta∏ og∏oszony konkurs
plastyczny, rozdano wiele czujek
tlenku w´gla.

Jak co roku stra˝acy organizu-
jà Ogólnopolski Turniej Wiedzy
Po˝arniczej dla uczniów szkó∏
podstawowych, gimnazjów i po-
nadgimnazjalnych, który ma  na
celu propagowanie wiedzy na te-
mat po˝arnictwa i ratownictwa.
Uczestniczymy w ró˝norakich
kampaniach organizowanych w
szko∏ach przy wspó∏pracy z in-
nymi instytucjami - jak policja,
WOPR, PRM, np. „Bezpieczna
droga do szko∏y i domu”, w któ-
rej stra˝acy jeêdzili do szkó∏, in-
formowali dzieci, jak nale˝y bez-
piecznie si´ zachowywaç i co na-
le˝y zrobiç, gdy jest si´
Êwiadkiem wypadku.

W prelekcjach dla dzieci i
m∏odzie˝y uczestniczymy sto-
sunkowo cz´sto nie tylko w ra-
mach kampanii, ale cz´sto zwra-
cajà si´ do nas wychowawcy – te-
maty, jakie sà podczas nich
poruszane, dotyczà zarówno za-
wodu stra˝aka, jak i zasad bez-
pieczeƒstwa.

We wspó∏pracy z dyrektora-
mi/kierownikami  uczestniczymy
w praktycznych sprawdzeniach
organizacji i warunków ewaku-
acji organizowanych w szko∏ach i
innych instytucjach, zwracajàc
uwag´ na bezpiecznà ewakuacj´.
Uczestniczymy w pokazach or-
ganizowanych z ró˝nych okazji
festynów, jarmarków,akcji chary-
tatywnych itd. Staramy si´ wspo-
magaç organizatorów i bierzemy
czynny udzia∏ wystawiajàc sprz´t
ratowniczy i pokazujàc umiej´t-
noÊci stra˝aków. Cz´sto insceni-
zujemy pokaz akcji ratowniczo-
gaÊniczej, a i nie-
jednokrotnie publicznoÊç mo˝e
poczuç si´ przez chwil´ stra˝a-
kiem wsiadajàc do naszego wozu

czy u˝ywajàc urzàdzeƒ ratowni-
czych. Okres, kiedy najwi´cej
uczestniczymy w festynach to
chyba maj i czerwiec, nieprzy-
padkowo, poniewa˝ w maju
przypada Dzieƒ Stra˝aka a w
czerwcu mamy Dzieƒ Dziecka i
powitanie lata. Ka˝da okazja
kontaktu ze spo∏eczeƒstwem to
czas na prewencje czyli przeciw-
dzia∏anie zagro˝eniom i przeka-
zywanie zasad bezpieczeƒstwa.
Corocznie Komenda G∏ówna
PSP og∏asza konkursy plastycz-
ne i wydaje ulotki promujàce za-
sady bezpieczeƒstwa.W spotka-
niach integracyjnych cz´sto ma-
my kontakt z m∏odzie˝à, kontakt

z osobami niepe∏nosprawnymi
mamy równie˝ nierzadko – nie-
pe∏nosprawni odwiedzajà nas w
koszarach, my organizujemy po-
kazy podczas festynów dla osób
niepe∏nosprawnych, tak samo
odwiedzamy szko∏y dla osób nie-
pe∏nosprawnych. Dzia∏aƒ dodat-
kowych realizowanych przez
stra˝ po˝arnà na rzecz spo∏e-
czeƒstwa jest du˝o i z pewnoÊcià
nie wszystkie wymieni∏em, a te
które wymieni∏em nie opisa∏em
szczegó∏owo tylko ogólnie.

kkpptt.. ZZbbiiggnniieeww RRzzeeppkkaa KKoo--
mmeennddaa PPoowwiiaattoowwaa PPaaƒƒssttwwoowweejj

SSttrraa˝̋yy PPoo˝̋aarrnneejj ww TTcczzeewwiiee

Nie tylko gasimy

L uunnaappaarrkk MMiirrooss∏∏aaww ÂÂmmiieerrzzcchhaallsskkii kolejny ju˝ raz ba-
wi si´ z nami. Pan Miros∏aw tym razem przygotowa∏
wi´cej atrakcji.

Przy fontannie (obok sceny) ustawiona zostanie karu-
zela i wielki zamek dmuchany. Wszystkie osoby niepe∏-
nosprawne majà wst´p na te atrakcje za darmo.

Natomiast nasi goÊcie i turyÊci mogà korzystaç rów-
nie˝ z zabawy np. wysy∏ajàc sms-a (patrz poni˝ej), lub
zasilajàc naszà skarbonk´.

Wszystkie zebrane pieniàdze przeznaczone sà na wy-
cieczk´ do Krakowa.

KKoonnttaakktt:: mmiirroossllaaww__ssmmiieerrzzcchhaallsskkii@@wwpp..ppll

S toiska inne ni˝
wszystkie. Pod takim
has∏em przez ca∏y

czas trwania III Dnia Nie-
pokonanych wystawiaç
b´dà swojà twórczoÊç
osoby niepe∏nosprawne.
Warsztaty Terapii Zaj´-
ciowej z Pomorza przed-
stawià swoje najpi´kniej-
sze prace. Jest to ju˝ tra-
dycja. Podczas I Dnia
Niepokonanych wzbudzi-
∏o to bardzo du˝e zainte-
resowanie  wÊród tury-
stów przebywajàcych w
tym czasie na molu.

Najwa˝niejszà terapià
osób niepe∏nosprawnych
jest praca. Efekty te mo˝-
na zobaczyç w∏aÊnie pod-
czas jarmarku. Sà to prze-
pi´kne prace, niekiedy
wykonywane przez d∏u˝-
szy czas, ale samodzielnie.
Majà wi´c najwi´kszà
wartoÊç.

Wystarczy przyjÊç i
wspomóc warsztaty, zaku-
pujàc jakàÊ pamiàtk´. W
ten sposób mo˝emy te˝
udowodniç, ˝e niepe∏no-
sprawny jest te˝ artystà.

Jarmark odb´dzie si´ 29
sierpnia 2013 r. od godz.
10 do 16 na placu przed
molem w Sopocie. Ser-
decznie zapraszamy.

Zabawa dla wszystkich

Wesołe miasteczko
Zapraszamy
na jarmark

Stoiska
inne niż
wszystkie

WWyyÊÊlliijj SSMMSS--aa nnaa nnuummeerr

7722335555
(2,46 z∏ brutto)

o treÊci

Zamek
Po otrzymaniu SMS-a
zwrotnego bb´́ddzziieesszz
mmóógg∏∏  jjeeddnnoorraazzoowwoo  ((ww
ddnniiuu 2299 ssiieerrppnniiaa 22001133
rr..)) sskkoorrzzyyssttaaçç zz
pprrzzyyggoottoowwaannyycchh
aattrraakkccjjii ddllaa ddzziieeccii mm..iinn..
ddmmuucchhaanneeggoo zzaammkkuu.

Ca∏a kwota z SMS-ów
zostanie przeznaczona
na pomoc podopiecz-
nym Fundacji.

7722335555

ZZaammeekk

WWyyÊÊlliijj SSMMSS--aa nnaa nnuummeerr

7722335555
(2,46 z∏ brutto)

o treÊci

Wysi´gnik
Po otrzymaniu SMS-a
zwrotnego bb´́ddzziieesszz
mmóógg∏∏  jjeeddnnoorraazzoowwoo ((2299
ssiieerrppnniiaa 22001133 rr..)) wwjjee--
cchhaaçç wwyyssii´́ggnniikkiieemm
((pprrzzyyggoottoowwaannyymm pprrzzeezz
WWoojjeewwóóddzzkkàà SSttrraa˝̋ PPoo--
˝̋aarrnnàà)) nnaa wwyyssookkooÊÊçç
ookkoo∏∏oo 2200 mmeettrróóww..
Ca∏a kwota z SMS-ów
zostanie przeznaczona
na pomoc podopiecz-
nym Fundacji.

7722335555

WWyyssiieeggnniikk

Miejska Sta-
cja Pogoto-
wia Ratun-
kowego w
Sopocie
Êwiadczy
us∏ugi w za-
kresie Ra-

townictwa Medycznego zgod-
nie z terenem operacyjnym za-
twierdzonym przez Urzàd
Wojewódzki oraz udziela po-
mocy medycznej w Poradniach
Ortopedycznej i Urologicznej
w ramach kontraktu z NFZ
oraz komercyjnie.

Wykonujemy przewozy
chorych krajowe i zagraniczne
w ramach odp∏atnoÊci z NFZ i
komercyjnie.

Firma zgodnie z Ustawà o
Imprezach Masowych zajmuje
si´ wydawaniem opinii doty-
czàcych zabezpieczenia me-
dycznego i okreÊleniu iloÊci si∏
i Êrodków z zakresu ratownic-
twa medycznego na imprezach
masowych.

Zajmujemy si´ równie˝ za-
bezpieczeniem imprez maso-
wych w obiektach na terenie
Sopotu i nie tylko.

Miejska Stacja Pogotowia
Ratunkowego w Sopocie pro-
wadzi równie˝ dzia∏ania profi-
laktyczne polegajàce na :
-- uuÊÊwwiiaaddaammiiaanniiuu ssppoo∏∏eecczzeeƒƒ--
ssttwwaa ddoottyycczzààcceeggoo wweezzwwaanniiaa
ZZeessppoo∏∏uu RRaattoowwnniiccttwwaa MMeeddyycczz--
nneeggoo,,
-- uuddzziieellaanniiaa ppiieerrwwsszzeejj ppoommooccyy
pprrzzeeddmmeeddyycczznneejj ddllaa mmiieesszz--
kkaaƒƒccóóww SSooppoottuu,,
-- ppookkaazzyy rraattoowwnniiccttwwaa mmeeddyycczz--
nneeggoo ddllaa ddzziieeccii ii mm∏∏ooddzziiee˝̋yy,,
-- sszzkkoolleenniiaa zz zzaakkrreessuu ppiieerrwwsszzeejj
ppoommooccyy ddllaa ZZaakk∏∏aaddóóww PPrraaccyy,,
-- sszzkkoolleenniiaa zz zzaakkrreessuu KKwwaalliiffii--
kkoowwaanneejj PPiieerrwwsszzeejj PPoommooccyy.. 

Od kilkunastu lat wspó∏pra-
cujemy z Uniwersytetem Me-
dycznym w Gdaƒsku, i co roku
uczestniczymy w pokazach ra-
townictwa medycznego na Me-
dykaliach.

GGaazzeettaa oossóóbb
nniieeppee∏∏nnoosspprraawwnnyycchh

ii lluuddzzii ww ppooddeesszz∏∏yymm wwiieekkuu
FFuunnddaaccjjii „„SSzzttuukkaa ̊̊ yycciiaa““

KKRRSS:: 00000000441188003366 
RReeggoonn:: 222211664433110033
IISSSSNN:: 22229999--11889911

Redakcja zastrzega sobie prawo
skracania tekstów i zmiany tytu∏ów.

Kontakt z redakcjà:
sszzttuukkaazzyycciiaa@@oopp..ppll     

wwwwww..sszzttuukkaazzyycciiaa..wwoorrddpprreessss..ccoomm   
tteell..:: 550088 009955 446677

Druk: Drukarnia 
ul. Po∏´˝e 3

Nak∏ad 3000.
Nie do sprzeda˝y
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„Viva Band” i Fundacja
Sztuka ˚ycia Niepokonani
zapraszajà wszystkich
ch´tnych na zabaw´ przy

wspania∏ej muzyce  roz-
rywkowej.

29 sierpnia ju˝ od godzi-
ny 14.20 gramy na scenie

ustawionej na placu przed
molem w Sopocie (obok
fontanny).Wybieramy kró-
la i królowà taƒca.

Zespó∏ „Viva band” jest
wielokrotnym zwyci´zcà
Targów Muzycznych na
warszawskim Torwarze.

WWaallddeemmaarr WWiiÊÊnniieewwsskkii -
wokalista, bra∏ udzia∏ w
show telewizyjnych: „Bi-
twa na g∏osy”, „Mam ta-
lent”, „Co jest grane”, „Jaka
to melodia” oraz w kabare-
tach.

FFaaiinnaa NNiikkoollaass - woka-
listka rosyjska. Wyst´puje
z recitalami romansów i
ballad rosyjskich.

Laureatka Mi´dzynaro-
dowych Festiwali m.in.
PieÊni Rosyjskiej (Rosja,
2010), S∏owiaƒskich Kul-
tur, Dialogów Muzycznych
nad Bugiem (Polska, 2011).

Zwyci´˝czyni Konkursu
TV Rosja-Kultura „ Ro-
mans XXI wieku” (Rosja,
2011).

ZZaapprraasszzaammyy -- WWSSTT¢¢PP
WWOOLLNNYY,, aa zzaabbaawwaa
SSUUPPEERR..

Zagrają do tańca

P iotr Szumny - znany
i ceniony iluzjonista
podczas Trzeciego
Dnia Niepokona-

nych w Sopocie (29 sierp-
nia 2013 r.) zaprezentuje
wszystkim   wyjàtkowy po-
kaz iluzji. Pan Piotr kolej-
ny raz bierze udzia∏ w ak-
cjach organizowanych
przez Fundacj´ Sztuka ̊ y-

cia. Najwi´ksza widownia,
która oklaskiwa∏a wyst´p
by∏a oczywiÊcie w Ergo
Arenie w Gdaƒsku (4 ty-
siàce dzieci, w tym 560 to
osoby niepe∏nosprawne).

Piotr Szumny dzi´ki
niebywa∏ej umiej´tnoÊci
nawiàzywania kontaktu
nawet z najm∏odszymi wi-
dzami radzi sobie dosko-

nale w Êwiecie dzieci. „Za-
czarowany Âwiat Piotra
Szumnego“ jest progra-
mem opierajàcym si´
przede wszystkim na pi´k-
nej sztuce, jakà jest „sztuka
tworzenia z∏udzeƒ“. Po-
przez odpowiednià opraw´
muzycznà programu, do-
bór tricków, humor sytu-
acyjny, jak i wciàganie wi-
dzów do czynnego udzia∏u
w czarach, nie ma czasu na
nud´ i monotoni´.

Rozmna˝ajàcy si´ pa-
pier toaletowy, znikajàce,
pojawiajàce si´ i latajàce
przedmioty, woda wyczaro-
wana z ucha widza, to tyl-
ko niektóre efekty magicz-
ne, które sà bardzo sponta-
nicznie odbierane przez
widowni´, wywo∏ujà one
uÊmiech i zdumienie na

twarzach uczestników po-
kazu.

Wszyscy wiemy, czym
jest balon - elastyczna gu-
ma wype∏niona powie-
trzem. Jednak dla Piotra
Szumnego staje si´ on
czymÊ wi´cej... pieskiem,
kwiatkiem, czapkà, papu-
gà...

Najwa˝niejsze dla Pana
Piotra podczas wyst´pu
jest to, ˝e nie ma dla nas
doros∏ych nic bardziej sa-
tysfakcjonujàcego ni˝
uÊmiech na twarzy dziec-
ka!

ZZaapprraasszzaammyy nnaa ppookkaazz
iilluuzzjjii ppooddcczzaass TTrrzzeecciieeggoo
DDnniiaa NNiieeppookkoonnaannyycchh nnaa
mmoolluu ww SSooppoocciiee 2299 ssiieerrpp--
nniiaa 22001133 rr..

rreedd

Piotr Szumny dodatkowo wystàpi 30.08 w szpitalu dzieci´cym - oddzia∏ onkologii

Niepokonani - Zaczarowani

Fina∏ pokazu podczas II Dnia Niepokonanych w Ergo Arenie

PublicznoÊç zawsze bierze aktywny udzia∏ w wyst´pie Latajàcy stó∏Podczas tego numeru na widowni panowa∏a zupe∏na cisza

Nasza Fundacja wys∏a∏a swoje marzenia w
Êwiat. W trzech butelkach umieÊciliÊmy listy
z marzeniami w czterech j´zykach. Za poÊred-
nictwem naszych zaprzyjaênionych marynarzy
wiemy, gdzie zosta∏y zwodowane.
Ârodek oceanu, okolice Meksyku, okolice Japo-
nii. Teraz czekamy na odpowiedê.

Listy w butelce
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S tarbucks pragnie byç
dobrym sàsiadem
oraz inicjatorem po-

zytywnych zmian wsz´-
dzie tam, gdzie dzia∏ajà
nasze kawiarnie, dlatego
aktywnie anga˝ujemy si´
w ˝ycie lokalnych spo-
∏ecznoÊci. Nasi pracowni-
cy, których nazywamy
entuzjastami, sà nie tylko
pasjonatami kawy, to tak-
˝e osoby pe∏ne optymi-
zmu, które z ch´cià poma-
gajà innym i otaczajà tro-
skà Êrodowisko naturalne.

Ka˝da kawiarnia Star-
bucks organizuje wspar-
cie dla lokalnych spo∏ecz-
noÊci we w∏asnym zakre-
sie, przy czym czasami
prowadzimy tak˝e dzia∏a-
nia na skal´ ogólnopolskà
– np. w dniu 21. Fina∏u
Wielkiej Orkiestry Âwià-
tecznej Pomocy zaprosili-

Êmy wszystkich wolonta-
riuszy na rozgrzewajàcà
kaw´. Nasze kawiarnie w
wielu miastach zorganizo-
wa∏y równie˝ akcje sprzà-
tania wybranych miejsc
publicznych z okazji Dnia
Ziemi. Mo˝emy te˝ po-
chwaliç si´ licznymi dzia-
∏aniami na rzecz potrze-
bujàcych, zw∏aszcza dzie-
ci, a tak˝e akcjami
proÊrodowiskowymi.

Informacja
o Starbucks

Historia Starbucks Cof-
fee Company zacz´∏a si´ w
1971 roku w Seattle. Obec-
nie, dysponujàc kawiarnia-
mi na ca∏ym Êwiecie, Star-
bucks Coffee Company jest
wiodàcà firmà w dziedzinie
pozyskiwania, sprzeda˝y i
palenia kawy. Opierajàc si´
na naszym zobowiàzaniu i
przyj´tych przez nas war-
toÊciach, z ka˝dym kub-
kiem kawy dostarczamy
naszym klientom niepo-
wtarzalnà atmosfer´ i wy-
jàtkowe wra˝enia (Star-
bucks Experience).Aby do-
wiedzieç si´ wi´cej o
Starbucks Experience, za-
praszamy do naszych ka-
wiarni oraz na strony
www.starbucks.com i
www.starbucks.pl.

Działania charytatywne
Starbucks

ZZwwiiààzzeekk HHaarrcceerrssttwwaa PPooll--
sskkiieeggoo CChhoorrààggiieeww GGddaaƒƒsskkaa

HHuuffiieecc SSooppoott
KKoonnttaakktt:: aall.. NNiieeppooddlleegg∏∏oo--
ÊÊccii 669944,, 8811--885544 SSooppoott,,
wwwwww..ssooppoott..zzhhpp..ppll,, ssoo--

ppoott@@zzhhpp..ppll

Zwiàzek Harcerstwa Pol-
skiego jest jednà z najstar-
szych organizacji m∏odzie˝o-
wych w Polsce. Wychowuje
m∏odzie˝ w poszanowaniu
tradycyjnych wartoÊci, przy-
gotowujàc jà zarazem do ˝y-
cia w nowoczesnym Êwiecie.
Harcerska metoda pomaga
m∏odym ludziom wszech-
stronnie si´ rozwijaç, a tak˝e
wyczula na potrzeby innych.
ZHP jest stowarzyszeniem
patriotycznym, a zarazem
umo˝liwiajàcym m∏odzie˝y
poznawanie skautów z in-
nych krajów na mi´dzynaro-
dowych zlotach takich jak
Jamboree.

Warto równie˝ zaznaczyç,
˝e dzia∏ania wychowawcze
prowadzone przez Hufiec
ZHP Sopot opierajà si´ w ca-
∏oÊci na pracy wolontariuszy.

pphhmm.. JJooaannnnaa BBrruuddzzyyƒƒsskkaa
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S
towarzyszenie KrewAktywni jest
organizacjà,która w sposób aktyw-
ny i kreatywny dzia∏a na rzecz sze-
roko rozumianej ochrony zdrowia i
˝ycia oraz na rzecz zwi´kszania

ÊwiadomoÊci spo∏ecznej w tym zakresie.Jed-
nà z g∏ównych ga∏´zi dzia∏alnoÊci Stowarzy-
szenia jest organizowanie ambulansowych
zbiórek krwi oraz rejestracja potencjalnych
dawców szpiku kostnego.

Zapraszamy na stron´ internetowà Sto-
warzyszenia: wwwwww..kkrreewwaakkttyywwnnii..oorrgg
Oddaj krew - zostaƒ Honorowym Dawcà
Krwi

˚eby zostaç Honorowym Dawcà Krwi,
trzeba byç zdrowà, wa˝àcà ponad 50 kg,
pe∏noletnià osobà do 60 roku ̋ ycia i przyjÊç
do punktu poboru, majàc przy sobie doku-
ment potwierdzajàcy to˝samoÊç ze zdj´-
ciem i numerem PESEL. Przed oddaniem
krwi nale˝y wypiç co najmniej pó∏ litra wo-
dy oraz zjeÊç lekkie Êniadanie (nie przycho-

dzimy na czczo!).Przed oddaniem nie mo˝-
na paliç papierosów. Krew mo˝na oddaç w
Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa (m.in.w Gdaƒsku Wrzesz-
czu na ul.Hoene - Wroƒskiego 4),w oddzia-
∏ach terenowych (m.in. Gdynia Red∏owo,
Wejherowo, KoÊcierzyna, Kartuzy, Mal-
bork).
Zarejestruj si´ jako Potencjalny Dawca
Szpiku

Ârednio co godzin´ ktoÊ dowiaduje si´ o
tym, ˝e jest chory na nowotwór krwi – bia-
∏aczk´. Cz´sto jedynym ratunkiem dla tych
osób jest przeszczep szpiku kostnego. Jed-
nak wielu chorych nie odnajduje swojego
genetycznego bliêniaka w rejestrach. ˚eby
zwi´kszyç szans´ na ich prze˝ycie, zareje-
struj si´ i Ty!

˚eby zostaç potencjalnym dawcà szpiku
kostnego, nale˝y wa˝yç min. 50 kg, mieç 18-
55 lat oraz dobry stan zdrowia. Rejestrujàc
si´, oddajemy tylko 4 ml krwi lub wymaz z

jamy ustnej w celu zbadania antygenów
zgodnoÊci tkankowej oraz pozostawiamy
swoje dane osobowe i kontaktowe.Rejestra-
cja trwa kilka minut,mo˝na jej dokonaç pod-
czas wi´kszoÊci zbiórek krwi, podczas Dni
Dawcy Szpiku lub zamawiajàc sobie pakiet
rejestracyjny przez Internet. Rejestracji do-
konuje si´ raz w ̋ yciu w jednym z rejestrów.
W chwili,kiedy Twój bliêniak genetyczny po-
trzebuje pomocy, zostaniesz zaproszony na
dok∏adne badania, które wyka˝à, czy dana

osoba mo˝e zostaç potencjalnym dawcà
szpiku. Pobranie w 80% przypadków odby-
wa si´ z krwi obwodowej, pozosta∏e 20% po-
braƒ odbywa si´ z talerza koÊci biodrowej
(nie rdzenia kr´gowego!).

WWii´́cceejj iinnffoorrmmaaccjjii nnaa:: wwwwww..kkrreewwaakkttyyww--
nnii..oorrgg

Tekst: Ewelina Banach,
Lechos∏aw Dzier˝ak

Stowarzyszenie KrewAktywni zaprasza

Honorowi

Stowarzysznie Na Drodze
Ekspresji serdecznie za-
prasza do udzia∏u w XI

Sopockim Festynie Organiza-
cji Pozarzàdowych, który od-
b´dzie si´ w dniu 8 wrzeÊnia
2013 roku, w godzinach 12.00
– 16.00 na Skwerze Kuracyj-
nym przy Sopockim Molo.
Spotkanie, którego celem jest

umacnianie ÊwiadomoÊci spo-
∏ecznej opartej na spo∏ecznej
aktywnoÊci i idei samopomo-
cy stanowi doskona∏à okazj´
do poznania efektów pracy or-
ganizacji i instytucji dzia∏ajà-
cych na rzecz mieszkaƒców
Sopotu.

Wydarzenie to tak˝e ele-
ment w∏àczania cz∏onków

spo∏ecznoÊci lokalnej w ˝ycie
swojego Miasta oraz szansa na
budowanie i tworzenie spo-
∏ecznych relacji, wzmacnianie
poczucia wspó∏odpowiedzial-
noÊci za miejsce i jakoÊç ˝ycia
w swojej spo∏ecznoÊci lokal-
nej. Rokrocznie staramy si´
tak˝e, aby nasze jesienne spo-
tkanie odpowiada∏o na potrze-
b´ wspó∏pracy, wymiany in-
formacji i dzielenia si´ do-
Êwiadczeniami.

Patronat Honorowy nad
imprezà objà∏ Prezydent Mia-
sta Sopotu Jacek Karnowski.

Podczas wydarzenia pole-
camy Paƒstwa uwadze stoisko
Sopockiego Centrum Organi-
zacji Pozarzàdowych, które na
co dzieƒ stara si´ wspieraç
rozwój Paƒstwa organizacji w
ró˝nych obszarach dzia∏alno-
Êci. Podczas XI Sopockiego
Festynu Organizacji Pozarzà-
dowych odbywaç si´ b´dà:

Targi Organizacji Pozarzà-
dowych – TOP 2013,wr´czenie

Nagrody Prezydenta Miasta
Sopotu „Sopockie Serce” dla
organizacji pozarzàdowej za
znaczàce osiàgni´cia na rzecz
miasta i jego mieszkaƒców,
koncerty, pokazy, kiermasze
rozmaitoÊci, warsztaty arty-
styczne, zawody sportowe,
konkursy.

Tradycyjnie rozpocz´cie
wydarzenia poprzedzi Parada
Organizacji Pozarzàdowych,
która o godz. 11.30 ruszy z
przed KoÊcio∏a p.w. Êw. Jerzego
i przejdzie ulicà Monte Cassi-
no do Skweru Kuracyjnego,
aby tam uroczyÊcie otworzyç
XI Sopocki Festyn Organizacji
Pozarzàdowych.

WW ttrraakkcciiee iimmpprreezzyy –– cciiààggllee
ii nniieeppoowwttaarrzzaallnniiee::

SSttrreeffaa ssppoo∏∏eecczznnaa:: punkt ak-
tywnoÊci obywatelskiej: pora-
dy prawne i ksi´gowe w za-
kresie funkcjonowania orga-
nizacji, doradztwo w zakresie
pozyskiwania funduszy, po-
dejmowania aktywnoÊci wo-

XI Sopocki Festyn Organizacji Pozarzàdowych 

Sopot, Molo, 8 września 2013 r, 12.00-16.00

WWyyÊÊlliijj SSMMSS--aa nnaa nnuummeerr

7722335555
(2,46 brutto)

o treÊci

Niepokonani
aa ppoommoo˝̋eesszz ssppee∏∏nniiçç mmaa--
rrzzeenniiaa oossóóbb nniieeppee∏∏nnoo--
sspprraawwnnyycchh.

((wwyycciieecczzkkaa ddoo
KKrraakkoowwaa))

Poka˝ swoje dobre ser-
ce i wyÊlij szybki SMS.
Ca∏a kwota z sms-ów
zostanie przeznaczona
na pomoc podopiecz-
nym Fundacji.

7722335555

NNiieeppookkoonnaannii

Patroni medialni spotkania

lontarystycznej oraz inicjatywy
lokalnej (Sopockie Centrum
Organizacji Pozarzàdowych)

www.scop.sopot.pl
SSttrreeffaa eedduukkaaccyyjjnnaa: g∏oÊne

czytanie bajek (Miejska Biblio-
teka Publiczna w Sopocie),
kurs robienia balonowych
zwierzàtek (Fundacja „Dr
Clown”), pokazy psich sztu-
czek (Pomorska Fundacja
„Rottka”)

SSttrreeffaa pprroommooccjjii zzddrroowwiiaa: ak-
cja poboru krwi, rejestracja
potencjalnych dawców komó-
rek macierzystych, nauka
pierwszej pomocy przedme-
dycznej, pokazy ratownictwa
medycznego, masa˝ klasyczny,
(Europejska Fundacja Krew-
Aktywni), badania i porady
diagnostyczne (Stowarzysze-
nie Walki z Rakiem P∏uca, Pol-
skie Stowarzyszenie Stward-
nienia Rozsianego)

SSttrreeffaa aarrttyyssttyycczznnaa:: plenero-
we warsztaty sztuk ró˝nych:
ceramiczne, manualne, lalkar-
skie, breakdance (Stowarzy-
szenie „Meander”), pokazy ta-
neczne i wokalne, galerie foto-

grafii, malarstwa rysunku
SSttrreeffaa ssppoorrttoowwaa:: pokazy

szermierki japoƒskiej (Sopoc-
ki Klub Kendo), turniej sza-
chowy, pokazy lekkoatletyczne
(Sopocki Klub Lekkoatletycz-
ny, Sopockie Stowarzyszenie
Kulturystki i Rekreacji), wysta-
wa samochodów sportowych
(Automobilklub ORSKI)

SSttrreeffaa ggaassttrroonnoommiicczznnaa:: ka-
wiarenki pozarzàdowe 

Organizatorem Festynu jest
Stowarzyszenie Na Drodze
Ekspresji

Wspó∏praca: Kàpielisko
Morskie, Zwiàzek Harcerstwa
Polskiego Choràgiew Gdaƒska
Hufiec Sopot, Sopockim Cen-
trum Organizacji Pozarzàdo-
wych i Wolontariatu

Realizacja przedsi´wzi´cia
przy wsparciu Gminy Miasta
Sopotu.

Partnerzy: Outdoor3Miasto,
Trójmiejski Park Krajobrazo-
wy, Klub Atelier. 

Patroni medialni: Radio
Gdaƒsk, Dziennik Ba∏tycki,
trójmiasto.pl

Sponsor Festynu: Energa


