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Niepokonana
Monika Kuszyńska
iosenkarka i autorka tekstów, u progu
działalności artystycznej, w 2001 r. została - trzecią z kolei - wokalistką powstałej w 1990 r. grupy Varius Manx. Jej
debiutancki album, zatytułowany „Eta”,
był siódmym w dorobku zespołu, uhonorowanego w
tym czasie brylantową płytą. W roku 2002 zostali
laureatami Grand Prix Festiwalu Krajów Nadbałtyckich, wkrótce ukazały się dalsze albumy z udziałem
wokalistki / m.in. „Eno” 2002, „Emi” na 15-lecie grupy czy „Varius Manx symfonicznie” w 2006 r./ oraz
kilkanaście singli. Do największych przebojów wylansowanych przez Monikę Kuszyńską należą: „Moje Eldorado”, „Maj”, „Bezimienna”.
Świetnie rozwijającą się karierę artystyczną wokalistki przerwał w maju 2006 r. tragiczny wypadek
samochodowy, w wyniku którego pozostaje częściowo sparaliżowana i do dziś porusza się na wózku. Nie
poddała się jednak zwątpieniu i bezsilnej bierności.
Po kilku latach skupionych jedynie na intensywnej
rehabilitacji wraca do aktywnego życia, ale przede
wszystkim powraca do swojej pasji, jaką jest śpiewanie. Pierwszym krokiem jest nagranie w 2009 r.piosenki z Beatą Bednarz pt. Nowa rodzę się. Kolejne lata
obfitują w nowe przedsięwzięcia, takie jak udział w
programie Bitwa na głosy czy występ na festiwalu w
Opolu z piosenką Ocaleni, będącą pierwszym singlem z jej debiutanckiej solowej płyty. Album Ocalona ukazał się 12 czerwca 2012 r.
W lutym 2013 Monika została odznaczona przez
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisława Komorowskiego, Złotym Krzyżem Zasługi.
Panią Monikę zapisujemy do naszego grona „Niepokonanych“. Zapraszamy na specjalny koncert już
28.08.2015 o godz. 14 podczas Dnia Niszczenia Złych
Wspomnień w Gdańsku, Targ Węglowy. Wstęp wolny.

Szalona DJ Wika zaprasza

Dyskoteka
dlaGdańska

P

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

28 sierpnia 2015 - Sopot

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.
Zapraszamyna„Dyskotekę
pokoleniowądlaGdańska“28sierpnia
2015r.,TargWęglowywGdańsku.
a dawców
Czekamy na

Przyjdźioddaj

Pstrong Orkiestra obudzi Gdańsk półlitrakrwi
Pstrong Orkiestra istnieje od 10 lipca 1995 roku.
Stan orkiestry: trzydziestu pięciu muzyków i
piętnaście tamburmajorek i pomponistek. Opracowania oraz aranżacje utworów kmdr por. rez.
Ireneusz Stromski. Orkiestra występowała między innymi: - Wizyta Jana Pawła II w Sopocie, Otwarcie i zakończenie mistrzostw świata w
windseerfingu, - Mistrzostwa Europy kobiet w
Piłce Siatkowej 2009. - Liczne występy na
MUSIKPARADE w Niemczech i Austrii, - Święta
państwowe i kościelne, przemarsze, parady itp.
Orkiestra brała również udział w produkcjach telewizyjnych i filmowych w kraju i za granicą.

apraszamy 28 sierpnia 2015 r. od godz 10.30 na Targ
Węglowy w Gdańsku. Ustawiony będzie tam specjalny
krwiobus (jest to jedna z atrakcji Dnia Niszczenia
Złych Wspomnień). Każdy będzie mógł honorowo oddać krew
tak bardzo potrzebną dzieciom z pomorskich szpitali. Do tej
pory zebraliśmy łącznie ponad 18 litrów krwi. Teraz chcemy
pobić ten rekord.
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W pracy radzą sobie doskonale

Osoby niepełnosprawne pracują siedem godzin dziennie. Dłuższy o 10
dni jest także ich urlop. W Lubianie takie osoby mogą liczyć nie tylko
na brak barier architektonicznych, ale też rehabilitację

Wioleta Sprawka pracuje w Zakładach Porcelany Stołowej Lubiana już
od 30 lat. Kilka lat temu, kiedy zaczęły się problemy z kręgosłupem, została przeniesiona na lżejsze stanowisko

W

Z a k ł a d a c h
P o r c e l a n y
Stołowej Lubianapracuje

ponad 90 osób niepełnosprawnych.Jakprzyznają,powierzane są im lżejsze
zadania.Coważne,mogąteż

namiejscukorzystaćzrehabilitacji.
Osoby
niepełnosprawne
chcą pracować. Niestety, na
rynku brakuje dla nich ofert.
Pozytywny przykład dają Zakłady Porcelany Stołowej Lubiana w Łubianie, gdzie takich
osób jest ponad 90 i świetnie
sobie radzą z powierzonymi im
zadaniami. Są to osoby z niepełnosprawnością w stopniu
lekkim, umiarkowanym i
znacznym. Pracują wspólnie z
osobami zdrowymi.
- Takie osoby mają krótszy o
godzinę dzień pracy - mówi
Krystyna Wawrzyniak, prezes
ZSP Lubiana. - Przysługuje im
również 10 dni urlopu więcej.
Staramy się stworzyć jak najlepsze warunki pracy. Osoby
niepełnosprawne pracują z pozostałą częścią załogi, tak, by
nie czuły się izolowane. Dbamy
o to, by nie było też żadnych
barier architektonicznych na
terenie zakładów. Takie osoby
mogą u nas też korzystać z rehabilitacji.
Najwięcej osób niepełnosprawnych pracuje w dziale
zdobniczym, pakowni, a także
przy dekorowaniu, kodowaniu
i sortowaniu.
- Wśród osób niepełnosprawnych są m.in. chorzy po
przebytych nowotworach mówi Krystyna Wawrzyniak. Najczęściej jednak są to osoby
ze schorzeniami serca, kręgosłupa i nóg, a także z cukrzycą.
Ludzie ci chcą po chorobie jak
najszybciej wrócić do pracy,
najchętniej w swoim zespole.
Choć wciąż przybywa osób ze
schorzeniami,
możliwość
otrzymania renty jest ograniczona. Osoby niepełnosprawne
pozostałyby bez środków do

życia. Na szczęście, póki co nie
brakuje u nas pracy dla nich.
- Zajmuję się zdobieniem
porcelany - mówi Wioleta
Sprawka, jedna z pracownic
ZPS Lubiana z niepełnospraw-nością II stopnia. - Jestem zatrudniona tu od 30 lat. To
ciężka praca, ale mogę liczyć na
pomoc. Co ważne, na moim
stanowisku pracy są podnośniki. Osiem lat temu zaczęły się
problemy z kręgosłupem. Osobom niepełnosprawnym trudno jest znaleźć pracę. Cieszę
się, że mnie ten problem nie
dotyczy. Pracuję z fantastycznymi ludźmi, 7 godzin dziennie. Mam też 36 dni urlopu.
- Osoby niepełnosprawne w
moim dziale zajmują się pracami pomocniczymi, np. wyszukiwaniem pęknięć - mówi Jan
Kama, kierownik działu szkliwierni, piecowni, sortowni białej i kompletowni. - Jest ich 18.
Trzeba przyznać, że bardzo dobrze sobie radzą w pracy.
- Od 11 lat pracuję w dziale
szkliwierni - mówi Danuta
Dziadowicz. - Zatrudnione w
Lubianie osoby niepełnosprawne nie mają powodów do
narzekań. W 2002 roku zachorowałam na reumatoidalne zapalenie
stawów.
Mam
umiarkowany stopień niepełnosprawności. Do ZPS Lubiana
trafiłam poprzez Powiatowy
Urząd Pracy w Kościerzynie.
- Zajmuję się sortowaniem
porcelany - mówi Stefania
Czerwińska. - Trafiłam tu w
2002 roku. Od 3 lat mam orzeczony stopień niepełnosprawności z powodu problemów z
kręgosłupem. W dziale sortowni mam lżejszą pracę niż wcześniej. Nie mam powodów do
narzekań.

Studio Passja

Filmują z sercem
Doświadczenia zdobywane
od obróbki komputerowej, poprzez montaż po reportaż sportowy
w
trudnych
warunkach torów wyścigowych gwarantują oryginalność
i otwartość twórczą. Realizujemy projekty filmowe promujące Pomorze Gdańskie. Naszą
twórczość prezentujemy na festiwalach filmowych. Swoje

umiejętności wykorzystujemy
w klipach reklamowych i szkoleniowych oraz imprezach okolicznościowych. Rozwój studia
i zaufanie przyjaciół pozwalają
nam na realizację nowych pomysłów i ciągłe doskonalenie
warsztatu. Co oferujemy naszym klientom?
Chcemy być wszędzie tam,
gdzie możemy utrwalić Pań-

stwa niezapomniane chwile. W
naszej ofercie znajdą Państwo:
a wideofilmowanie ślubów,
wesel i chrztów
a relacje z imprez sportowych
a wykonywanie wizytówek
wideo i wideo CV
a montaż filmów z materiałów dostarczonych nam
przez klienta

a profesjonalną aranżację
muzyczną i autorskie kompozycje tworzące oryginalną
oprawę filmów

Zapraszamy
dowspółpracy!
www.studiopassja.pl
tel.510-724-430

28 sierpnia 2015 - Gdańsk

NiszczenieZłych
Wspomnień

Zapraszamy wszystkich, którzy mają
złe wspomnienia. W dniu 28 sierpnia
2015 r. (piątek, od godz. 11.00 do
15.00 na Targu Węglowym w
Gdańsku) każdy będzie mógł zniszczyć swoje złe wspomnienie. W specjalnie przygotowanym namiocie
można będzie chwilę pomyśleć, napisać swoje złe wspomnienie na
przygotowanych talerzach, a następnie potłuc i wymazać je z pamięci. Pomysł na niszczenie złych
wspomnień wpadł nam do głowy
podczas długich zimowych dni i nocy. Teraz każdy może sam zdecydować o zniszczeniu „tego, co go boli“.
Zostań z nami NIEPOKONANYMI.

Talerze, które można będzie rozbijać, ufundowała
nam firma Lubiana z Łubiany k. Kościerzyny.

www.sztukazycia.wordpress.com
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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.

Edukacja dla rozwoju

Gdańsk z wysokości

Aby skorzystać z atrakcji wrzuć do skarbonki
kilka monet, albo wyślij sms na numer 72355
z dopiskiem NIEPOKONANI.

Zatoka Sztuki
Pomysł na Zatokę Sztuki zrodził się z pasji i
chęci zbudowania niezależnej instytucji kultury, niezależnej od miejskich czy państwowych
środków finansowych, niepodlegającej układom
politycznym i środowiskowym. Instytucji takiej,
której program będzie otwarty na artystów z różnych dziedzin sztuki, ale też przyjazny twórcom
młodym, niedoświadczonym w takim samym
stopniu jak artystom uznanym. Był to pomysł
karkołomny, ale jak udowodniło działanie Zatoki Sztuki - możliwy do zrealizowania. Potrzeba
samofinansowania zrodziła w projekcie potrzebę powiązania kultury i biznesu, pomysł nie był
nowy i świetnie sprawdzał się na świecie od dekad, jednak w Polsce przed Zatoką Sztuki nikt
tego jeszcze nie próbował.
Skraj Parku Północnego i plaży północnej
jeszcze pięć lat temu wyglądał zupełnie inaczej,

był to z pewnością najbardziej nieprzyjemny i
przerażający zakątek Sopotu.
Budynek i jego otoczenie przeszły kompleksową rewitalizację i zyskały uznanie w środowisku architektów. Obiekt został wyróżniony
m.in. w rankingu „Gazety Wyborczej“, dotyczącym najpiękniejszych budynków powstałych
po 2010 roku. Estetyka miejsca i wysoki standard szybko rozsławiły Zatokę Sztuki jako jedno z najpiękniejszych miejsc nad polskim
Bałtykiem.
Jednak Zatoka Sztuki to nie tylko pięknie
zrekultywowane miejsce, to przede wszystkim
prywatna instytucja, który łączy ze sobą sztukę, kulturę, edukację, biznes, rozrywkę oraz
działalność charytatywną, a wszystkie te elementy są na najwyższym poziomie.
Karolina Cierniak
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WIELCY przyjaciele. Odpowiedzieli na nasze marzenia i
Spotkanie z Jerzym Dudkiem

Michał Wiśniewski

Krystyna Giżowska

Perfekcyjny Perfekt

Kolędy po kaszubsku TVP3

Natalia Partyka

Zespół Detox

Jerzy Owsiak

Anna Dymna

Charytatywne wesołe miasteczko

Malowanie twarzy

Fundacja Sztuka Życia
-Niepokonani poszukuje:
bezinteresownych sponsorów,
ludzi wielkiego serca, którzy chcą
współpracować z nami.
Celem fundacji jest spełnianie marzeń osób niepełnosprawnych
i ludzi w podeszłym wieku.
Chęć pokazania innej,
lepszej strony życia.
Kontakt. 508-095-467 lub sztukazycia@op.pl

BezpłatneprzejazdykomunikacjąmiejskąwGdańsku
(na podstawie dokumentów potwierdzających uprawnienie)

obejmują m.in.: dzieci i młodzież do lat 16, będące osobami
niepełnosprawnymi oraz towarzyszącego im opiekuna; dzieci i
młodzież niepełnosprawną objętą kształceniem specjalnym oraz

towarzyszącego im opiekuna na
trasie: miejsce zamieszkania –
placówka oświatowa; opiekunów
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej objętej kształceniem
specjalnym bez towarzystwa
dziecka (tj. po odwiezieniu dziecka lub w drodze po dziecko); in-

walidów wojennych i wojskowych; przewodników towarzyszących inwalidom wojennym i
wojskowym, zaliczonym do I gr.
inwalidzkiej; inwalidów o znacznym stopniu niepełnosprawności (I grupa i osoby o całkowitej
niezdolności do pracy i niezdol-

www.sztukazycia.wordpress.com
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nas odwiedzili, biorąc udział w Dniach Niepokonanych
Piotr Rubik

Halina Kunicka

Zespół Fucus

Festiwal Zaczarowanej Piosenki

Czesław Majewski

Michał Gasz

Irena Santor

Piotr Szumny - iluzjonista

Zbigniew Wodecki

Festyny Straży Pożarnej

Pomorska policja uczyła

Zespół VIVA-BAND

ności do samodzielnej egzystencji) oraz towarzyszących im pełnoletnich
opiekunów;
ociemniałych oraz towarzyszących im przewodników (osoba,
która ukończyła 13 lat albo pies –
przewodnik) o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (I lub II grupa i
osoby o całkowitej niezdolności
do pracy i niezdolności do samo-

zamieszkałe w Gdańsku na pobyt
stały lub czasowy.
Ulgowe przejazdy komunikacją miejską w Gdańsku (na podstawie
dokumentów
potwierdzających uprawnienie)
obejmują m.in.: kombatantów;
weteranów poszkodowanych;
młodzież dotkniętą inwalidztwem oraz młodzież niepełnosprawną w wieku od 16 do 30 lat;

dzielnej egzystencji lub o całkowitej niezdolności do pracy); cywilne niewidome ofiary działań
wojennych wraz z towarzyszącym im przewodnikiem; osoby,
które ukończyły 70 lat; osoby poszkodowane przez III Rzeszę zamieszkałe w Gdańsku na pobyt
stały lub czasowy; osoby, które
przebywały na przymusowych
zesłaniach i deportacji w ZSRR,

emerytów - po ukończeniu odpowiednio: 55 lat (kobiety) i 60 lat
(mężczyźni) oraz rencistów.
Treść uchwały oraz pełna lista
pozostałych osób uprawnionych
do ulg i bezpłatnych przejazdów
dostępne są na stronie internetowej ZTM w Gdańsku.
- Nasi Operatorzy: Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku,
PKS oraz Warbus, dysponują flo-

tą nowoczesnych pojazdów, wyposażonych w szereg udogodnień
dla osób niepełnosprawnych, jak
m.in. wysuwane podjazdy na
wózki czy dedykowane na wózki
miejsca – informuje JerzyDobaczewski, dyrektor Zarządu
TransportuMiejskiegowGdańsku. – W pojazdach i na niektórych przystankach funkcjonują
również systemy zapowiedzi gło-

sowych, co jest szczególnie przydatne dla osób niedowidzących
czy niewidomych. Seniorzy i osoby niepełnosprawne mogą liczyć
w komunikacji miejskiej na komfort jazdy, począwszy od niskiej
podłogi w przeważającej części
taboru, a na klimatyzacji kończąc. W takich warunkach podróż staje się dla nich łatwiejsza i
przyjemniejsza – zaznacza.
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Czekamy na Was 28 sierpnia, Targ Węglowy
w Gdańsku od 10 do 15

Ratowanie życia masz
we krwi i szpiku

Na pytanie, kto może zostać
dawcą szpiku czy krwi, najprostsza odpowiedź, to: osoba zdrowa.
Jest to warunek pierwszy i niepodważalny. Następne to oczywiście limit wieku (18-65 w
przypadku dawców krwi i 18-55
dawców szpiku) i odpowiednia
waga (w obydwu przypadkach
minimum 50 kg). Do tego dodajmy chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi i mamy
idealnego kandydata na dawcę.
Problem pojawia się jednak,
gdy stan naszego zdrowia nie jest
idealny. Nie oznacza to od razu,
że nie będziemy mogli zostać
dawcą krwi czy szpiku, ponieważ
nie każda choroba czy schorzenie dyskwalifikują na stałe, niektóre tylko czasowo bądź w
ogóle w tym nie przeszkadzają.
Co ciekawe, te same choroby czy
schorzenia nie zawsze tak samo
wpływają na możliwość bycia
dawcą szpiku i krwi. Np. przy
nieprawidłowym funkcjonowaniu tarczycy, zarówno przy nadczynności, jak i niedoczynności,
nie można zostać dawcą krwi,
jednak jeżeli problemem jest niedoczynność tarczycy, nie jesteśmy wykluczeni z możliwości

zostania dawcą szpiku. Niektóre
choroby są na tyle poważne, że
nie można być ani dawcą szpiku,
ani krwi. Należą do nich m.in.
cukrzyca, osteoporoza, miażdżyca, choroby serca, jaskra, zapalenie wątroby typu B i C,
nosicielstwo wirusa HIV, ciężka
astma, epilepsja. Jednak nawet
jeżeli nam choroba nie pozwala
zostać dawcą, to pamiętajmy, że
zawsze możemy zachęcać do tego swoich bliskich i przyjaciół.
Warto pamiętać, że istnieje coś
takiego jak czasowa dyskwalifikacja z bycia dawcą. Jest to okres
od kilku dni do nawet kilku lat,
jaki musi upłynąć od momentu,
kiedy wystąpiła u nas określona
choroba lub przeszliśmy operację bądź zabieg, do chwili kiedy
będziemy mogli oddać krew czy
szpik. Do takich chorób, po których nadal możemy być dawcami, ale musimy odczekać
określony czas, należą m.in. toksoplazmoza, gruźlica, mononukleoza, rzeżączka.
Musimy również odczekać po
wykonaniu zabiegu stomatologicznego, akupunkturze, kuracji
antybiotykowej czy wykonaniu
tatuażu (panuje dosyć szerokie

przekonanie, że osoby mające tatuaże nie mogą zostać dawcami
krwi czy szpiku, co jest zupełną
nieprawdą, muszą one po prostu
odczekać pół roku).
Oczywiście kobiety w okresie
ciąży i karmienia również nie
mogą być dawcami. Co ważne, o
ile w przypadku krwiodawców,
nie idą oni po prostu oddać krwi
w momencie kiedy nie mogą i nigdzie tego nie muszą zgłaszać, o
tyle w przypadku potencjalnych
dawców szpiku sprawa wygląda
troszeczkę inaczej.
Ważne jest, aby przy dłuższej
dyskwalifikacji zgłosić ten fakt
do bazy, w której jesteśmy zarejestrowani. Wówczas nie będziemy wyszukiwani pod względem
zgodności tkankowej z osobą
chorą. Jest to niezwykle istotne,
ponieważ nie daje złudnej nadziei dla naszego bliźniaka genetycznego, który jest chory, a my
w danym momencie i tak nie
możemy mu pomóc. Jeżeli macie wątpliwości, czy możecie być
dawcą krwi czy szpiku, zachęcam do kontaktu z nami lub bezpośrednio
z
centrami
krwiodawstwa czy bazami dawców szpiku.

Nowa przychodnia SYNEXUS w Gdańsku

Mieszkańcy Gdańska od
niedawna mogą korzystać z
usług nowego Centrum Medycznego Synexus przy ul. Beniowskiego 23, które jest
częścią międzynarodowej sieci
przychodni zlokalizowanych
głównie w Europie - w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Bułgarii, na Ukrainie, Węgrzech, a
także w Republice Południowej
Afryki. W Polsce jesteśmy
obecni od 2003 roku, a nasze
ośrodki są zlokalizowane w
sześciu miastach: we Wrocławiu, w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Gdyni, a teraz
także w Gdańsku.
Misją wszystkich przychodni Synexusa jest łączenie działalności
leczniczej
i

profilaktycznej z uczestnictwem w nieustannym rozwoju
medycyny. Pacjenci zgłaszający się do Synexusa mogą wziąć
udział w zakrojonych na szeroką skalę programach kontrolnych
oraz
badaniach
klinicznych w dziedzinie wielu
chorób - osteoporozy, cukrzycy, chorób reumatycznych,
neurologicznych i innych
schorzeń.
Ośrodek w Gdańsku jest
największy spośród wszystkich
przychodni Synexusa, zatrudnia wykwalifikowany personel
medyczny i dysponuje najnowocześniejszym sprzętem diagnostycznym. W ramach oferty
przychodni mieszkańcy Gdańska i okolic mogą skorzystać
między innymi z bezpłatnych
pakietów badań kontrolnych
dla osób z cukrzycą po 40 roku
życia, z problemami kardiologicznymi czy z konsultacji spe-

cjalistów i badania spirometrycznego dla osób z astmą.
Dodatkowo pacjenci mogą skorzystać z badania densytometrycznego,
pozwalającego
określić ryzyko osteoporozy i
gęstość kości.
Ze szczególną troską podchodzimy do osób starszych,
czego dowodem jest uzyskanie
przez Synexusa tytułu „Przyjaźni Seniorom”. Chętnie angażujemy się w inicjatywy
senioralne, można nas także
spotkać podczas Dnia Niszczenia Złych Wspomnień. W strefie medycznej zachęcamy do
odwiedzenia naszego osteobusa, w którym można wykonać
badanie gęstości kości, a także
do skorzystania z innych bezpłatnych badań kontrolnych.
AngelinaZiembińska
CentrumMedyczne
SYNEXUS

Bohemia Beer Cafe
Jest to osadzona w centrum Gdańska placówka czeskiej kultury spędzania wolnego czasu.
Bohemia Beer Cafe oferuje dania inspirowane kuchnią czeską, bawarską oraz belgijską, które zgodnie z tradycją tych państw, uzupełnia
szeroki wybór różnych gatunków piwa stanowiących idealny dodatek do oferowanych potraw.
Smakowita bawarska golonka z pieca z przypieczoną skórką, rizek, czyli wyborny sznycel
po czesku, aromatyczna zupa cebulowa, czy
świeże mule to tylko niektóre specjały naszej
kuchni. Masz ochotę na kurczaka? Uwiedzie cię
pierś po prasku.
Lokal mieści się w budynku dawnej wozowni
wchodzącej w skład kompleksu Dworu Miejskiego. Budynek to żywa historia Gdańska od średniowiecza do XXI wieku. Dwór Miejski został
wzniesiony w latach 1616-19. Wcześniej, między

ulicami Bogusławskiego i Ogarną stały trzy baszty wzniesione w XIV wieku: Browarna, Schulza
i Narożna. Obiekt nie uniknął zniszczeń podczas
II wojny światowej, lecz obecnie przywrócono
mu dawną świetność, aby cieszyć wszystkich odwiedzających Bohemia Beer Cafe.

FirmaPONIATOWSKI
powstaław2006r.
Od strony technicznej realizujemy koncerty,
eventy, imprezy firmowe
oraz inne wydarzenia, w których potrzebne
jest nagłośnienie, oświetlenie efektowe
oraz sceny z zadaszeniem.
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GDAńSKBEZBARIER zaprasza
szystkie osoby
niepełnosprawne oraz ich rodziny
i
opiekunowie mogą odwiedzać
zakładkę „Gdańsk bez barier”
znajdującą się w serwisie internetowym miasta Gdańska. Można
tam
znaleźć
wiele
przydatnych i ciekawych informacji: na temat prawodawstwa,
ciekawych wydarzeń i akcji kierowanych do osób z niepełnosprawnościami.
Na stronie www.gdansk.pl
osoby niepełnosprawne oraz ich
opiekunowie znajdą kluczowe
akty prawne dotyczące rehabili-

W

tacji społecznej i zawodowej,
Konwencję ONZ o prawach osób
niepełnosprawnych oraz wiele
innych przydatnych serwisów
m.in. nt. zmian w przepisach o
kartach parkingowych. Dla
wszystkich, którzy mają wątpliwości, jak zachować się w stosunku
do
osoby
niepełnosprawnej, przygotowano „Praktyczny poradnik savoir
vivre”.
- W zakładce Gdańsk bez barier staramy się zamieszczać
istotne informacje oraz wydarzenia planowane w najbliższej
przyszłości - mówi Monika Grochulska, „opiekun” strony. I pod-

kreśla, że strona, której nowa
odsłona powstała rok temu, aktualizowana jest na bieżąco. Cieszy fakt, iż coraz więcej organizacji pozarządowych zamieszcza informacje o swoich
przedsięwzięciach, dzięki czemu
trafiają one do szerszej grupy odbiorców - dodaje Monika Grochulska. Na stronie znajdują się
również informacje o obiektach i
miejscach przyjaznych osobom
niepełnosprawnym w Gdańsku.
Informacje te pomocne są nie
tylko mieszkańcom, ale i odwiedzającym Gdańsk turystom.
Wśród miejsc przyjaznych niepełnosprawnym jest m.in. Ośro-

Bezpieczny Gdański Senior
ezpieczeństwo to jeden z
najważniejszych tematów
podejmowanych przez
Miasto Gdańsk, szczególnie w
kontekście szeroko rozumianego
bezpieczeństwa osób starszych.
Poczucie własnego bezpieczeństwa w domu, pracy czy na
ulicy ma ogromne znaczenie nie
tylko dla ludzi młodych i aktywnych zawodowo, ale przede
wszystkim dla ludzi samotnych,
dojrzałych wiekiem i niepełnosprawnych. Mimo apeli, informacji i akcji profilaktycznych
prowadzonych przez miasto, policję, Straż Miejską, oszuści działający m.in. metodą „na
wnuczka“, wciąż wyłudzają pieniądze. Ofiarami przestępstw są
osoby starsze, samotne, a przede
wszystkim ufne. Oszukane osoby tracą swoje oszczędności, pa-

B

miątki rodzinne i inne cenne
przedmioty.
Nie bądźmy obojętni - zadbajmy o bezpieczeństwo naszych
najbliższych!
- Chcąc zadbać o swoje bezpieczeństwo,
powinniśmy
przede wszystkim pamiętać, by
nie dawać okazji złodziejowi,
pokazując np. co mamy w portfelu lub przeliczając pieniądze podejmowane z bankomatu.
Należy się także kierować zasadą
ograniczonego zaufania w przypadku rozmów telefonicznych i
niespodziewanych wizyt tzw. dalekich krewnych - wylicza Gabriela Dudziak, pełnomocnik
prezydenta miasta Gdańska ds.
seniorów. – Pamiętajmy też, że
nasz dom jest naszą twierdzą.
Gdy jesteśmy w domu sami, nie
wpuszczajmy nieznajomych,

rozmawiajmy przez domofon lub
zamknięte drzwi, skontaktujmy
się z innym członkiem rodziny
lub znajomym, ewentualnie z
pracownikiem socjalnym.
Metoda „na wnuczka“, którą
upodobali sobie oszuści, nie jest
jedyną metoda wyłudzeń pieniędzy. Coraz częściej członkowie
grup przestępczych podają się za
policjantów CBŚ bądź funkcjonariuszy zajmujących się rozpracowywaniem oszustów.
- Bądźmy ostrożni i nie ufajmy
takim telefonom - przestrzega
pełnomocnik ds. seniorów.
Ostrożnośćtopodstawa!
Jak nie stać się ofiarą oszustów? Przede wszystkim należy
zachować ostrożność - jeżeli
dzwoni do nas ktoś, kto podszywa się pod członka naszej rodziny i prosi o pieniądze, nie

dek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych Wojewódzkiej i
Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Gdańsku, gdzie czytelnicy z dysfunkcją narządu wzroku i dysleksją mają do dyspozycji książki
mówione w formie kaset magnetofonowych oraz audiobooków.
Warto też zwrócić uwagę na zakładkę „Gdańsk Przestrzeń dla
wszystkich. Zgłoś przeszkodę”.
Za jej pośrednictwem można bowiem zgłaszać bariery, które
utrudniają funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym w
Gdańsku, nie tylko architektoniczne, ale także mentalne oraz
w komunikowaniu.

- Czekamy na informacje o
przeszkodach, ale także o dobrych praktykach znalezionych
w przestrzeni miejskiej – podkreśla Monika Grochulska. Jeśli
odwiedzającymająjakieśuwa-

Seniorze,bądźostrożny!
Seniorze,niedajsięoszukać!
Pamiętaj:
-bądźczujnyiprzezornywkontaktach
znieznajomymi;
-nieotwierajdrzwibezsprawdzenia,
ktoipocoprzyszedł;
-nieprzekazujpieniędzyanidanychpersonalnych
osobom,którychnieznasz;
-nieudzielajinformacjiprzeztelefonosobom,którepodająsięzatwojąrodzinęlubjejznajomych;

podejmujmy żadnych pochopnych działań. Nie informujmy nikogo telefonicznie o ilości
pieniędzy, które mamy w domu
lub tych przechowywanych na
koncie. Nie wypłacajmy z banku
jednorazowo
wszystkich
oszczędności.
Po zakończeniu rozmowy,
która nas zaniepokoi, natychmiast skontaktujmy się z kimś
bliskim, najlepiej z rodziną „rzekomego” wnuczka w celu uzyskania pewności, że osoba, która
do nas dzwoniła, jest tą, za którą

gi i sugestie lub chcą się podzielićswoimispostrzeżeniaminatematstrony,proszenisą
okontaktzopiekunemstrony:
m o n i k a . g r o c h u l ska@gdansk.gda.pl.

-niezawierajumówwpośpiechu,
awszczególnościprzeztelefon.
Zawiadompolicję!
bezpłatnynumeralarmowy997albo
ztelefonukomórkowegonumer112
Wsprawachkonsumenckichporadudziela
MiejskiRzecznikKonsumentów,
AgnieszkaChilickaul.WałyJagiellońskie180-853
Gdańskpokójnr103A(parter)tel.:+485832370
11fax:+48583053452e-mail:mrk@gdansk.gda.pl
adreskorespondencyjny:80-803Gdańskul.Nowe
Ogrody8/12

się podaje. A jeśli mamy wrażenie, że ktoś próbuje nas oszukać,
należy natychmiast powiadomić
o tym policję i zadzwonić pod
bezpłatny numer alarmowy 997
albo, z telefonu komórkowego
numer 112. Przekażmy dyżurnemu informacje o swoich podejrzeniach.
Edukacjaiprofilaktyka
- Celem naszych działań jest
przede wszystkim podniesienie
świadomości mieszkańców w
kwestii wpływu na własne bezpieczeństwo, dlatego też miasto

podejmuje działania mające na
celu podnoszenie bezpieczeństwa gdańszczan i odwiedzających nasze miasto turystów.
Organizowanie spotkań informacyjnych dla seniorów, wspólnie z miejskim rzecznikiem
Konsumentów oraz podejmowana współpraca z klubami seniorów, z policją, Strażą Miejską i
instytucjami ma na celu poszerzenie wiedzy w tym zakresie
wśród mieszkańców bez względu na wiek – dodaje Gabriela Dudziak.

KONKURSDLAAKTYWNYCHSENIORÓW
Trwa III edycja Konkursu
„Aktywni Seniorzy”, organizowanego przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku,
Stowarzyszenie
Seniorów
„Starsi” oraz Urząd Miejski w
Gdańsku. Celem konkursu jest
nagradzanie najaktywniejszych
seniorów, ciekawych inicjatyw
oraz przedsięwzięć organizowanych z myślą o społeczności
lokalnej Gdańska. Konkurs ma
promować działania na rzecz

poprawy jakości życia gdańskich seniorów.
W ramach konkursu zostaną
wręczone nagrody w 4 kategoriach: najaktywniejszy senior,
najaktywniejsza seniorka, najciekawsza inicjatywa senioralna realizowana w ramach
Gdańskiego Funduszu Senioralnego oraz „Przyjazny seniorom” – działanie organizacji
pozarządowej, instytucji publicznej lub inicjatywa nieformalna skierowana na rzecz

seniorów z terenu miasta
Gdańska.
ZWycięzcy w konkursie zdobędą tytuł „Aktywni Seniorzy”
w jednej z czterech kategorii
oraz nagrody rzeczowe.
Warunkiem zgłoszenia do
konkursu jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego
ze
strony
www.kiwi.org.pl. Formularz
można również otrzymać
w wersji papierowej w Regionalnym Centrum Wolontariatu

w Gdańsku, pl. Solidarności
1/3.35, 80-863 Gdańsk. Termin
składania wniosków upływa 15
września 2015 r. o godzinie
15:00. Laureatów konkursu poznamy 9 października 2015 r.
Szczegółowe warunki określa
regulamin konkursu.

Serdecznie zapraszamy do
udziału!!!
Dodatkowe informacje o
konkursie można uzyskać,
korzystając z adresu e-mail:
b u c z y n s k a @ w o l o n t a riat.org.pllubpodnumerem
telefonu587724219.
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ApelTwoj ego Przedłuż gwarancję
z firmą
Dziecka

 Nie psuj mnie, dając mi wszystko, o co Cię proszę. Niektórymi prośbami jedynie wystawiam Cię
na próbę.
 Nie obawiaj się postępować wobec mnie twardo
i zdecydowanie. Daje mi to poczucie bezpieczeństwa.
 Nie pozwól mi utrwalić złych nawyków. Ufam, że
Ty pomożesz mi się z nimi uporać.
 Nie postępuj tak, abym czuł się mniejszy niż
jestem To sprawia, że postępuję głupio, żeby udowodnić, że jestem duży.
 Nie karć mnie w obecności innych. Najbardziej
mnie przekonujesz, gdy mówisz do mnie spokojnie i
dyskretnie.
 Nie ochraniaj mnie przed konsekwencjami tego,
co zrobiłem. Potrzebne mi są również bolesne doświadczenia.
 Nie przejmuj się zbytnio, gdy mówię - Ja Cię nienawidzę -. To nie Ciebie nienawidzę, ale ograniczeń,
które stawiasz przede mną.
 Nie przejmuj się zbytnio moimi małymi dolegliwościami. Pomyśl jednak, czy nie staram się przy ich
pomocy przyciągnąć Twojej uwagi, której tak bardzo
potrzebuję.
 Nie gderaj. Będę się bronił, udając głuchego.
 Nie dawaj mi pochopnych obietnic, bo czuję się
bardzo zawiedziony, gdy ich później nie dotrzymujesz.
 Nie przeceniaj mnie. To mnie krępuje i niekiedy
zmusza do kłamstwa, aby nie sprawić Ci zawodu.
 Nie zmieniaj swoich zasad postępowania w zależności od układów. Czuję się wtedy zagubiony i tracę wiarę w Ciebie.
 Nie zbywaj mnie, gdy stawiam Ci pytania. Ja znajdę informacje gdzie indziej, ale chciałbym, żebyś Ty
był moim przewodnikiem po świecie.
 Nie mów, że mój strach i moje obawy są głupie.
Dla mnie są bardzo realne.
 Nigdy nawet nie sugeruj, że ty jesteś doskonały i
nieomylny. Przeżywam bowiem zbyt wielki wstrząs,
gdy widzę, że nie jesteś taki.
 Nigdy nie myśl, że usprawiedliwianie się przede
mną jest poniżej Twojej godności. Wzbudza ono we
mnie prawdziwą serdeczność.
 Nie zabraniaj mi eksperymentowania i popełniania błędów, bez tego nie mogę się rozwijać.
 Nie zapominaj, jak szybko dorastam. Jest Ci zapewne trudno dotrzymać mi kroku, ale proszę Cię,
postaraj się.

I pamiętaj, KOCHAM CIĘ

Od dnia 1.06.2015 firma
Viessmann wprowadziła do
swojej oferty Program Wydłużonej Gwarancji, który pozwala na korzystanie z zalet
posiadania gwarancji przez
okres 5 lat od uruchomienia
urządzenia. Oferta dotyczy
urządzeń zakupionych przez
Firmy Partnerskie od dnia
01.01.2015 r. i obejmuje koszty
części zamiennych oraz usług
świadczonych dla Klienta, włączając koszty dojazdu. Opłata
nie obejmuje kosztów przeglądów oraz części eksploatacyjnych (szybkozużywalnych).
Program Wydłużonej Gwarancji zapewnia ochronę urządzenia po wygaśnięciu okresu
gwarancji Firmy Partnerskiej.
Program oferowany i obsługiwany jest przez Viessmann Sp.
z o.o. Wydłużoną Gwarancją
objęte są urządzenia firmy
Viessmann zakupione za pośrednictwem Autoryzowanych
Firm Partnerskich. Lista autoryzowanych punktów sprzedaży dostępna jest na stronie
www.viessmann.pl.
Program Wydłużonej Gwarancji jest usługą odpłatną i
zapewnia
bezpieczeństwo
urządzeń przez okres dłuższy

niż standardowy okres gwarancji. Firma Viessmann zapewnia obsługę serwisu
fabrycznego i 24-godzinną
pomoc techniczną. Usługa dostępna jest dla wybranych
produktów, zgodnie z wykazem urządzeń i na warunkach
przedstawionych na stronie
internetowej:
www.viessmann.pl w zakładce (Serwis/Wydłużona Gwarancja).

GodzinypracySalonuFirmowego
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 email: elektrocal@elektrocal.pl
DZIAŁHANDLOWY
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. 505-192274e-mail: serwis@elektrocal.pl

Infoliniaserwisowa:
tel.801080124
serwis@viessmann.pl

Fundacja Po zaprasza
na pokaz mody seniorów

Po - to 7 energicznych osób,
które połączył problem choroby nowotworowej. Owocem ich

przyjaźni i współpracy jest właśnie Fundacja Po.
„Po” to być może ciężka
choroba, utrata kogoś bliskiego, pracy, a może kryzys czy
depresja…
Chcą pomagać innym zaprojektować swoje życie Po. Po
czymś, co spowodowało, że dotychczasowe poukładane życie
runęło.
Na co dzień są dla ludzi poprzez różnego rodzaju warsztaty, spotkania, rozmowy z

psychologami, coachami i
ludźmi w podobnej sytuacji życiowej. Bliska jest im również
wszelka profilaktyka chorób i
do tego namawiają.
Są autorami warsztatów
„Piersi w Wielkim Mieście”,
które cieszą się dużym powodzeniem wśród pomorskich
kobiet. Podczas warsztatów poruszany jest temat profilaktyki
i samobadania się przez kobiety. Chcą, aby ludzie się badali a
nie leczyli!

W Trójmieście fundacja
przeprowadziła cykl Metamorfoz dla Kobiet po przejściach,
po tragediach, po chorobach,
które zakończyły się Pokazem
Mody w Muzeum Miasta Gdyni.
Tym razem w zorganizowanym przez Fundację Pokazie
Mody w roli modelek wystąpią
odważne, trójmiejskie seniorki,
ktore ubierze zaprzyjaźniona z
fundacją – gdyńska projektantka Ewa Płonka.

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

