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Zaproszenie na festyn integracyjny - 28 sierpnia plac przy molu w Sopocie

Dzień Niszczenia
Złych Wspomnień

Tak bawiliśmy się w poprzednim roku

undacja Sztuka Życia - Niepokonani, Kąpielisko Morskie Sopot, Miasto Sopot,
wspólnie z „Dziennikiem Bałtyckim“, Pomorska TV, Radio Plus
(patroni medialni), kolejny raz
organizuje dzień ludzi niepełnosprawnych i osób w podeszłym
wieku. 28 sierpnia 2014 r. będziemy obchodzić (w ramach
IV Dnia Niepokonanych) Dzień Niszczenia Złych Wspomnień przy molu w Sopocie. Z
tej okazji zorganizowany zostanie w tym dniu specjalny festyn
integracyjny:

F

10.00 - 10.30 - KuKAKiKe
wielkie bębnienie
10.35 - 11.00 - Konkurs Ciepło w naszych domach
11.05 - 11.20 - Prezentacja
stref - Rozrywki, Przytulania,
Bezpieczeństwa, Niszczenia
złych wspomnień
11.25 - 11.45 - Kolorowa niepełnosprawność (konkurs na obręcze do wózków inwalidzkich)
11.50 - 12.15 - Wręczenie statuetki Niepokonanych (Papież Jan Paweł II) + Michał Gasz zaśpiewa „modlitwę spełnienie“ Santo Subito

12.20 - 12.55 - Zespół FUCUS
- zaśpiewa po kaszubsku z muzyką irlandzką
13.00 - 14.00 - Zbigniew
Wodecki (zacznie od Bacha)
14.10 - 16.00 - Każdy tańczyć
może... Zabawa taneczna,
„dancing“ dla wszystkich
przybyłych. Konkurs o tytuł mistrza tańca - zespół VIVA BAND
- Podczas całego dnia przed
wejściem na molo ustawione
będą stoiska, na których osoby
niepełnosprawne zrzeszone w
WTZ będą sprzedawały swoje
wyroby artystyczne.

- Przy molu ustawiony będzie KRWIOBUS. Można będzie
honorowo oddać krew dla chorych dzieci z Pomorza
- Komenda Wojewódzka
Straży Pożarnej udostępni wysięgnik, na który można wsiąść i
przez chwilę popatrzeć na Sopot
z wysokości
- Pogotowie Sopot - wystawi
swoje stanowisko medyczne
- „StReFA PRZYtUlANIA“
- minizoo oliwskie otworzy swoje podwoje (czytaj na str. 13)
- „StReFA ROZRYWKI“ ustawione będzie też charytatywne wesołe mini-miasteczko
(czytaj na str. 15)
- „StReFA NISZCZeNIA
ZłYCh WSPOMNIeń“ - każdy
będzie mógł w specjalnie przygotowanym namiocie zniszczyć
swoje złe wspomnienia (czytaj
na str. 6)
- „StReFA BeZPIeCZeńStWA“ - nauczyć się tu można
m.in.: prawidłowo zapinać pasy,
sprawdzić się jako kierowca rajdowy (czytaj na str 4).
Wstęp na festyn jest wolny,
należy tylko zabrać ze sobą sąsiada(kę), znajomych z podwórka, promyk słońca, uśmiech na
twarzy i wielkie serce do wspólnej zabawy.

Zapraszamy do współpracy
Dariusz Wiliński
Prezes Fundacji
„Sztuka Życia“ - Niepokonani

Patroni medialni spotkania

- Oddajemy do rąk Państwa kolejny
WIĘKSZY numer Naszej - Waszej gazety.
Chcemy opisywać w niej sukcesy, które
osiągnęliście, wszystko to, czym warto się
pochwalić. Zapraszam do wspólnego redagowania
„NIEPOKONANYCH“ - bo właśnie taki tytuł nosi ta jedyna i
niepowtarzalna gazeta. Na adres redakcji: sztukazycia@op.pl
proszę przesyłać listy i zdjęcia pokazujące i opisujące
słoneczne życie codzienne ludzi niepełnosprawnych i w
podeszłym wieku.

28 sierpnia 2014 - Sopot

Zbigniew Wodecki
zacznie od Bacha

Zbigniew Wodecki będzie gwiazdą Dnia Niszczenia Złych Wspomnień

Specjalnie dla Was, i na Wasze zaproszenie przyjedzie oraz
zaśpiewa Zbigniew Wodecki.
Nie musimy go przedstawiać,
lecz powiemy tylko „MA
WIELKIE SERCE“. Zapraszamy

na koncert podczas Dnia Niszczenia Złych Wspomnień
28.08.2014 plac przed molem w
Sopocie od godz. 13 do 14. Zabawa gwarantowana.
wolontariusz

a dawców
Czekamy na

Przyjdź i oddaj

pół litra krwi
apraszamy 28 sierpnia 2014 r. od godz 10.30 na plac
Zdrojowy (przed wejściem na molo) w Sopocie. 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.

Z
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www.sztukazycia.wordpress.com
War to wiedzieć

Planszówki i nie tylko
ie macie planów na wieczór, weekend, a może
znowu pada deszcz?
Usiądźcie z rodziną lub znajomymi przy stole i dobrze się
bawcie!

N

Sięgnijcie po planszówki!
Świat gier planszowych oferuje nam wiele możliwości, więc
każdy odkryje w nim coś dla siebie. Mogą to być gry przygodowe, strategiczne, edukacyjne lub
typowo familijne. Uczą one logicznego myślenia, liczenia,
przewidywania, ale także
kształtują spostrzegawczość i
refleks. W każdej z nich przeniesiemy się do innej rzeczywistości, wcielimy się w ciekawe
role i poznamy smak rywalizacji. Ale przede wszystkim wspaniale spędzimy czas. Emocje i
dobra zabawa - gwarantowane.
Bogaty wybór gier planszowych, karcianych i zabawek logicznych oferuje sklep Heks w
Gdańsku. Jest tam również komis i wypożyczalnia gier, a także możliwość gry na miejscu.
Sklep proponuje poza tym prezentacje gier m.in. w szkołach i
placówkach oświatowych.
Heks organizuje także cotygodniowe spotkania z grami
planszowymi. Miłośnicy takiej
formy spędzania wolnego czasu przychodzą w każdy czwartek o godzinie 17 do klubu
Feluka (Gdańsk Żabianka, ul.
Gdyńska 4) i grają w to, na co
mają ochotę.

Zagrają po kaszubsku

Folkowy Fucus
UCUS - jest zespołem
wykonującym muzykę
folkową:
irlandzką,
bretońską i szkocką. Jednak
nie ogranicza swoich zainteresowań tylko do tego gatunku muzycznego.
W bogatym repertuarze
zespołu znajdują się również
szanty, pieśni morskie, a
ostatnio także tradycyjne pieśni kaszubskie oraz własne
kompozycje do tekstów poetów tego regionu, które w
warstwie muzycznej inspirowane są m.in. folklorem irlandzkim.

F

Grupa w obecnym składzie
pojawiła się na rynku muzycznym w roku 2003.
W lipcu 2006 roku ukazała
się pierwsza płyta zespołu zatytułowana „Świat się kręci” i
natychmiast ogłoszona została płytą tygodnia w Radiu
Kaszebe, a tytułowy utwór
przez wiele tygodni utrzymywał się na liście przebojów.

Zapraszamy na
www.heksgry.pl
i na Facebooka.

Studio Passja

Wyślij SMS-a na numer

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

72355
(2,46 zł brutto)
o treści
a profesjonalną aranżację
muzyczną i autorskie kompozycje tworzące oryginalną
oprawę filmów

Zapraszamy
do współpracy!
www.studiopassja.pl
tel. 510-724-430

      

72355

Niepokonani

Niepokonani
Cała kwota z SMS-ów
zostanie przeznaczona
na pomoc podopiecznym fundacji.
W tym roku wycieczka
do Krakowa

www.sztukazycia.wordpress.com
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Kawalerowie statuetki

Niepokonani - nagroda dla tych, co pomagają

Statuetka Niepokonani

tatuetka Niepokonani jest
nagrodą
przyznawaną
przez osoby niepełnosprawne, ludzi w podeszłym
wieku oraz kapitułę „Sztuki Życia”. Jej głównym celem jest nagradzanie osób
służących
bezinteresownie dzieciom i oso-

S

bom niepełnosprawnym, swym
działaniem i życiem wcielających w czyn ideę „sprawni inaczej”.
1. Nagradzanie statuetką
Niepokonani ludzi dorosłych,
wyróżniających się w działalności służącej wychowywaniu

dzieci, okazywaniu im przyjaźni
i niesieniu bezinteresownej pomocy.
2. Z wnioskiem o nadanie
statuetki Niepokonani dla dorosłego przyjaciela mają prawo
występować tylko i wyłącznie
dzieci i osoby niepełnosprawne
oraz ludzie w podeszłym wieku.
3. Kapituła rozpatruje wyłącznie wnioski w formie pisemnej tradycyjnej wysłane pod
adresem: „Sztuka Życia” 80-809
Gdańsk, ul. Worcella 23/3, z dopiskiem: Niepokonani – zgłoszeń
przesłanych
pocztą
elektroniczną nie przyjmujemy.
4. Nie ma żadnych formularzy, to od wnioskodawców zależy, jak wnioski będą wyglądać –
czy będą w formie listu czy albumu.
5. Nie określa się, ile osób powinno podpisać wniosek, aby
mógł trafić pod obrady kapituły.

6. Wniosek powinien zawierać:
- dokładne dane teleadresowe kandydata na Kawalera Statuetki Niepokonani (tylko do
wiadomości kapituły)
- argumenty, za co dzieci pragną nagrodzić swojego kandydata;
- dane teleadresowe z datą
urodzenia wnioskodawcy/ów
- mile widziane są zdjęcia,
wycinki prasowe, rekomendacje, filmy, CD i inne dokumenty
ilustrujące działalność kandydata.
Każdy z Was może stanąć w
szeregu nagrodzonych - wystarczy tylko chcieć pomagać
bezinteresownie, wystarczy
otworzyć serce.
wolontariusz

Pierwszy Kawaler Statuetki
Niepokonani
Anna Dymna
- Fundacja Mimo Wszystko

Drugi Kawaler Statuetki
Niepokonani
Jerzy Owsiak
- Człowiek Orkiestra

Dziękuję
Wam za to
piękne wyróżnienie. Nie ma
wspanialszej
nagrody na
świecie jak ta przyznawana
przez dzieci. Jest ona dla mnie
największą radością, wzruszeniem i zobowiązaniem. Nie
wiem, czy w pełni zasługuję na
taki wspaniały tytuł. Dzięki
Wam mój świat stał się jaśniejszy i piękniejszy.

Bardzo mi miło, że znalazłem się w
gronie kawalerów statuetki.
Pomagam bezinteresownie wszystkim, którzy tego potrzebują. Jestem
bardzo dumny, że przyznano
mi taką nagrodę i postaram
się (tak jak jest napisane w
waszym - teraz już moim paszporcie) zawsze nosić głowę wysoko.

trzeci Kawaler Statuetki Niepokonani
Święty Jan Paweł II - Papież przełomu wieku

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim
jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi

zaprasza na odpoczynek
om
Wypoczynkowy
RZEMIEŚLNIK usytuowany jest w Gdańsku
Jelitkowie przy ul. Piastowskiej
206, ale główne wejście jest od
strony ulicy Wypoczynkowej.
Położony jest on nad brzegiem morza, bezpośrednio przy
nadmorskiej promenadzie łączącej molo w Sopocie z Gdańskiem.
Na przyległym terenie znajduje
się bardzo dużo zieleni i drzew
/wewnątrz obiektu/. Obok Domu
Wypoczynkowego usytuowany

D

jest przystanek komunikacji
miejskiej z doskonałymi połączeniami miejskimi.
Część hotelową stanowią 3
trzykondygnacyjne budynki połączone przeszklonym łącznikiem od recepcji.
Pokoje 1-, 2-, 3- i 4-osobowe
posiadają pełne węzły sanitarne
/kabiny lub wanny/, wyposażone
są w telewizory, SAT, radia i telefony. Oddzielny budynek stanowi kuchnię i jadalnię, gdzie
serwowane są całodzienne posił-

ki włącznie z dietami. Wyżywienie domowe wg powiedzenia
„Tu Jadamy jak u Mamy”. Wyżywienie przygotowywane jest i
serwowane w zależności od
uzgodnień i zamówień organizatorów imprez. Może to być wyżywienie wczasowe (stół szwedzki)
diety, bankietowe, weselne itp.
Ta doskonała lokalizacja,
piękne położenie z dala od miejskiego gwaru i hałasu, wśród
drzew i krzewów stwarza wspaniałe możliwości do wypoczyn-

ku, jak również do organizacji
szkoleń, konferencji nad morzem, spotkań integracyjnych,
imprez i bankietów oraz tworzy
idealną scenerię niezapomnianych wczasów nad morzem.
Teren wewnątrz obiektu jest
rozległy i pełen zieleni, z miejscem do grillowania, ognisk biesiadnych oraz z placem zabaw
dla dzieci. Do dyspozycji Państwa pozostawiamy monitorowany i ubezpieczony parking
płatny.
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Czekamy na Was 28 sierpnia, plac przed molem w Sopocie od 10 do 15
podczas Dnia Niszczenia Złych Wspomnień organizowanego przez
Fundację Sztuka Życia Niepokonani

Michał Gasz zaprasza

Modlitwa
Spełnienie

ichał Gasz, wokalista, aktor musicalowy, autor tekstów,
kompozytor. Wielokrotny laureat Szansy na sukces. Piosenką „Papierowe ptaki“ z
repertuaru Krystyny Prońko
wygrał finał w sali kongresowej. W 2007 r. wystąpił w
świątecznym programie z Piotrem Rubikiem, śpiewając
utwór „Zdumienie”. Od tego
czasu na stałe współpracuje z
Piotrem Rubikiem. Z kompozytorem nagrał wspólnie fantastycznie odbierane przez
publiczność albumy, m.in.:
HABITAT, SANTO SUBITO,

M

www.sztukazycia.wordpress.com

Ratowanie życia masz we krwi
o godzinę ktoś w naszym kraju dowiaduje
się, że jest chory na raka krwi, czyli białaczkę.
Jedynym ratunkiem okazuje
się przeszczep szpiku kostnego.
Najpierw szuka się dawcy w
najbliższej rodzinie, jednak gdy
tam nikt nie może oddać, pozostaje rejestr niespokrewnionych dawców szpiku.
Rejestr z roku na rok, z miesiąca na miesiąc, a nawet z dnia
na dzień jest coraz większy.
Jednak cały czas wielu chorych
nie odnajduje w nim swojego
genetycznego bliźniaka. Zarejestrowanie się jest bardzo proste i zajmuje tylko kilka minut.
Polega na przeprowadzeniu
wstępnego wywiadu medycznego, podaniu swoich danych
osobowych i kontaktowych
oraz oddaniu 4 ml krwi do badań lub zrobieniu wymazu z jamy ustnej, z czego zostanie
zbadany kod zgodności.
Zarejestrować można się
podczas licznych Dni Dawcy
Szpiku, w stałych punktach rejestracji prowadzonych przez
Stowarzyszenie KrewAktywni i
Fundację Już Pomagam - m.in.
w CH Auchan w Gdańsku box
29; Przychodni w Gdyni przy
ul. Warszawskiej 34/36, w Żukowie w CH Byczkowski, czy w
Pruszczu Gdańskim ul. Powstańców Warszawskich 21.
Pakiet rejestracyjny można zamówić przez internet, zostanie
on przysłany na wskazany adres.
Po rejestracji zapisywani jesteśmy do światowego rejestru

C

OPISANIE ŚWIATA. Stale koncertuje w kraju i za granicą,
m.in.: w USA i Kanadzie. Nagrywa partie wokalne do filmów animowanych oraz
fabularnych i seriali. Współpracuje z telewizją, teatrami
muzycznymi oraz z projektami
reprezentującymi takie gatunki jak: jazz, soul, rock progresywny, piosenka aktorska.
Obecnie jest wokalistą, współkompozytorem, autorem tekstów w projekcie ShaleyesH.
W swojej karierze był laureatem i zdobywcą wielu nagród
Grand Prix na ogólnopolskich
festiwalach piosenki polskiej.

Przyjdź i oddaj pół litra krwi dla potrzebujących dzieci z Pomorza

potencjalnych dawców szpiku i
pozostaje tylko czekać na telefon. Warto pamiętać, że w rejestrze pozostaje się do 60 roku
życia, dlatego też ważne jest
aktualizowanie swoich danych
kontaktowych.

Kto może zostać
dawcą szpiku?

Potencjalnym dawcą szpiku
może zostać każda zdrowa osoba w wieku 18-55 lat ważąca
powyżej 50 kg.
Jak wygląda pobranie szpiku?
Są dwie metody. Najczęściej
stosuje się pobranie szpiku z
krwi obwodowej (ok. 80% pobrań).
Dawca przyjmuje czynnik
wzrostu, który powoduje
zwiększenie ilości komórek
macierzystych w krwi. Komórki pobiera się metodą aferezy z
żyły w zgięciu łokciowym (po-

dobnie jak w honorowym
krwiodawstwie pobierane są
płytki krwi lub osocze). Komórki macierzyste są wytrącane w
separatorze, a pozostała krew
wraca z powrotem do organizmu. Zabieg trwa ok. 4 godzin.
Druga metoda to pobranie
szpiku z talerza kości biodrowej (Ważne! Szpiku nie pobiera
się z rdzenia kręgowego!). Zabieg odbywa się pod narkozą.
W szpitalu pozostaje się 2-3
dni. Sam zabieg pobrania szpiku jest całkowicie bezpieczny, a
hospitalizacja związana jest z
obserwacją po narkozie.
Przez kilka dni po zabiegu
można odczuwać miejscowy
ból podobny do stłuczenia.
Wyboru metody dokonuje lekarz, mając na uwadze stan
biorcy.
Oddanie szpiku to nic
strasznego, a może uratować
komuś życie.

Stowarzyszenie
KrewAktywni to grupa ludzi
angażujących się na rzecz ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Organizują zbiórki krwi,
akcje rejestracji potencjalnych
dawców szpiku, darmowe kursy udzielania pierwszej pomocy, ponadto zajęcia sportowe i
wycieczki turystyczne.
Podczas akcji stowarzyszenia zebrano już ponad 3000 litrów krwi i zarejestrowano
kilkanaście tysięcy potencjalnych dawców szpiku kostnego.
Bezpłatne, 12-godzinne kursy
pierwszej pomocy ukończyło
już ponad 300 osób.
Dołącz do nas na www.krewaktywni.org oraz www.facebook.pl/krewaktywni.org
Stowarzyszenie
KrewAktywni
www.krewaktywni.org
wolontariusz

STREFA BEZPIECZEŃSTWA

Dreszer Motorsport zaprasza

„Laguna Smaku“ s.c.

tel: 58 5550103 kom: 609 061 553

Podczas festynu na specjalnym stanowisku przygotowanym przez Dreszer Motorsport
można będzie pościgać się na
małym torze wyścigowym,
gdzie do wygrania będą nagrody i upominki. Dla zwiedzających przygotowany jest też
280-konny VW Golf GTI, którym Maciek Dreszer ścigał się w
serii Volkswagen Castrol Cup.
Dodatkowo będzie można poczuć, jak zachowuje się organizm podczas zderzenia (przy

prędkości ok. 9 km/h) na symulatorze zderzeń. Dzieci natomiast będą mogły nauczyć się,

jak prawidłowo zapinać pasy na
specjalnie przygotowanym do
tego symulatorze.

www.sztukazycia.wordpress.com
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Warto wiedzieć

Grupa GPEC dla Sopotu

rupa GPeC to nie tylko
lider branży ciepłowniczej na Pomorzu.
Oprócz dostarczania ciepła
mieszkańcom Sopotu angażuje się w życie lokalne miasta,
organizując wiele inicjatyw
społecznych i projektów, takich jak „Drzewko za makulaturę“, czy „Wspólne Działanie
- lokalne Zaangażowanie“.
Wszystko po to, żeby wspomagać najbardziej potrzebujących
mieszkańców trójmiasta oraz
stwarzać przyjemne i komfortowe warunki do życia.
- Działanie na rzecz lokalnej
społeczności to tak naprawdę
działanie dla naszego wspólnego dobra, bo jesteśmy częścią
tego regionu. Tu mieszkają zarówno nasi pracownicy, jak i
odbiorcy usług – mówi Grzegorz Blachowski, PR manager
Grupy GPEC.

głych latach, m. in. wyposażono
ogród Hospicjum w Sopocie
przy alei Niepodległości 632 w
stacjonarnego grilla, płot ogrodowy, karmnik na statywie oraz
posadzono piękną roślinność.
Ponadto pracownicy Orchis
Energia Sopot zaopatrzyli kuchnię, przygotowali i wydawali posiłki dla bezdomnych w Caritas
przy al. Niepodległości w Sopocie. Od początku istnienia programu „Wspólne Działanie Lokalne Zaangażowanie“, pracownicy spółek Grupy GPEC
w ciągu trzech lat zrealizowali
44 projekty wspierające lokalną
społeczność i rozwój Trójmiasta.

G

„Drzewko za makulaturę“
– Grupa GPeC w trosce
o środowisko
Grupa GPEC nie zapomina
także o środowisku naturalnym, które towarzyszy mieszkańcom na co dzień, wpływając
na ich samopoczucie, komfort i
zdrowie. Dlatego jedną z ekologicznych akcji, w jakie angażuje się grupa jest „Drzewko za

„Wspólne Działanie
- lokalne Zaangażowanie“
W akcje społeczne Grupy
GPEC co roku angażuje się szerokie grono pracowników. W
ramach programu „Wspólne
Działanie Lokalne Zaangażowanie“ planują i realizują projekty
mające
pomóc
potrzebującym – dzieciom,
osobom starszym, chorym, a
także uczynić Sopot jeszcze
piękniejszym, jeszcze bardziej
przyjaznym mieszkańcom i środowisku naturalnemu.
Pracownicy Grupy GPEC
zgłaszają się jako wolontariusze
i podejmują działania na róż-

nych polach – mogą realizować
projekty na rzecz domów
dziecka, szpitali, hospicjów,
szkół specjalnych, schronisk
dla zwierząt czy środowiska
naturalnego.
Właśnie rozpoczęła się kolejna edycja programu, a zespoły

składające się z pracowników
Grupy GPEC intensywnie pracują nad realizacją projektów. Tematem wiodącym jest w tym
roku „WDLZ – aktywnie”. Projekty będą więc wspierać sport,
aktywny wypoczynek i bezpieczeństwo na co dzień. W 2013

roku zrealizowano ich 14, w tym
m. in. zespół Orchis Energia Sopot wyremontował i umeblował
kuchnię filii Domu Dziecka „Na
Wzgórzu” przy ul. Kościuszki 52
w Sopocie oraz wyposażył ją w
nowy sprzęt AGD i zamontował
dekoracje kuchenne. W ubie-

makulaturę”, organizowane
wspólnie z „Dziennikiem Bałtyckim“.
Mieszkańcy Sopotu przynosząc 5 kg zużytej makulatury,
otrzymują sadzonkę ze szkółki
leśnej. W ten sposób mogą nie
tylko przyczynić się do poprawy środowiska naturalnego, ale
także wzbogacić swoje ogródki,
czy działki o kolejne piękne
krzewy i rośliny.

Grupa GPeC pomaga
najmłodszym
W ramach działalności społecznej Grupy GPEC nie brakuje
inicjatyw na rzecz najmłodszych
mieszkańców. Dzięki zaangażowaniu Urzędu Miasta Sopotu
oraz spółki Orchis Energia Sopot, należącej do Grupy GPEC,
dzieci mają możliwość korzystania z placu zabaw zlokalizowanego w Sopocie przy ul. 23
Marca. Dokonano gruntownej
modernizacji terenu i w ramach
inwestycji poszerzono plac zabaw o dodatkową przestrzeń, zamontowano nowe ogrodzenie i
zabawki.

Firmy wchodzące w skład Grupy GPeC:
GPeC, GPeC Serwis, endico, Orchis energia,
StAR-PeC, ZeC tCZeW. Więcej na gpec.pl.
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Pod Osłoną Sztuki
UPEROSLONY.PL to najweselsze osłony na świecie. POD OSŁONĄ SZTUKI
to akcja, która ma na celu wykorzystanie sztuki jako narzędzia
do odpowiadania na potrzeby
osób niepełnosprawnych. Sztuka jako dyscyplina, w której ograniczenia fizyczne są najmniej
istotne, ma często moc terapeutyczną. Podobnie jak sport przełamuje wszelkie granice.
Na naszych akcjach prezentujemy dzieła artystów, które
specjalnie na potrzeby wystawy zaprojektowali osłony na
koła wózków inwalidzkich dla
dzieci. Przy okazji wystawy poprowadzimy serie warsztatów,
podczas których dzieci mogą
samodzielnie zaprojektować

S

osłonę na szprychy kół. Chcemy łamać bariery, zapewnić
bezpieczeństwo, uśmiech i radość dzieciom, by ich życie dosłownie nabrało więcej koloru.
Promujemy kreatywne przenikanie sztuki do życia codziennego, jej funkcjonowanie
i odpowiadanie na potrzeby,
szczególnie osób niepełnosprawnych. Niezwykle ważnym
elementem jest również integracja dzieci ze środowiskiem
artystycznym oraz z ich pełnosprawnymi rówieśnikami.
Sztuka jako dyscyplina,
w której ograniczenia fizyczne
są najmniej istotne, ma często
niezwykłą moc terapeutyczną jest idealnym medium realizacji projektów integracyjnych.

Wyrażam nadzieję, że zainicjowana przez nas akcja stanowić
będzie podstawę do podjęcia
dyskursu na temat funkcjonowania sztuki w sferze życia codziennego i jej wpływu na
obszary tematów trudnych
społecznie. W tym konkretnym
przypadku skupiamy się nad
problemem tworzenia zadań
projektowych w obrębie niepełnosprawności ruchowej w
ramach twórczości artystycznej, a także ujmowania
sztuki jako narzędzia przełamywania wszelkich granic.
Bogdan Olech

* We współpracy ze SKOK
Ubezpieczenia oraz Fundacją
Sztuka
Życia-Niepokonani
ogłaszamy
konkurs
na
wymyśloną, własną osłonę.
Każda osoba niepełnosprawna
jeżdżąca na wózku inwalidz-

www.sztukazycia.wordpress.com

kim może sama zaprojektować
dla siebie osłonę na koło wózka inwalidzkiego i wysłać ją pod
naszym adresem. A my podczas
obrad specjalnej komisji wybierzemy najlepsze projekty i

Na zdjęciu podopieczni
Stowarzyszenia „Nie sam“

Grają od serca

Z

Fot. Karolina
Misztal/FotoBank.pl, Jurek
Bartkowski/Fotobank.PL,
archiwum prywatne, Piotr
Furtak, Agnieszka Sęk,
Marek Adamkowicz,
zdjęcia z archiwum
sponsorów
Projekt i wykonanie
plakatu: Kamila Benke

Korekta: Dorota
Nikonowicz-Szewel

28 sierpnia 2014 - Sopot

War to wiedzieć

espół KuKaKiKe powstał w
2012 roku z połączenia sił
bębniarzy z warsztatów z
Klubu Projektornia Gdańskiego Archipelagu Kultury (Gdańsk Brzeźno)
pod wodzą Ksawerego Kuligowskiego oraz bębniarzy z warsztatów prowadzonych przez Annę Kwidzińską
(Gdańsk Kowale, Sopot, Gdynia) i
stanowi mieszankę zapalonych, pozytywnie nakręconych i emanujących rytmiczną energią młodych
ludzi – czyli właśnie Nas! Gramy na
bębnach djembe, ale nie tylko. Jako
że wciąż szukamy nowych inspiracji,
to każdy z nas próbuje i realizuje się
w grze również na innych instrumentach. Oprócz tego, że razem gramy i wyjeżdżamy na przeróżne
warsztaty muzyczne, by wciąż się
rozwijać, jesteśmy też od wielu lat
przyjaciółmi, których połączyło
wspólne zamiłowanie do muzyki.
Obecnie dążymy do nagrania swojej

przekażemy (za darmo). Więcej
szczegółów podczas Dnia
Niszczenia Złych Wspomnień
28 sierpnia 2014 podczas festynu oraz na łamach
„Dziennika Bałtyckiego“.

GAZETA POWSTAŁA
DZIĘKI: Teksty pisali:
Piotr Piesik,Piotr Furtak,
Gabriela Pewińska, Dariusz
Wiliński, Jacek Sieński,
Daria Jankiewicz,
Kazimierz Netka, Marek
Adamkowicz, Lechosław
Dzierżak, SKOK
Ubezpieczenia, ZTM
Gdańsk, Urząd Miasta
Gdańska, przedruk str
internetowej
http://www.nataliapartyka.pl/tresc_show.php?id=1),
Biuro Promocji i
Komunikacji Społecznej
Urząd Miasta Sopotu,
Dreszer Motosport,

pierwszej płyty, która będzie podsumowaniem naszej 2-letniej działalności i będzie dla nas czymś
naprawdę wyjątkowym.
Nazwę zespołu zaczerpnięto z języka Vai. Jako jeden z niewielu języków czarnej Afryki rozwinął swój
własny system pisma. „Ku Ka Ki Ke”
są to cztery sylaby z sylabariusza języka Vai. Dla mieszkańców Sierra
Leone lub Liberii te luźno powiązane
ze sobą sylaby nie znaczą zbyt wiele,
ale dla nas mają one tak samo silne
znaczenie jak ubuntu, czyli „dzięki
wam, jestem”. Jako zespół oferujemy
warsztaty bębniarskie w Gdańsku,
które odbywają się w roku szkolnym
w Projektorni GAK (prowadzi Ksawery Kuligowski) i Gdańsku - Kowalach oraz Spotykalni w Gdańsku
Wrzeszczu (prowadzi Ania Kwidzińska). Dodatkowo organizujemy
warsztaty bębniarskie dla firm. Podczas takich zajęć integrujemy grupę

Niszczenie Złych
Wspomnień

Fot. Agnieszka Sęk

poprzez wspólne granie na bębnach
i przeszkadzajkach, perkusję na ciele i śpiewy.
Współpracujemy także z grupą
Afrodance, kuglarzami i artystami.
Jeżeli więc chcesz zaoferować swoim pracownikom, współpracownikom albo po prostu przyjaciołom lub
rodzinie nietypową wspólną zabawę, to skontaktuj się z nami. Zawsze
dostosowujemy zajęcia do Ciebie i
Twoich oczekiwań.

Więcej na kukakike.pl lub naszym Facebooku.
Skład osobowy: Anna Kwidzińska – lider (głównie rytmy brazylijskie), Ksawery Kuligowski – lider
(głównie rytmy zachodnioafrykańskie), Agata Sobota – bębniarz, (menedżer zespołu) Joanna Wasilewska
– bębniarz, Adam Akerman – bębniarz, Mirek Wąsowicz – bębniarz.

wolontariusz

FIRMA PONIAtOWSKI POWStAłA W 2006 R.
Od strony technicznej realizujemy koncerty, eventy, imprezy firmowe
oraz inne wydarzenia, w których potrzebne jest nagłośnienie, oświetlenie efektowe oraz sceny z zadaszeniem.
NA SZe AtU tY tO:
* doświadczona ekipa techniczna
* sprzęt posiadający niezbędne atesty
* własny transport ciężarowy
* możliwość wykonania kilku zleceń jednocześnie
* elastyczne ceny
Chętnie udzielimy bezpłatnych konsultacji, służymy doświadczeniem
oraz pomocą techniczną.
Zasięgiem obejmujemy całą Polskę.
KON tAKt: tel. 513 107 707 e-mail: biuro@poniatowski.net.pl
PONIAtOWSKI technika sceniczna
ul. Kartuska 276 e 80-158 Gdańsk

Zapraszamy wszystkich, którzy mają
złe wspomnienia. W dniu 28 sierpnia
2014 r. (czwartek, od godz. 11.00 do
15.00 na placu przed molem w Sopocie), 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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War to wiedzieć

Sopot miastem przyjaznym
niepełnosprawnym
Rozwoju). To miejsce dedykowane osobom niepełnosprawnym intelektualnie oraz z
zaburzeniami psychicznymi,
ich opiekunom, ośrodkom
wsparcia, pracodawcom zainteresowanym
zatrudnieniem
wspomaganym na otwartym
rynku pracy. Głównym celem
Centrum STER jest kompleksowe wspieranie procesu aktywizacji zawodowo-społecznej
osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami
psychicznymi. Działania Centrum STER są dofinansowywane ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego i Gminy
Miasta Sopotu. Centrum jest
ważnym elementem sopockiej i
trójmiejskiej sieci wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych intelektualnie i z
zaburzeniami psychicznymi.
W ramach Centrum STER
raz w tygodniu funkcjonuje

Sopocie mieszka
około 5000 osób
n i e p e ł n o s p raw nych, co stanowi ponad 11%
ogólnej liczby mieszkańców.
Dla tych osób najważniejszy
jest dostęp – do informacji, do
miejsc i wreszcie do innych ludzi. Sopot wychodzi naprzeciw
tym potrzebom.
W mieście od wielu lat rozwijają się i aktywnie działają
organizacje pozarządowe. Od
2007 roku działa Sopockie
Centrum Wolontariatu ukierunkowane na wolontariuszy
działających na rzecz lokalnej,
sopockiej społeczności. Co roku we wrześniu organizowany
jest

W

Sopocki Festyn
Integracyjny
połączony z Targami Organizacji Pozarządowych. Przez
cały rok organizacje, które
działają na rzecz osób niepełnosprawnych, otrzymują od
miasta dotacje na wsparcie realizowanych zadań (m.in. hipoterapię dzieci niepełnosprawnych, dogoterapię, turnusy rehabilitacyjne, psychoterapię
i
spotkania
integracyjne). To już ponad 30
lat odkąd aktywnie działa także Środowiskowy Dom Samopomocy
–
Ośrodek
Adaptacyjny, który był jednym
z pierwszych w Polsce ośrodków oferujących wsparcie dla
dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Przy ośrodku działa także Klub
Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, w ramach
którego funkcjonuje m.in. kawiarenka internetowa, klub
filmowy, odbywają się spotkania integracyjnej grupy szachowej oraz podstawowy kurs
języka angielskiego.
Od 2002 roku Miasto Sopot,
jako jeden z nielicznych samorządów, przeznacza własne
środki finansowe m.in. na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej. Natomiast
miejski projekt „Mieszkanie bez
barier” umożliwia wsparcie finansowe w zakresie likwidacji
barier architektonicznych i sta-

Klub Aktywności
Społecznej

nowi ważny element poprawy
jakości życia osób niepełnosprawnych.
Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej realizuje

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Sopocie
który wypłaca również świadczenia finansowe przysługujące
osobom
niepełnosprawnym
oraz ich opiekunom. Osobom
niesamodzielnym
zapewnia
usługi opiekuńcze, a najbardziej
potrzebującym posiłek dowożony do domu oraz bezpłatnie nowoczesny system wsparcia –
teleopiekę, czyli całodobowy
system przywoławczy, którego
celem jest natychmiastowa pomoc zgłaszającemu.
Sopocki MOPS wspiera również opiekunów osób niesamodzielnych, prowadząc grupę
wsparcia dla osób opiekujących

się swoimi bliskimi. Wzmocnienie opiekunów możliwe jest
również dzięki czasowemu ich
odciążeniu poprzez utworzenie
w Sopocie miejsc dziennego
pobytu dla seniorów z chorobą
Alzheimera i innymi demencjami. Projekt ten dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Pracy i
Polityki Społecznej realizowany będzie do grudnia 2014 r.
Ponadto w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym działającym w siedzibie MOPS-u
mieszkańcy Sopotu mogą uzyskać niezbędne wsparcie, pomoc oraz informacje dotyczące
kompleksowej pomocy i usług
świadczonych na rzecz osób
niesamodzielnych, poradnictwo psychologiczne, prawne,
socjalne oraz instruktaż opiekuńczy.
Od 2010 roku organizowane
są Sopockie Targi Seniora, pod-

czas których osoby niepełnosprawne, niesamodzielne i starsze mogą skorzystać z bogatej
oferty sprzętów i rozwiązań dla
osób mniej sprawnych, wymagających opieki i wsparcia, jak
również znaleźć propozycje dla
osób aktywnych. Sopockie Targi Seniora to jedyna w Polsce
północnej profesjonalna impreza wystawiennicza o charakterze edukacyjno-kulturalnym
dedykowana osobom starszym,
w której uczestniczą osoby z
całego województwa. W ubiegłym roku podczas dwóch dni
targi odwiedziło ok. 4 tys. osób.
Od lipca 2009 roku uruchomiony został specjalistyczny
transport dla osób niepełnosprawnych, a od 2010 roku przy
Stowarzyszeniu Na Drodze
Ekspresji w Sopocie funkcjonuje Centrum STER Zawodowy
(Sopocki Trening Efektywnego

dla osób niepełnosprawnych
intelektualnie, z zaburzeniami
psychicznymi oferujący m.in.
wsparcie animatora klubu oraz
uczestnictwo osób w ofercie
przestrzeni społecznej Sopotu i
Trójmiasta (wyjście w otwarte
środowisko społeczne: kino,
kawiarnia, teatr, basen, kręgle,
koncert, grill, gra miejska itp.)
Kolejnym sopockim działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych
są
coroczne
obchody Dnia Solidarności z
Osobami Chorującymi na Schizofrenię. Jest to cykliczna kampania, realizowana w ramach
programu „Schizofrenia Otwórzcie Drzwi” Polskiego
Towarzystwa Psychiatrycznego
przy współpracy ze Światową
Organizacją Zdrowia (WHO).
Akcja ma na celu przeciwdziałanie napiętnowaniu i dyskryminacji osób chorych na
schizofrenię.

Sopot jest otwarty na
osoby niepełnosprawne
również w kategorii kulturalnej. Od jedenastu lat Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji
organizuje Przegląd Teatralny

MASSKA, który jest konfrontacją sztuki dwóch światów, świata ludzi niepełnosprawnych i
pełnosprawnych. Jest to wydarzenie teatralne zmierzające do
integracji środowiska lokalnego Sopotu, przeciwdziałania
wykluczeniu i marginalizowaniu osób niepełnosprawnych,
ograniczenia skutków niepełnosprawności w sferze społecznej. Wszystkie działania oparte
są na ekspresji teatralnej osób
niepełnosprawnych oraz aktywnym udziale mieszkańców
Sopotu, co w rezultacie sprzyjać ma budowaniu lokalnej
świadomości społecznej, gdzie
istotną rolę odgrywa grupa
osób niepełnosprawnych. Wydarzenie teatralne odbywa się
corocznie pod patronatem honorowym prezydenta miasta
Sopotu na deskach sopockiej
sceny Teatru na Plaży, podczas
którego występują teatry osób
niepełnosprawnych,
teatry
szkolne/młodzieżowe oraz teatr sceny offowej. W latach
ubiegłych ze spektaklami wystąpiły m.in: Teatr Ubogi Relacji, Bez Nazwy, Kabaret „Limo”,
Grupa Muflasz, Leśny, Amatorzy, Bez Dam, Casablanka, Biuro Rzeczy Osobistych, Zielony
Wiatrak, Mimo To Pan Tego Ni
Ma, Stajnia Pegaza.
Od trzech lat miasto Sopot
realizuje pilotażowy program
Aktywny Samorząd finansowany ze środków PFRON. Celem
programu jest wyeliminowanie
lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób
niepełnosprawnych w życiu
społecznym, zawodowym oraz
dostępie do edukacji.
Także w budownictwie komunalnym miasto nie zapomina o osobach z niepełnosprawnością. Obecnie wśród
50 nowych lokali – 6 przeznaczonych jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Więcej informacji znajdą
Państwo na stronach:
www.sopot.pl
www.mopssopot.pl
www.ekspresja.org
www.sopocki-ster-zawodowy.pl,
www.otwartebramy.org,
www.targipracy.sopot.pl

