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Deň detí
Nech je celý rok Deň detí,
nech smiech tryská do výšok
a letí,
nech dvor je plný slnka
a lúka plná kvetín,
nech vo fontánach žblnká,
že celý rok je Deň detí.
Prvého júna slniečko
krásne svieti,
dokorán,
dokorán okná pootvára.
Prvého júna mávajú všetky deti
voľný deň podľa kalendára.
Hasičské auto, policajné
psovody, hudba a tanec budú
sprevádzať tohtoročný Deň detí.
Na futbalovom ihrisku privítame
deti z celej Gelnice, ktoré tu
budú oslavovať svoj deň tak
trochu netradične. Počas popoludnia sa budú môcť zoznámiť s
prácou policajtov, nazrieť do ich
špeciálne vybaveného auta,
sledovať policajného psa pri
jeho práci, vidieť zásah Dobrovoľného hasičského zboru z
Gelnice, spoznať netradičné
formy tanca a zasúťažiť si za
malú sladkú odmenu. Futbalové
ihrisko sa na chvíľu premení na
jedno veľké mravenisko.
Odvšadiaľ bude znieť hudba, veselá vrava a smiech. Dúfame, že sa program všetkým
zapáči, veď vidieť naživo vycvičeného policajného psa pri práci sa len tak každý deň nevidí.
Pri tejto príležitosti sa mesto zapojilo aj do projektu ,,Na
kolesách proti rakovine".
Od mája do októbra 2006 trvá
už IV. ročník kampane „Na kolesách proti rakovine 2006". V
rámci tejto kampane prebieha

celoslovenská verejná zbierka
finančných prostriedkov na tieto
zdravotnícke prístroje a pomôcky:
Wave System - zabezpečí veľmi kvalitný skríning (predbežné
vyšetrenie) zmien (mutácií) u
dedičných foriem rakoviny hrubého čreva a štítnej žľazy v rámci celého Slovenska. Získaním
prístroja Wave System bude
možné spustiť celoplošne včasnú diagnostiku dedičnej formy
rakoviny prsníkov a vaječníkov,
na ktorú veľa žien na Slovensku
netrpezlivo a s nádejou čaká.
Prístroj stojí 4,7 mil. Sk. Za predchádzajúce ročníky bolo vyzbieraných viac ako 3,9 mil. Sk, ešte
stále však chýba 800 tis. Sk.
Gammacell - prístroj bude umiestnený na pracovisku rádioterapie a bude slúžiť na ožarovanie krvných derivátov. Červené krvinky, trombocyty sa ožarujú u pacientov (dospelých i u
detí), ktorí podstupujú transplantáciu drene alebo periférnych kmeňových buniek ako súčasť liečby lymfómov a leukémií.
Takisto sa ožarujú deriváty u
nedonosených detí, keď je potrebné im dávať transfúziu po
transplantáciách, pri nedostatočnej imunite pacienta. Cena:
5,5 mil. Sk
Protézy, ortézy, športové vozíky
Hlavným organizátorom tejto
kampane je Slovenský paralympijský výbor a spoluorganizátormi sú Únia miest a obcí Slovenska a Ministerstvo školstva
SR.
Mesto Gelnica sa už po
druhýkrát zapojilo do tohto pro-

jektu s celoslovenskou pôsobnosťou v spolupráci s inštitúciami sídliacimi na území mesta
(materské školy, základná škola, gymnázium, ZUŠ, Združenie
na pomoc ľuďom s mentálnym
postihnutím, CVČ,...) pod názvom „Na kolesách proti rakovine
2006". Je to už IV. ročník tohto
projektu a koná sa na česť pamiatky Radovana Kaufmana,
zlatého medailistu na Paralympiáde 2000 v Sydney.
Hlavným motívom tohto
projektu je verejná zbierka a
„predaj" propagačných predmetov. Symbolom tejto kampane
sa stala hračka „jojo", ktorú
majú v obľube najmä deti a
ktorá sa predáva za symbolickú
sumu 10,- Sk.
Súčasťou akcie bude aj súťaž o najkrajšie prevádzkyschopné „čudo na kolesách", do
ktorej sa zapoja deti z materských škôl, žiaci základnej školy, taktiež Základnej umeleckej
školy, Centrum voľného času,
ale aj Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím a
športové kluby. 12 dobrovoľníkov - študenti Gymnázia - sa zapojili do projektu formou oslovovania ľudí na uliciach, aby prispeli do zbierkových krabíc na
dobrú vec verejnú zbierku na
kúpu spomínaných zdravotníckych prístrojov a pomôcok.
Ďakujeme všetkým organizáciám, deťom a ostatným účastníkom, ktorí podporia svojou účasťou a prípadne symbolickým finančným darom tento projekt. Ďakujeme a už teraz
sa tešíme na ďalší ročník kampane.
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