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Pstrong Or kie stra ist nie je od 10 lip ca 1995 ro ku.

Stan or kie stry: trzy dzie stu pię ciu mu zy ków i
pięt na ście tam b ur ma jo rek i pom po ni stek. Opra -
co wa nia oraz aran ża cje utwo rów  kmdr por. rez.
Ire ne usz Strom ski.  Or kie stra wy stę po wa ła mię -
dzy in ny mi: - Wi zy ta Ja na Paw ła II w So po cie, -
Otwar cie i za koń cze nie mi strzostw świa ta w
wind seer fin gu, - Mi strzo stwa Eu ro py ko biet w
Pił ce Siat ko wej 2009. - Licz ne wy stę py na
MUSIKPARADE w Niem czech i Au strii, - Świę ta
pań stwo we i ko ściel ne, prze mar sze, pa ra dy itp.
Or kie stra bra ła rów nież udział w pro duk cjach te -
le wi zyj nych i fil mo wych w kra ju i za  gra ni cą. 

28 sierp nia 2015 - So pot

Pstrong Orkiestra obudzi Gdańsk

P
io sen kar ka i au tor ka tek stów, u pro gu
dzia łal no ści ar ty stycz nej, w 2001 r. zo sta -
ła  -  trze cią z ko lei  -  wo ka list ką po wsta -
łej w 1990 r. gru py Va rius Manx. Jej
de biu tanc ki al bum, za ty tu ło wa ny „Eta”,

był siód mym w do rob ku ze spo łu, uho no ro wa ne go w
tym cza sie bry lan to wą pły tą. W ro ku 2002 zo sta li
lau re ata mi  Grand Prix Fe sti wa lu Kra jów Nad bał tyc -
kich, wkrót ce uka za ły się dal sze al bu my z udzia łem
wo ka list ki / m.in. „Eno” 2002, „Emi” na 15-le cie gru -
py czy „Va rius Manx sym fo nicz nie” w 2006 r./ oraz
kil ka na ście sin gli. Do naj więk szych prze bo jów wy -
lan so wa nych przez Mo ni kę Ku szyń ską na le żą: „Mo -
je El do ra do”,  „Maj”, „Bez i mien na”.

Świet nie roz wi ja ją cą się ka rie rę ar ty stycz ną wo -
ka list ki prze rwał w ma ju 2006 r. tra gicz ny wy pa dek
sa mo cho do wy, w wy ni ku któ re go po zo sta je czę ścio -
wo spa ra li żo wa na i do dziś po ru sza się na wóz ku. Nie
pod da ła się jed nak zwąt pie niu i bez sil nej bier no ści.
Po kil ku la tach sku pio nych je dy nie na in ten syw nej
re ha bi li ta cji wra ca do ak tyw ne go ży cia, ale przede
wszyst kim po wra ca do swo jej pa sji, ja ką jest śpie wa -
nie. Pierw szym kro kiem jest na gra nie w 2009 r.pio -
sen ki z Be atą Bed narz pt. No wa ro dzę się. Ko lej ne la ta
ob fi tu ją w no we przed się wzię cia, ta kie jak udział w
pro gra mie  Bi twa na gło sy czy wy stęp na fe sti wa lu w
Opo lu z pio sen ką Oca le ni, bę dą cą pierw szym sin -
glem z jej de biu tanc kiej so lo wej pły ty. Al bum Oca lo -
na uka zał się 12 czerw ca 2012 r.

W lu tym 2013 Mo ni ka zo sta ła od zna czo na przez
pre zy den ta Rze czy po spo li tej Pol skiej, Bro ni sła wa Ko -
mo row skie go, Zło tym Krzy żem Za słu gi.

Panią Mo ni kę zapisujemy  do na sze go gro na „Nie -
po ko na nych“. Zapraszamy na specjalny koncert  już
28.08.2015 o godz. 14 pod czas Dnia Nisz cze nia Złych
Wspo mnień w Gdań sku, Targ Wę glo wy. Wstęp wolny.

Nie�po�ko�na�na
Mo ni ka Ku szyń ska

Monika Kuszyńska naszą gwiazdą. Zapraszamy na występ 28.08.2015 o godz. 14

Zapraszamy 28 sierp nia 2015 r. od godz 10.30 na Targ
Węglowy w Gdańsku. Usta wio ny bę dzie tam spe cjal ny
krwio bus (jest to jedna z atrakcji Dnia Niszczenia

Złych Wspomnień). Każ dy bę dzie mógł ho no ro wo od dać krew
tak bar dzo po trzeb ną dzie ciom z po mor skich szpi ta li. Do tej
pory ze bra li śmy łącz nie po nad 18 li trów krwi. Teraz chce my
po bić ten re kord.

Czekamy naa  ddaawwccóóww

Przyjdź�i�oddaj
pół�litra�krwi

DJ Wika - najstarsza w Polsce didżejka,
łącząca pokolenia swoją pasją, którą jest
muzyka. Gra w wielu klubach w Polsce,
trzy razy w tygodniu w samej stolicy,
bywalcy jej imprez twierdzą, że bywa
lepsza od młodszych od niej. Prowadzi
gimnastykę przy muzyce dla seniorów
oraz dancingi międzypokoleniowe,
które są okazją do spotkań młodzieży
oraz ludzi starszych.
Zapraszamy�na�„Dyskotekę
pokoleniową�dla�Gdańska“�28�sierpnia
2015�r.,�Targ�Węglowy�w�Gdańsku.

SSzzaalloonnaa  DDJJ  WWiikkaa  zzaapprraasszzaa

Dyskoteka
dla�Gdańska



2 sierpień 2015 (5) www.sztukazycia.wordpress.com

28 sierp nia 2015 - Gdańsk

Nisz�cze�nie�Złych
Wspo�mnień

Za pra sza my wszyst kich, któ rzy ma ją
złe wspo mnie nia. W dniu 28 sierp nia
2015 r. (piątek, od godz. 11.00 do
15.00 na Targu Węglowym w
Gdańsku) każ dy bę dzie mógł znisz -
czyć swo je złe wspo mnie nie. W spe -
cjal nie przy go to wa nym na mio cie
moż na bę dzie chwi lę po my śleć, na -
pi sać swo je złe wspo mnie nie na
przy go to wa nych ta le rzach, a na -
stęp nie po tłuc i wy ma zać je z pa -
mię ci. Po mysł na nisz cze nie złych
wspo mnień wpadł nam do gło wy
pod czas dłu gich zi mo wych dni i no -
cy. Te raz każ dy mo że sam zde cy do -
wać o znisz cze niu „te go, co go bo li“.
Zo stań z na mi NIEPOKONANYMI.

Ta le rze, któ re moż na bę dzie roz bi jać, ufun do wa ła
nam fir ma Lu bia na z Łubiany k. Ko ście rzy ny.

Do świad cze nia zdo by wa ne
od ob rób ki kom pu te ro wej, po -
przez mon taż po re por taż spor -
to wy w trud nych
wa run kach to rów wy ści go -
wych  gwa ran tu ją ory gi nal ność
i otwar tość twór czą. Re ali zu je -
my pro jek ty fil mo we pro mu ją -
ce Po mo rze Gdań skie. Na szą
twór czość pre zen tu je my na fe -
sti wa lach fil mo wych. Swo je

umie jęt no ści wy ko rzy stu je my
w kli pach re kla mo wych i szko -
le nio wych oraz im pre zach oko -
licz no ścio wych. Roz wój stu dia
i za ufa nie przy ja ciół po zwa la ją
nam na re ali za cję no wych po -
my słów i cią głe do sko na le nie
warsz ta tu. Co ofe ru je my na -
szym klien tom?

Chce my być wszę dzie tam,
gdzie mo że my utrwa lić Pań -

stwa nie za po mnia ne chwi le. W
na szej ofer cie znaj dą Pań stwo:

awi de ofil mo wa nie ślu bów,
we sel i chrztów 

a re la cje z im prez spor to -
wych

a wy ko ny wa nie wi zy tó wek
wi deo i wi deo CV

a mon taż fil mów z ma te -
ria łów do star czo nych nam
przez klien ta 

a pro fe sjo nal ną aran ża cję
mu zycz ną i au tor skie kom po -
zy cje two rzą ce ory gi nal ną
opra wę fil mów  

Za�pra�sza�my
do�współ�pra�cy!
www.stu�dio�pas�sja.pl
tel.�510-724-430

Studio Passja

Filmują z sercem

W
Za�k ł a �d a c h
P o r �c e �l a �n y
Sto�ło�wej� Lu�-
bia�na�pra�cu�je

po�nad� 90� osób� nie�peł�no�-
spraw�nych.�Jak�przyz�na�ją,�po�-
wie�rza�ne� są� im� lżej�sze
za�da�nia.�Co�waż�ne,�mo�gą�też

na�miej�scu�ko�rzy�stać�z�re�ha�-
bi�li�ta�cji.�

Oso by nie peł no spraw ne
chcą pra co wać. Nie ste ty, na
ryn ku bra ku je dla nich ofert.
Po zy tyw ny przy kład da ją Za -
kła dy Por ce la ny Sto ło wej Lu -
bia na w Łu bia nie, gdzie ta kich
osób jest po nad 90 i świet nie
so bie ra dzą z po wie rzo ny mi im
za da nia mi. Są to oso by z nie -
peł no spraw no ścią w stop niu
lek kim, umiar ko wa nym i
znacz nym. Pra cu ją wspól nie z
oso ba mi zdro wy mi. 

- Ta kie oso by ma ją krót szy o
go dzi nę dzień pra cy - mó wi
Kry sty na Waw rzy niak, pre zes
ZSP Lu bia na. - Przy słu gu je im
rów nież 10 dni urlo pu wię cej.
Sta ra my się stwo rzyć jak naj -
lep sze wa run ki pra cy. Oso by
nie peł no spraw ne pra cu ją z po -
zo sta łą czę ścią za ło gi, tak, by
nie czu ły się izo lo wa ne. Dba my
o to, by nie by ło też żad nych
ba rier ar chi tek to nicz nych na
te re nie za kła dów. Ta kie oso by
mo gą u nas też ko rzy stać z re -
ha bi li ta cji.

Naj wię cej osób nie peł no -
spraw nych pra cu je w dzia le
zdob ni czym, pa kow ni,  a tak że
przy de ko ro wa niu, ko do wa niu
i sor to wa niu. 

- Wśród osób nie peł no -
spraw nych są m.in. cho rzy po
prze by tych no wo two rach -
mó wi Kry sty na Waw rzy niak. -
Naj czę ściej jed nak są to oso by
ze scho rze nia mi ser ca, krę go -
słu pa i nóg, a tak że z cu krzy cą.
Lu dzie ci chcą po cho ro bie jak
naj szyb ciej wró cić do pra cy,
naj chęt niej w swo im ze spo le.
Choć wciąż przy by wa osób ze
scho rze nia mi, moż li wość
otrzy ma nia ren ty jest ogra ni -
czo na. Oso by nie peł no spraw ne
po zo sta ły by bez środ ków do

ży cia. Na szczę ście, pó ki co nie
bra ku je u nas pra cy dla nich. 

- Zaj mu ję się zdo bie niem
por ce la ny - mó wi Wio le ta
Spraw ka, jed na z pra cow nic
ZPS Lu bia na z nie peł no spraw -
-no ścią II stop nia. - Je stem za -
trud nio na tu od 30 lat. To
cięż ka pra ca, ale mo gę li czyć na
po moc. Co waż ne, na mo im
sta no wi sku pra cy są pod no śni -
ki. Osiem lat te mu za czę ły się
pro ble my z krę go słu pem. Oso -
bom nie peł no spraw nym trud -
no jest zna leźć pra cę. Cie szę
się, że mnie ten pro blem nie
do ty czy. Pra cu ję z fan ta stycz -
ny mi ludź mi, 7 go dzin dzien -
nie. Mam też 36 dni urlo pu. 

- Oso by nie peł no spraw ne w
mo im dzia le zaj mu ją się pra ca -
mi po moc ni czy mi, np. wy szu -
ki wa niem pęk nięć - mó wi Jan
Ka ma, kie row nik dzia łu szkli -
wier ni, pie cow ni, sor tow ni bia -
łej i kom ple tow ni. - Jest ich 18.
Trze ba przy znać, że bar dzo do -
brze so bie ra dzą w pra cy. 

- Od 11 lat pra cu ję w dzia le
szkli wier ni - mó wi Da nu ta
Dzia do wicz. - Za trud nio ne w
Lu bia nie oso by nie peł no -
spraw ne nie ma ją po wo dów do
na rze kań. W 2002 ro ku za cho -
ro wa łam na reu ma to idal ne za -
pa le nie sta wów. Mam
umiar ko wa ny sto pień nie peł -
no spraw no ści. Do ZPS Lu bia na
tra fi łam po przez Po wia to wy
Urząd Pra cy w Ko ście rzy nie. 

- Zaj mu ję się sor to wa niem
por ce la ny - mó wi Ste fa nia
Czer wiń ska. - Tra fi łam tu w
2002 ro ku. Od 3 lat mam orze -
czo ny sto pień nie peł no spraw -
no ści z po wo du pro ble mów z
krę go słu pem. W dzia le sor tow -
ni mam lżej szą pra cę niż wcze -
śniej. Nie mam po wo dów do
na rze kań. 

W pra cy ra dzą so bie do sko na le

Oso by nie peł no spraw ne pra cu ją sie dem go dzin dzien nie. Dłuż szy o 10
dni jest tak że ich urlop. W Lu bia nie ta kie oso by mo gą li czyć nie tyl ko
na brak ba rier ar chi tek to nicz nych, ale też re ha bi li ta cję

Wio le ta Spraw ka pra cu je w Za kła dach Por ce la ny Sto ło wej Lu bia na już
od 30 lat. Kil ka lat te mu, kie dy za czę ły się pro ble my z krę go słu pem,  zo -
sta ła prze nie sio na na lżej sze sta no wi sko
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Edu ka cja dla roz wo ju

Gdańsk z wysokości

Zapraszamy do zabawy

Czarodziejski dmuchany zamek

Specjalnie dla dzieci ustawiony będzie dmuchany zamek. Aby skorzystać z chwili zabawy, wrzuć do skarbonki
kilka groszy. Fundusze przekażemy na konto fundacji.

Po mysł na Za to kę Sztu ki zro dził się z pa sji i
chę ci zbu do wa nia nie za leż nej in sty tu cji kul tu -
ry, nie za leż nej od miej skich czy pań stwo wych
środ ków fi nan so wych, nie pod le ga ją cej ukła dom
po li tycz nym i śro do wi sko wym. In sty tu cji ta kiej,
któ rej pro gram bę dzie otwar ty na ar ty stów z róż -
nych dzie dzin sztu ki, ale też przy ja zny twór com
mło dym, nie do świad czo nym w ta kim sa mym
stop niu jak ar ty stom uzna nym. Był to po mysł
kar ko łom ny, ale jak udo wod ni ło dzia ła nie Za to -
ki Sztu ki - moż li wy do zre ali zo wa nia. Po trze ba
sa mo fi nan so wa nia zro dzi ła w pro jek cie po trze -
bę po wią za nia kul tu ry i biz ne su, po mysł nie był
no wy i świet nie spraw dzał się na świe cie od de -
kad, jed nak w Pol sce przed Za to ką Sztu ki nikt
te go jesz cze nie pró bo wał. 

Skraj Par ku Pół noc ne go i pla ży pół noc nej
jesz cze pięć lat te mu wy glą dał zu peł nie ina czej,

był to z pew no ścią naj bar dziej nie przy jem ny i
prze ra ża ją cy za ką tek So po tu.

Bu dy nek i je go oto cze nie prze szły kom plek -
so wą re wi ta li za cję i zy ska ły uzna nie w śro do -
wi sku ar chi tek tów. Obiekt zo stał wy róż nio ny
m.in. w ran kin gu „Ga ze ty Wy bor czej“, do ty czą -
cym naj pięk niej szych bu dyn ków po wsta łych
po 2010 ro ku. Es te ty ka miej sca i wy so ki stan -
dard szyb ko roz sła wi ły Za to kę Sztu ki ja ko jed -
no z naj pięk niej szych miejsc nad pol skim
Bał ty kiem.

Jed nak Za to ka Sztu ki to nie tyl ko pięk nie
zre kul ty wo wa ne miej sce, to przede wszyst kim
pry wat na in sty tu cja, któ ry łą czy ze so bą sztu -
kę, kul tu rę, edu ka cję, biz nes, roz ryw kę oraz
dzia łal ność cha ry ta tyw ną, a wszyst kie te ele -
men ty są na naj wyż szym po zio mie. 

Ka ro li na Cier niak

Za to ka Sztu ki

Aby skorzystać z atrakcji wrzuć do skarbonki
kilka monet, albo wyślij sms na numer 72355
z dopiskiem NIEPOKONANI.
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Fun da cja Sztu ka Ży cia
-Nie po ko na ni po szu ku je:

bez in te re sow nych spon so rów,
lu dzi wiel kie go ser ca, któ rzy chcą

współ pra co wać z nami.
Ce lem fun da cji jest speł nia nie ma -

rzeń osób nie peł no spraw nych
i lu dzi w po de szłym wie ku.

Chęć po ka za nia in nej,
lep szej stro ny ży cia.

KKoonnttaakktt..  550088--009955--446677    lluubb  sszzttuukkaazzyycciiaa@@oopp..ppll

WIELCY przyjaciele. Odpowiedzieli na nasze marzenia i       nas odwiedzili, biorąc udział w Dniach Niepokonanych
Spotkanie z Jerzym Dudkiem

Perfekcyjny  Perfekt Kolędy po kaszubsku TVP3

Michał Wiśniewski

Natalia Partyka

Zespół Detox Jerzy Owsiak Anna Dymna

Charytatywne wesołe miasteczko Malowanie twarzy

Krystyna Giżowska

sierpień 2015 (5) www.sztukazycia.wordpress.com

(na pod sta wie do ku men tów po -
twier dza ją cych upraw nie nie)

obej mu ją m.in.: dzie ci i mło -
dzież do lat 16, bę dą ce oso ba mi
nie peł no spraw ny mi oraz to wa -
rzy szą ce go im opie ku na; dzie ci i
mło dzież nie peł no spraw ną ob ję -
tą kształ ce niem spe cjal nym oraz

to wa rzy szą ce go im opie ku na na
tra sie: miej sce za miesz ka nia –
pla ców ka oświa to wa; opie ku nów
dzie ci i mło dzie ży nie peł no -
spraw nej ob ję tej kształ ce niem
spe cjal nym bez to wa rzy stwa
dziec ka (tj. po od wie zie niu dziec -
ka lub w dro dze po dziec ko); in -

wa li dów wo jen nych i woj sko -
wych; prze wod ni ków to wa rzy -
szą cych in wa li dom wo jen nym i
woj sko wym, za li czo nym do I gr.
in wa lidz kiej; in wa li dów o znacz -
nym stop niu nie peł no spraw no -
ści (I gru pa i oso by o cał ko wi tej
nie zdol no ści do pra cy i nie zdol -

Bez�płat�ne�prze�jaz�dy�ko�mu�ni�ka�cją�miej�ską�w�Gdań�sku
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WIELCY przyjaciele. Odpowiedzieli na nasze marzenia i       nas odwiedzili, biorąc udział w Dniach Niepokonanych
Halina KunickaPiotr Rubik Zespół Fucus

Czesław MajewskiFestiwal Zaczarowanej Piosenki

Festyny Straży Pożarnej Pomorska policja uczyła Zespół VIVA-BAND

Irena Santor Piotr Szumny - iluzjonista Zbigniew Wodecki

Michał Gasz

no ści do sa mo dziel nej eg zy sten -
cji) oraz to wa rzy szą cych im peł -
no let nich opie ku nów;
ociem nia łych oraz to wa rzy szą -
cych im prze wod ni ków (oso ba,
któ ra ukoń czy ła 13 lat al bo pies –
prze wod nik) o znacz nym lub
umiar ko wa nym stop niu nie peł -
no spraw no ści (I lub II gru pa i
oso by o cał ko wi tej nie zdol no ści
do pra cy i nie zdol no ści do sa mo -

dziel nej eg zy sten cji lub o cał ko -
wi tej nie zdol no ści do pra cy); cy -
wil ne nie wi do me ofia ry dzia łań
wo jen nych wraz z to wa rzy szą -
cym im prze wod ni kiem; oso by,
któ re ukoń czy ły 70 lat; oso by po -
szko do wa ne przez III Rze szę za -
miesz ka łe w Gdań sku na po byt
sta ły lub cza so wy; oso by, któ re
prze by wa ły na przy mu so wych
ze sła niach i de por ta cji w ZSRR,

za miesz ka łe w Gdań sku na po byt
sta ły lub cza so wy. 

Ulgo we prze jaz dy ko mu ni ka -
cją miej ską w Gdań sku (na pod -
sta wie do ku men tów
po twier dza ją cych upraw nie nie)
obej mu ją m.in.: kom ba tan tów;
we te ra nów po szko do wa nych;
mło dzież do tknię tą in wa lidz -
twem oraz mło dzież nie peł no -
spraw ną w wie ku od 16 do 30 lat;

eme ry tów - po ukoń cze niu od po -
wied nio: 55 lat (ko bie ty) i 60 lat
(męż czyź ni) oraz ren ci stów.

Treść uchwa ły oraz peł na li sta
po zo sta łych osób upraw nio nych
do ulg i bez płat nych prze jaz dów
do stęp ne są na stro nie in ter ne to -
wej ZTM w Gdań sku.

- Na si Ope ra to rzy: Za kład Ko -
mu ni ka cji Miej skiej w Gdań sku,
PKS oraz War bus, dys po nu ją flo -

tą no wo cze snych po jaz dów, wy -
po sa żo nych w sze reg udo god nień
dla osób nie peł no spraw nych, jak
m.in. wy su wa ne pod jaz dy na
wóz ki czy de dy ko wa ne na wóz ki
miej sca – in for mu je Je�rzy�Do�ba�-
czew�ski,� dy�rek�tor� Za�rzą�du
Trans�por�tu�Miej�skie�go�w�Gdań�-
sku. – W po jaz dach i na nie któ -
rych przy stan kach funk cjo nu ją
rów nież sys te my za po wie dzi gło -

so wych, co jest szcze gól nie przy -
dat ne dla osób nie do wi dzą cych
czy nie wi do mych. Se nio rzy i oso -
by nie peł no spraw ne mo gą li czyć
w ko mu ni ka cji miej skiej na kom -
fort jaz dy, po cząw szy od ni skiej
pod ło gi w prze wa ża ją cej czę ści
ta bo ru, a na kli ma ty za cji koń -
cząc. W ta kich wa run kach po -
dróż sta je się dla nich ła twiej sza i
przy jem niej sza – za zna cza. 
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Na py ta nie, kto mo że zo stać
daw cą szpi ku czy krwi, naj prost -
sza od po wiedź, to: oso ba zdro wa.
Jest to wa ru nek pierw szy i nie -
pod wa żal ny. Na stęp ne to oczy -
wi ście li mit wie ku (18-65 w
przy pad ku daw ców krwi i 18-55
daw ców szpi ku) i od po wied nia
wa ga (w oby dwu przy pad kach
mi ni mum 50 kg). Do te go do daj -
my chęć nie sie nia po mo cy dru -
gie mu czło wie ko wi i ma my
ide al ne go kan dy da ta na daw cę. 

Pro blem po ja wia się jed nak,
gdy stan na sze go zdro wia nie jest
ide al ny. Nie ozna cza to od ra zu,
że nie bę dzie my mo gli zo stać
daw cą krwi czy szpi ku, po nie waż
nie każ da cho ro ba czy scho rze -
nie dys kwa li fi ku ją na sta łe, nie -
któ re tyl ko cza so wo bądź w
ogó le w tym nie prze szka dza ją.
Co cie ka we, te sa me cho ro by czy
scho rze nia nie za wsze tak sa mo
wpły wa ją na moż li wość by cia
daw cą szpi ku i krwi. Np. przy
nie pra wi dło wym funk cjo no wa -
niu tar czy cy, za rów no przy nad -
czyn no ści, jak i nie do czyn no ści,
nie moż na zo stać daw cą krwi,
jed nak je że li pro ble mem jest nie -
do czyn ność tar czy cy, nie je ste -
śmy wy klu cze ni z moż li wo ści

zo sta nia daw cą szpi ku.  Nie któ re
cho ro by są na ty le po waż ne, że
nie moż na być ani daw cą szpi ku,
ani krwi. Na le żą do nich m.in.
cu krzy ca, oste opo ro za, miaż dży -
ca, cho ro by ser ca, ja skra, za pa le -
nie wą tro by ty pu B i C,
no si ciel stwo wi ru sa HIV, cięż ka
ast ma, epi lep sja. Jed nak na wet
je że li nam cho ro ba nie po zwa la
zo stać daw cą, to pa mię taj my, że
za wsze mo że my za chę cać do te -
go swo ich bli skich i przy ja ciół.
War to pa mię tać, że ist nie je coś
ta kie go jak cza so wa dys kwa li fi -
ka cja z by cia daw cą. Jest to okres
od kil ku dni do na wet kil ku lat,
ja ki mu si upły nąć od mo men tu,
kie dy wy stą pi ła u nas okre ślo na
cho ro ba lub prze szli śmy ope ra -
cję bądź za bieg, do chwi li kie dy
bę dzie my mo gli od dać krew czy
szpik. Do ta kich cho rób, po któ -
rych na dal mo że my być daw ca -
mi, ale mu si my od cze kać
okre ślo ny czas, na le żą m.in. tok -
so pla zmo za, gruź li ca, mo no nu -
kle oza, rze żącz ka. 

Mu si my rów nież od cze kać po
wy ko na niu za bie gu sto ma to lo -
gicz ne go, aku punk tu rze, ku ra cji
an ty bio ty ko wej czy wy ko na niu
ta tu ażu (pa nu je do syć sze ro kie

prze ko na nie, że oso by ma ją ce ta -
tu aże nie mo gą zo stać daw ca mi
krwi czy szpi ku, co jest zu peł ną
nie praw dą, mu szą one po pro stu
od cze kać pół ro ku). 

Oczy wi ście ko bie ty w okre sie
cią ży i kar mie nia rów nież nie
mo gą być daw ca mi. Co waż ne, o
ile w przy pad ku krwio daw ców,
nie idą oni po pro stu od dać krwi
w mo men cie kie dy nie mo gą i ni -
gdzie te go nie mu szą zgła szać, o
ty le w przy pad ku po ten cjal nych
daw ców szpi ku spra wa wy glą da
tro szecz kę ina czej. 

Waż ne jest, aby przy dłuż szej
dys kwa li fi ka cji zgło sić ten fakt
do ba zy, w któ rej je ste śmy za re -
je stro wa ni. Wów czas nie bę dzie -
my wy szu ki wa ni pod wzglę dem
zgod no ści tkan ko wej z oso bą
cho rą. Jest to nie zwy kle istot ne,
po nie waż nie da je złud nej na -
dziei dla na sze go bliź nia ka ge ne -
tycz ne go, któ ry jest cho ry, a my
w da nym mo men cie i tak nie
mo że my mu po móc.  Je że li ma -
cie wąt pli wo ści, czy mo że cie być
daw cą krwi czy szpi ku, za chę -
cam do kon tak tu z na mi lub bez -
po śred nio z cen tra mi
krwio daw stwa czy ba za mi daw -
ców szpi ku. 

Czekamy na Was 28 sierpnia, Targ Węglowy
w Gdańsku od 10 do 15

Ratowanie życia masz
we krwi i szpiku

Fir�ma�PONIATOWSKI�
powstała�w�2006�r.

Od stro ny tech nicz nej re ali zu je my kon cer ty,

even ty, im pre zy fir mo we

oraz in ne wy da rze nia, w któ rych po trzeb ne

jest na gło śnie nie, oświe tle nie efek to we 

oraz sce ny z za da sze niem.

Jest to osa dzo na w cen trum Gdań ska pla ców -
ka cze skiej kul tu ry spę dza nia wol ne go cza su.

Bo he mia Be er Ca fe ofe ru je da nia in spi ro wa -
ne kuch nią cze ską, ba war ską oraz bel gij ską, któ -
re zgod nie z tra dy cją tych państw, uzu peł nia
sze ro ki wy bór róż nych ga tun ków pi wa sta no -
wią cych ide al ny do da tek do ofe ro wa nych po -
traw.

Sma ko wi ta ba war ska go lon ka z pie ca z przy -
pie czo ną skór ką, ri zek, czy li wy bor ny szny cel
po cze sku, aro ma tycz na zu pa ce bu lo wa, czy
świe że mu le to tyl ko nie któ re spe cja ły na szej
kuch ni. Masz ocho tę na kur cza ka? Uwie dzie cię
pierś po pra sku. 

Lo kal mie ści się w bu dyn ku daw nej wo zow ni
wcho dzą cej w skład kom plek su Dwo ru Miej skie -
go. Bu dy nek to ży wa hi sto ria Gdań ska od śre -
dnio wie cza do XXI wie ku. Dwór Miej ski zo stał
wznie sio ny w la tach 1616-19. Wcze śniej, mię dzy

uli ca mi Bo gu sław skie go i Ogar ną sta ły trzy basz -
ty wznie sio ne w XIV wie ku: Bro war na, Schul za
i Na roż na. Obiekt nie unik nął znisz czeń pod czas
II woj ny świa to wej, lecz obec nie przy wró co no
mu daw ną świet ność, aby cie szyć wszyst kich od -
wie dza ją cych Bo he mia Be er Ca fe.

Bo he mia Be er Ca fe

Miesz kań cy Gdań ska od
nie daw na mo gą ko rzy stać z
usług no we go Cen trum Me -
dycz ne go Sy ne xus przy ul. Be -
niow skie go 23, któ re jest
czę ścią mię dzy na ro do wej sie ci
przy chod ni zlo ka li zo wa nych
głów nie w Eu ro pie - w Niem -
czech, Wiel kiej Bry ta nii, Buł ga -
rii, na Ukra inie, Wę grzech, a
tak że w Re pu bli ce Po łu dnio wej
Afry ki. W Pol sce je ste śmy
obec ni od 2003 ro ku, a na sze
ośrod ki są zlo ka li zo wa ne w
sze ściu mia stach: we Wro cła -
wiu, w War sza wie, Ka to wi -
cach, Po zna niu, Gdy ni, a te raz
tak że w Gdań sku. 

Mi sją wszyst kich przy chod -
ni Sy ne xusa jest łą cze nie dzia -
łal no ści lecz ni czej i

pro fi lak tycz nej z uczest nic -
twem w nie ustan nym roz wo ju
me dy cy ny. Pa cjen ci zgła sza ją -
cy się do Sy ne xusa mo gą wziąć
udział w za kro jo nych na sze ro -
ką ska lę pro gra mach kon tro l -
nych oraz ba da niach
kli nicz nych w dzie dzi nie wie lu
cho rób - oste opo ro zy, cu krzy -
cy, cho rób reu ma tycz nych,
neu ro lo gicz nych i in nych
scho rzeń. 

Ośro dek w Gdań sku jest
naj więk szy spo śród wszyst kich
przy chod ni Sy ne xusa, za trud -
nia wy kwa li fi ko wa ny per so nel
me dycz ny i dys po nu je naj no -
wo cze śniej szym sprzę tem dia -
gno stycz nym. W ra mach ofer ty
przy chod ni miesz kań cy Gdań -
ska i oko lic mo gą sko rzy stać
mię dzy in ny mi z bez płat nych
pa kie tów ba dań kon tro l nych
dla osób z cu krzy cą po 40 ro ku
ży cia, z pro ble ma mi kar dio lo -
gicz ny mi czy z kon sul ta cji spe -

cja li stów i ba da nia spi ro me -
trycz ne go dla osób z ast mą.
Do dat ko wo pa cjen ci mo gą sko -
rzy stać z ba da nia den sy to me -
trycz ne go, po zwa la ją ce go
okre ślić ry zy ko oste opo ro zy i
gę stość ko ści.

Ze szcze gól ną tro ską pod -
cho dzi my do osób star szych,
cze go do wo dem jest uzy ska nie
przez Sy ne xusa ty tu łu „Przy -
jaź ni Se nio rom”. Chęt nie an ga -
żu je my się w ini cja ty wy
se nio ral ne, moż na nas tak że
spo tkać pod czas Dnia Nisz cze -
nia Złych Wspo mnień. W stre -
fie me dycz nej za chę ca my do
od wie dze nia na sze go oste obu -
sa, w któ rym moż na wy ko nać
ba da nie gę sto ści ko ści, a tak że
do sko rzy sta nia z in nych bez -
płat nych ba dań kon tro l nych.

An�ge�li�na�Ziem�biń�ska
Cen�trum�Me�dycz�ne

SYNEXUS

No wa przy chod nia SYNEXUS w Gdań sku
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W
szyst kie oso by
nie peł no spraw -
ne oraz ich ro -
dzi ny i

opie ku no wie mo gą od wie dzać
za kład kę „Gdańsk bez ba rier”
znaj du ją cą się w ser wi sie in ter -
ne to wym mia sta Gdań ska. Moż -
na tam zna leźć wie le
przy dat nych i cie ka wych in for -
ma cji: na te mat pra wo daw stwa,
cie ka wych wy da rzeń i ak cji kie -
ro wa nych do osób z nie peł no -
spraw no ścia mi.

Na stro nie www.gdansk.pl
oso by nie peł no spraw ne oraz ich
opie ku no wie znaj dą klu czo we
ak ty praw ne do ty czą ce re ha bi li -

ta cji spo łecz nej i za wo do wej,
Kon wen cję ONZ o pra wach osób
nie peł no spraw nych oraz wie le
in nych przy dat nych ser wi sów
m.in. nt. zmian w prze pi sach o
kar tach par kin go wych. Dla
wszyst kich, któ rzy ma ją wąt pli -
wo ści, jak za cho wać się w sto -
sun ku do oso by
nie peł no spraw nej, przy go to wa -
no „Prak tycz ny po rad nik sa vo ir
vi vre”.

- W za kład ce Gdańsk bez ba -
rier sta ra my się za miesz czać
istot ne in for ma cje oraz wy da -
rze nia pla no wa ne w naj bliż szej
przy szło ści - mó wi Mo ni ka Gro -
chul ska, „opie kun” stro ny. I pod -

kre śla, że stro na, któ rej no wa
od sło na po wsta ła rok te mu, ak -
tu ali zo wa na jest na bie żą co. -
Cie szy fakt, iż co raz wię cej or ga -
ni za cji po za rzą do wych za miesz -
cza in for ma cje o swo ich
przed się wzię ciach, dzię ki cze mu
tra fia ją one do szer szej gru py od -
bior ców - do da je Mo ni ka Gro -
chul ska. Na stro nie znaj du ją się
rów nież in for ma cje o obiek tach i
miej scach przy ja znych oso bom
nie peł no spraw nym w Gdań sku. 

In for ma cje te po moc ne są nie
tyl ko miesz kań com, ale i od wie -
dza ją cym Gdańsk tu ry stom.
Wśród miejsc przy ja znych nie -
peł no spraw nym jest m.in. Ośro -

dek Czy tel nic twa Cho rych i Nie -
peł no spraw nych Wo je wódz kiej i
Miej skiej Bi blio te ki Pu blicz nej w
Gdań sku, gdzie czy tel ni cy z dys -
funk cją na rzą du wzro ku i dys -
lek sją ma ją do dys po zy cji  książ ki
mó wio ne w for mie ka set ma gne -
to fo no wych oraz au dio bo oków.
War to też zwró cić uwa gę na za -
kład kę „Gdańsk Prze strzeń dla
wszyst kich. Zgłoś prze szko dę”.
Za jej po śred nic twem moż na bo -
wiem zgła szać ba rie ry, któ re
utrud nia ją funk cjo no wa nie oso -
bom nie peł no spraw nym w
Gdań sku, nie tyl ko ar chi tek to -
nicz ne, ale tak że men tal ne oraz
w ko mu ni ko wa niu. 

- Cze ka my na in for ma cje o
prze szko dach, ale tak że o do -
brych prak ty kach zna le zio nych
w prze strze ni miej skiej – pod -
kre śla Mo ni ka Gro chul ska.  Je�śli
od�wie�dza�ją�cy�ma�ją�ja�kieś�uwa�-

gi� i� su�ge�stie� lub� chcą� się� po�-
dzie�lić�swo�imi�spo�strze�że�nia�-
mi�na�te�mat�stro�ny,�pro�sze�ni�są
o�kon�takt�z�opie�ku�nem�stro�ny:
m o �n i �k a . g r o �c h u l �-
ska@gdansk.gda.pl.

GDAńSK�BEZ�BA�RIER za pra sza

Bez pie czeń stwo to je den z
naj waż niej szych te ma tów
po dej mo wa nych przez

Mia sto Gdańsk, szcze gól nie w
kon tek ście sze ro ko ro zu mia ne go
bez pie czeń stwa osób star szych.

Po czu cie wła sne go bez pie -
czeń stwa w do mu, pra cy czy na
uli cy ma ogrom ne zna cze nie nie
tyl ko dla lu dzi mło dych i ak tyw -
nych za wo do wo, ale przede
wszyst kim dla lu dzi sa mot nych,
doj rza łych wie kiem i nie peł no -
spraw nych. Mi mo ape li, in for -
ma cji i ak cji pro fi lak tycz nych
pro wa dzo nych przez mia sto, po -
li cję, Straż Miej ską, oszu ści dzia -
ła ją cy m.in. me to dą „na
wnucz ka“, wciąż wy łu dza ją pie -
nią dze. Ofia ra mi prze stępstw są
oso by star sze, sa mot ne, a przede
wszyst kim uf ne. Oszu ka ne oso -
by tra cą swo je oszczęd no ści, pa -

miąt ki ro dzin ne i in ne cen ne
przed mio ty. 

Nie bądź my obo jęt ni - za dbaj -
my o bez pie czeń stwo na szych
naj bliż szych!

- Chcąc za dbać o swo je bez -
pie czeń stwo, po win ni śmy
przede wszyst kim pa mię tać, by
nie da wać oka zji zło dzie jo wi,
po ka zu jąc np. co ma my w port fe -
lu lub prze li cza jąc pie nią dze po -
dej mo wa ne z ban ko ma tu.
Na le ży się tak że kie ro wać za sa dą
ogra ni czo ne go za ufa nia w przy -
pad ku roz mów te le fo nicz nych i
nie spo dzie wa nych wi zyt tzw. da -
le kich krew nych - wy li cza Ga -
brie la Du dziak, peł no moc nik
pre zy den ta mia sta Gdań ska ds.
se nio rów. – Pa mię taj my też, że
nasz dom jest na szą twier dzą.
Gdy je ste śmy w do mu sa mi, nie
wpusz czaj my nie zna jo mych,

roz ma wiaj my przez do mo fon lub
za mknię te drzwi, skon tak tuj my
się z in nym człon kiem ro dzi ny
lub zna jo mym, ewen tu al nie z
pra cow ni kiem so cjal nym. 

Me to da „na wnucz ka“, któ rą
upodo ba li so bie oszu ści, nie jest
je dy ną me to da wy łu dzeń pie nię -
dzy. Co raz czę ściej człon ko wie
grup prze stęp czych po da ją się za
po li cjan tów CBŚ bądź funk cjo -
na riu szy zaj mu ją cych się roz pra -
co wy wa niem oszu stów. 

- Bądź my ostroż ni i nie ufaj my
ta kim te le fo nom - prze strze ga
peł no moc nik ds. se nio rów.  
Ostroż�ność�to�pod�sta�wa!
Jak nie stać się ofia rą oszu -

stów? Przede wszyst kim na le ży
za cho wać ostroż ność - je że li
dzwo ni do nas ktoś, kto pod szy -
wa się pod człon ka na szej ro dzi -
ny i pro si o pie nią dze, nie

po dej muj my żad nych po chop -
nych dzia łań. Nie in for muj my ni -
ko go te le fo nicz nie o ilo ści
pie nię dzy, któ re ma my w do mu
lub tych  prze cho wy wa nych na
kon cie. Nie wy pła caj my z ban ku
jed no ra zo wo wszyst kich
oszczęd no ści. 

Po za koń cze niu roz mo wy,
któ ra nas za nie po koi, na tych -
miast skon tak tuj my się z kimś
bli skim, naj le piej z ro dzi ną „rze -
ko me go” wnucz ka w ce lu uzy -
ska nia pew no ści, że oso ba, któ ra
do nas dzwo ni ła, jest tą, za któ rą

się po da je. A je śli ma my wra że -
nie, że ktoś pró bu je nas oszu kać,
na le ży na tych miast po wia do mić
o tym po li cję i za dzwo nić pod
bez płat ny nu mer alar mo wy 997
al bo, z te le fo nu ko mór ko we go
nu mer 112. Prze każ my dy żur ne -
mu in for ma cje o swo ich po dej -
rze niach.

Edu�ka�cja�i�pro�fi�lak�ty�ka
- Ce lem na szych dzia łań jest

przede wszyst kim pod nie sie nie
świa do mo ści miesz kań ców w
kwe stii wpły wu na wła sne bez -
pie czeń stwo, dla te go też mia sto

po dej mu je dzia ła nia ma ją ce na
ce lu pod no sze nie bez pie czeń -
stwa gdańsz czan i od wie dza ją -
cych na sze mia sto tu ry stów.
Or ga ni zo wa nie spo tkań in for -
ma cyj nych dla se nio rów, wspól -
nie z miej skim rzecz ni kiem
Kon su men tów oraz po dej mo wa -
na współ pra ca z klu ba mi se nio -
rów, z po li cją, Stra żą Miej ską i
in sty tu cja mi ma na ce lu po sze -
rze nie wie dzy w tym za kre sie
wśród miesz kań ców bez wzglę -
du na wiek – do da je Ga brie la Du -
dziak.

Bez piecz ny Gdań ski Se nior

Trwa III edy cja Kon kur su
„Ak tyw ni Se nio rzy”, or ga ni zo -
wa ne go przez Re gio nal ne Cen -
trum Wo lon ta ria tu w Gdań sku,
Sto wa rzy sze nie Se nio rów
„Star si” oraz Urząd Miej ski w
Gdań sku. Ce lem kon kur su jest
na gra dza nie naj ak tyw niej szych
se nio rów, cie ka wych ini cja tyw
oraz przed się wzięć or ga ni zo -
wa nych z my ślą o spo łecz no ści
lo kal nej Gdań ska. Kon kurs ma
pro mo wać dzia ła nia na rzecz

po pra wy ja ko ści ży cia gdań -
skich se nio rów.

W ra mach kon kur su zo sta ną
wrę czo ne na gro dy w 4 ka te go -
riach: naj ak tyw niej szy se nior,
naj ak tyw niej sza se nior ka, naj -
cie kaw sza ini cja ty wa se nio ral -
na re ali zo wa na w ra mach
Gdań skie go Fun du szu Se nio -
ral ne go oraz „Przy ja zny se nio -
rom” – dzia ła nie or ga ni za cji
po za rzą do wej, in sty tu cji pu -
blicz nej lub ini cja ty wa nie for -
mal na skie ro wa na na rzecz

se nio rów z te re nu mia sta
Gdań ska.

ZWycięzcy w kon kur sie  zdo -
będą ty tu ł „Ak tyw ni Se nio rzy”
w jed nej z czte rech ka te go rii
oraz na gro dy rze czo we.

Wa run kiem zgło sze nia do
kon kur su jest po praw ne wy peł -
nie nie for mu la rza zgło sze nio -
we go ze stro ny
www.ki wi.org.pl. For mu larz
moż na rów nież otrzy mać
w wer sji pa pie ro wej w Re gio -
nal nym Cen trum Wo lon ta ria tu

w Gdań sku, pl. So li dar no ści
1/3.35, 80-863 Gdańsk. Ter min
skła da nia wnio sków upły wa 15
wrze śnia 2015 r. o go dzi nie
15:00. Lau re atów kon kur su po -
zna my 9 paź dzier ni ka 2015 r.
Szcze gó ło we wa run ki okre śla
re gu la min kon kur su.

Ser decz nie za pra sza my do
udzia łu!!!
Do�dat�ko�we� in�for�ma�cje� o

kon�kur�sie� moż�na� uzy�skać,
ko�rzy�sta�jąc� z� ad�re�su� e�-ma�il:
b u �c z y n �s k a@wo �l o n �t a �-
riat.org.pl��lub�pod�nu�me�rem
te�le�fo�nu�58�772�42�19.

KONKURS�DLA�AKTYWNYCH�SENIORÓW

Se�nio�rze,�bądź�ostroż�ny!
Se�nio�rze,�nie�daj�się�oszu�kać!

Pa�mię�taj:
-�bądź�czuj�ny�i�prze�zor�ny�w�kon�tak�tach
z�nie�zna�jo�my�mi;
-�nie�otwie�raj�drzwi�bez�spraw�dze�nia,
kto�i�po�co�przy�szedł;
-�nie�prze�ka�zuj�pie�nię�dzy�ani�da�nych�per�so�nal�nych
oso�bom,�któ�rych�nie�znasz;
-�nie�udzie�laj�in�for�ma�cji�przez�te�le�fon�oso�bom,�któ�-
re�po�da�ją�się�za�two�ją�ro�dzi�nę�lub�jej�zna�jo�mych;

-�nie�za�wie�raj�umów�w�po�śpie�chu,
a�w�szcze�gól�no�ści�przez�te�le�fon.�
Za�wia�dom�po�li�cję!
bez�płat�ny�nu�mer�alar�mo�wy�997�al�bo�
z�te�le�fo�nu�ko�mór�ko�we�go���nu�mer�112

W�spra�wach�kon�su�menc�kich�po�rad�udzie�la�
Miej�ski�Rzecz�nik�Kon�su�men�tów,
Agniesz�ka�Chi�lic�kaul.�Wa�ły�Ja�giel�loń�skie�180-853
Gdań�sk�po�kój�nr�103�A�(par�ter)tel.:�+48�58�323�70
11fax:�+48�58�305�34�52e�-ma�il:mrk@gdansk.gda.pl
ad�res�ko�re�spon�den�cyj�ny:80-803�Gdań�skul.�No�we
Ogro�dy�8�/�12
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Po - to 7 ener gicz nych osób,
któ re po łą czył pro blem cho ro -
by no wo two ro wej. Owo cem ich

przy jaź ni i współ pra cy jest wła -
śnie Fun da cja Po.

„Po”  to być mo że cięż ka
cho ro ba, utra ta ko goś bli skie -
go, pra cy, a mo że kry zys czy
de pre sja…

Chcą po ma gać in nym za pro -
jek to wać swo je ży cie Po. Po
czymś, co spo wo do wa ło, że do -
tych cza so we po ukła da ne ży cie
ru nę ło.

Na co dzień są dla lu dzi po -
przez róż ne go ro dza ju warsz ta -
ty, spo tka nia, roz mo wy z

psy cho lo ga mi, co acha mi i
ludź mi w po dob nej sy tu acji ży -
cio wej. Bli ska jest im rów nież
wszel ka pro fi lak ty ka cho rób i
do te go na ma wia ją.

Są au to ra mi warsz ta tów
„Pier si w Wiel kim Mie ście”,
któ re cie szą się du żym po wo -
dze niem wśród po mor skich
ko biet. Pod czas warsz ta tów po -
ru sza ny jest te mat pro fi lak ty ki
i sa mo ba da nia się przez ko bie -
ty. Chcą, aby lu dzie się ba da li a
nie le czy li!

W Trój mie ście fun da cja
prze pro wa dzi ła cykl Me ta mor -
foz dla Ko biet po przej ściach,
po tra ge diach, po cho ro bach,
któ re za koń czy ły się Po ka zem
Mo dy w Mu zeum Mia sta Gdy -
ni.

Tym ra zem w zor ga ni zo wa -
nym przez Fun da cję Po ka zie
Mo dy w ro li mo de lek wy stą pią
od waż ne, trój miej skie se nior ki,
kto re ubie rze za przy jaź nio na z
fun da cją – gdyń ska pro jek tant -
ka Ewa Płon ka.

Fundacja Po zaprasza
na pokaz mody seniorów
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�� Nie psuj mnie, da jąc mi wszyst ko, o co Cię pro -
szę. Nie któ ry mi proś ba mi je dy nie wy sta wiam Cię
na pró bę.
��  Nie oba wiaj się po stę po wać wo bec mnie twar do
i zde cy do wa nie. Da je mi to po czu cie bez pie czeń stwa.
��  Nie po zwól mi utrwa lić złych na wy ków. Ufam, że
Ty po mo żesz mi się z ni mi upo rać.
��  Nie po stę puj tak, abym czuł się mniej szy niż
jestem To spra wia, że po stę pu ję głu pio, że by udo -
wod nić, że je stem du ży.
��  Nie karć mnie w obec no ści in nych. Naj bar dziej
mnie prze ko nu jesz, gdy mó wisz do mnie spo koj nie i
dys kret nie.
��  Nie ochra niaj mnie przed kon se kwen cja mi te go,
co zro bi łem. Po trzeb ne mi są rów nież bo le sne do -
świad cze nia.
��  Nie przej muj się zbyt nio, gdy mó wię - Ja Cię  nie -
na wi dzę -. To nie Cie bie nie na wi dzę, ale ogra ni czeń,
któ re sta wiasz przede mną.
��  Nie przej muj się zbyt nio mo imi ma ły mi do le gli -
wo ścia mi. Po myśl jed nak, czy nie sta ram się przy ich
po mo cy przy cią gnąć Two jej uwa gi, któ rej tak bar dzo
po trze bu ję.
��  Nie gde raj. Bę dę się bro nił, uda jąc głu che go.
��  Nie da waj mi po chop nych obiet nic, bo czu ję się
bar dzo za wie dzio ny, gdy ich póź niej nie do trzy mu -
jesz.
��  Nie prze ce niaj mnie. To mnie krę pu je i nie kie dy
zmu sza do kłam stwa, aby nie spra wić Ci za wo du.
��  Nie zmie niaj swo ich za sad po stę po wa nia w za -
leż no ści od ukła dów. Czu ję się wte dy za gu bio ny i tra -
cę wia rę w Cie bie.
��  Nie zby waj mnie, gdy sta wiam Ci py ta nia. Ja znaj -
dę in for ma cje gdzie in dziej, ale chciał bym, że byś Ty
by ł mo im prze wod ni kiem po świe cie.
��  Nie mów, że mój strach i mo je oba wy są głu pie.
Dla mnie są bar dzo re al ne.
��  Ni gdy na wet nie su ge ruj, że ty je steś do sko na ły i
nie omyl ny. Prze ży wam bo wiem zbyt wiel ki wstrząs,
gdy wi dzę, że nie je steś ta ki.
��  Ni gdy nie myśl, że uspra wie dli wia nie się przede
mną jest po ni żej Two jej god no ści. Wzbu dza ono we
mnie praw dzi wą ser decz ność.
��  Nie za bra niaj mi eks pe ry men to wa nia i po peł nia -
nia błę dów, bez te go nie mo gę się roz wi jać.
��  Nie za po mi naj, jak szyb ko do ra stam. Jest Ci za -
pew ne trud no do trzy mać mi kro ku, ale pro szę Cię,
po sta raj się.

I pa mię taj, KOCHAM CIĘ

Apel�Two�je�goApel�Two�je�go
Dziec�kaDziec�ka

„Nikt nie jest samotną górą lodową
dryfującą po oceanie historii“ (Jan Paweł II)

Od dnia 1.06.2015 fir ma
Vies smann wpro wa dzi ła do
swo jej ofer ty Pro gram Wy dłu -
żo nej Gwa ran cji, któ ry po zwa -
la na ko rzy sta nie z za let
po sia da nia gwa ran cji przez
okres 5 lat od uru cho mie nia
urzą dze nia. Ofer ta do ty czy
urzą dzeń za ku pio nych przez
Fir my Part ner skie od dnia
01.01.2015 r. i obej mu je kosz ty
czę ści za mien nych oraz usług
świad czo nych dla Klien ta, włą -
cza jąc kosz ty do jaz du. Opła ta
nie obej mu je kosz tów prze glą -
dów oraz czę ści eks plo ata cyj -
nych (szyb ko zu ży wal nych).

Pro gram Wy dłu żo nej Gwa -
ran cji za pew nia ochro nę urzą -
dze nia po wy ga śnię ciu okre su
gwa ran cji Fir my Part ner skiej.
Pro gram ofe ro wa ny i ob słu gi -
wa ny jest przez Vies smann Sp.
z o.o. Wy dłu żo ną Gwa ran cją
ob ję te są urzą dze nia fir my
Vies smann za ku pio ne za po -
śred nic twem Au to ry zo wa nych
Firm Part ner skich. Li sta au to -
ry zo wa nych punk tów sprze da -
ży do stęp na jest na stro nie
www.vies smann.pl.

Pro gram Wy dłu żo nej Gwa -
ran cji jest usłu gą  od płat ną i
za pew nia bez pie czeń stwo
urzą dzeń przez okres dłuż szy

niż stan dar do wy okres gwa -
ran cji. Fir ma Vies smann za -
pew nia ob słu gę ser wi su
fa brycz ne go i 24-go dzin ną
po moc tech nicz ną. Usłu ga do -
stęp na jest dla wy bra nych
pro duk tów, zgod nie z wy ka -
zem urzą dzeń i na wa run kach
przed sta wio nych na stro nie
in ter ne to wej: www.vies -
smann.pl w za kład ce (Ser -
wis/Wy dłu żo na Gwa ran cja).

In�fo�li�nia�ser�wi�so�wa:
tel.�801�0801�24

ser�wis@vies�smann.pl

Prze dłuż gwa ran cję
z fir mą 

Godziny�pracy�Salonu�Firmowego
poniedziałek�–�piątek:�7.00�–�17.00

ELEKTRO-CAL sp. z o.o.ul.
Zajączkowo 28A83-111 Miłobądztel.

58/530-01-05fax 58/530-01-06 e-
mail: elektrocal@elektrocal.pl 

DZIAŁ�HANDLOWY
Doradca techniczno -

handlowyInżynier budowyKamil

Panastel. 58/530-01-05     
tel. kom. 505-192-271    

e-mail:kpanas@elektrocal.pl

SERWIS
Specjalista do spraw

serwisuAgnieszka Matusztel.
58/530-01-05tel. kom. 505-192-
274e-mail: serwis@elektrocal.pl


