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Olek Lewandowski z Czarnej Wody, którego cia?o z ka?dym dniem s?abnie i jest pokonywane
przez rdzeniowy zanik mi??ni (SMA) potrzebuje naszej pomocy, aby podj?? jedyne skuteczne
leczenie w walce z t? chorob? - terapi? genow?, której koszt jest wr?cz niewyobra?alny, a czasu
coraz mniej.

26 wrze?nia 2020 roku odb?dzie si? w Pelplinie akcja charytatywna dla Oleczka.

- od godziny 11:00 spotkamy si? z Pa?stwem na Targowisku Miejskim.

- o godzinie 15:00 odb?dzie si? piknik charytatywny na placu przed Hal? Sportow? przy
ZKiW Nr 1 w Pelplinie z wieloma atrakcjami:
- Dla Oleczka i wszystkich zebranych zagra Greg Piskorski: multiinstrumentalista i
profesjonalny wokalista. Uczestnik programu Mam Talent, ale i innych bardziej presti?owych
konkursów ogólnopolskich i mi?dzynarodowych. Ten m?ody muzyk, upodoba? sobie
najbardziej: skrzypce i instrumenty klawiszowe. Grzegorz, graj?c na koncertach z czo?owymi
polskimi, a tak?e zagranicznymi muzykami, wzbogaci? si? w bardzo du?e do?wiadczenie
sceniczne, co spowodowa?o, ?e na scenie czuje si? jak ryba w wodzie. Cz?owiek o ogromnej
charyzmie, który wprowadzi s?uchacza w zachwyt, a tak?e poka?e, ?e skrzypce to instrument
nie tylko nadaj?cy si? do muzyki klasycznej, ale i wspó?czesnej. Temperatura g?osu podczas
jego ?piewu daje zarówno energi? podczas ?ywych utworów ale tak?e ukojenie zawarte w
utworach spokojnych.
- Ochotnicza Stra? Po?arna z Pelplina zaprezentuje samochód ratownictwa drogowego,
samochód ga?niczy, podno?nik ( w tym roku zmodernizowany ). Stra?acy b?d? odpowiadali na
pytania zainteresowanych sprz?tem. Wszystkie skrytki w samochodach b?d? otwarte co
umo?liwi obejrzenie sprz?tu. Mamy te? mo?liwo?? zaprezentowania ?uka, którym kiedy?
stra?acy je?dzili do po?arów.
- Stowarzyszenie Dziedzictwo historyczne Pomorza zorganizuje przeja?d?ki starym
wojskowym samochodem GAZ 69 M rodem z filmu Czterech pancernych. B?dzie  mo?na
równie? zrobi? sobie pami?tkowe zdj?cie w samochodzie w wojskowym he?mie lub czapce. Dla
wszystkich najm?odszych s?odycze z kosza. Dla najbardziej aktywnych  drobne upominki. W
trakcie zabawy krótka nauka pos?ugiwania si? wykrywaczem metali.
- patrol drogowy z firmy  INTERTOLL Polska – Autostrada A1 wraz samochodem patrolowym
przypomni zasady ruchu drogowego jak bezpiecznie zachowywa? si? na drodze w codziennym
?yciu, oraz zasady zachowania i poruszania si? na Autostradzie podczas awarii samochodu lub
kolizji.
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Ponadto:
- sklepik Oleczka
- licytacje
- swojskie ciasto od KGW z gminy Pelplin
- pyszna kie?baska z grilla od ST R?BA?A Sp. z o.o.
- wata cukrowa
- popcorn

Link do zbiórki:
siepomaga.pl/olus-sma

Link do strony na FB:
https://www.facebook.com/OleczekPokonaSMA/

Walczymy o zdrowie i ?ycie Oleczka!
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsiepomaga.pl%2Folus-sma%3Ffbclid%3DIwAR3fcrpSbRsc9ZLcdFIp4iN5MW3ib5933Esiky9R-dwca0BaoOqjErXZg-4&h=AT1rHlzct0m41WYWEMxj2MiJQlv4FFMIsqCeVPl3KVpHvQtkzS5ac39264gTntG-QKfkKostvHDiHwhbZp1o4Ep3Ma2cXYqudA25S-MMxT4hrm7La7Jws9NZFJ7BA2TPlekF7AvOvBtt_usZRoQmw9AWvns0_GnDo3lYdSh2zWtIsJIaLfOo3KHsCX7ka1VczXgQGjFibO2aZ2w63_DEUNxEqQxHIZbRqOtCb4xzQpCw58omObScyC4vuqrWYpqPmEPATksPxXITjOTgSI2VAwVisEqCzBD_yA4BMRog7VuGxVgquevj1HUFrimDTubGHfqVKR7wk59IM6S9se1CkCu68IuWTaGVTqTmOW8qEANeyH-Ouk_ZDYBXtYAWzlGEbM3vLcDm8J5-15QPFIFmL4V_vIngmv98nNEjFbLXcxPLoqkqXxRoXMJ4R9BHTgzBPx8GPiSPK8gSNDSxkrlyc2r1M2YbRLdUiDI9FBy7xwSEP78DGCKsOOj6SAmZNB-oo-EiLdhUcSwjOA8xZEnS8g3eP_NOtJtv9gbQUCMohhEIixgdEDzZvp03e_bNcgS11tdWsr-VWYuLdKyjV7fELqKQPfRHzZf0ojZ4KnymU-ve5lmKcLtAbQ2DqfPJHTsip8Q3_col7FftxZ5tes8bhqWnfjhTlKop-Rk0nAvgZypjdlrMcPHBa4dGd3V-GIvXyxAeWYoplWN6kqvqju0o2f1AA1QaL4_435waQ00dXXG-bAIJmpWRDjasfrZ9MDSeuonTiFo9pxGnsWxZbKtmGory4XNB0LixyNO2RvQoFePJt1v8AtJx2sKRVNfQr8VLnjdHlkSLPH9EWEk
https://www.facebook.com/OleczekPokonaSMA/?__tn__=KH-R&eid=ARB8qqK7970AQdjHqknnEYsp7TSCP5OWyrutrR0VoDGgVR2loo1rDy8VMbPTpFgXmUBkW9SlvZDubXCA&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA4KcWaf2uqpvk5_Z1Nz5Yr3WwyYbgTfommuko2BeYy5Axn3iJwQsk_VbRhYs1EbB1qFUdSddFnC5TYKG-PQkDOIPvumLgP-LbyVG2N6axx2-zdi5PJaWcwJQqoZaxfnFkkAKViGzJTKXYUtUSkdwQ59SzV8irb9Pftdv2EeeQbVRNumZIck3dIdMYnBoEKz6jSAYqfvFi0DWk617fswCahvAgR_40FtHm0A3psV8BlNxOiVgNsFR6Vmd6D9W_RUt6gG042GIiJwwAZBvJg8l9Wx450MGy3HKfwFs_E1H0S4O-HN8r5-6tb5djJRMg8XUjfiYcBbX4VJJ5baiAs5lm_q1CCHYRwjNAEzNVvknVNlzaRc75_bzne-VEMNKzuRbckBkt5ZTFvY0-fmm6FzOgp-0cZ134q_PqTlRwxPbcVLgqzCV9Vg-usf72rowYi4k6KtjEKpdElA5QJJlhe9dwJlbbJGFELQtzTDe8h8MttBy7Ag4c
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