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Onko spływ - razem dla zdrowia to kolejne 
wydarzenie przygotowane przez Fundację „Pokonaj 
raka”. Spływ odbędzie się 29 czerwca br. (sobota).
Uczestnikami będą osoby mające doświadczenie 
onkologiczne, ich bliscy oraz zespół profesjonalistów 
na co dzień pracujący z pacjentem: lekarz, 
psychoonkolog, wolontariusze.

Patronat nad wydarzeniem objęła Pani Starośina 
Wejherowa Gabriela Lusius, która osobiście weźmie 
udział w aktywności. „Mój udział w „Onko spływie” jest 
wyrazem poparcia dla działań Fundacji „Pokonaj raka” 
oraz solidarności z osobami dotkniętymi chorobą 
nowotworową” - dodaje Gabriela Lisius - Gospodyni 
terenu, na którym uczestnicy rozpoczną swój spływ.
„Fundacja „Pokonaj raka”, którą stworzyłam  ponad 
12 lat temu realizuje autorskie projekty, są to 
aktywnosci, które niejednokrotnie dla zdrowej 
osoby stanowią trudność. Jakiś czas temu zgłosił 
się do mnie młody człowiek chorujący na glejaka, 
ze zwruszeniem opowiedział mi jak wiele dla niego 
znaczy nasza działalność. Pokazywanie pozytywnych 
przykładów wygranych. W ten sposób wskazujecie 
nam chorującym CEL, cel do którego, do póki 
starczy sił chcemy podążać. To dla Grześka powstał 
projekt, w którym on niestety juź nie weżmie udziału. 
Tym wydarzeniem chcemy promować zdrowie, 
wiarę w wyzdrowienie ale również pokazać piękno 
miejsc gdzie żyjemy - mówi Katarzyna Gulczyńska, 
pomysłodawczyni projektów dużych i małych.”

Spływ rzeką Piaśnicą ma długość 6, 5 km, zakończy 
się w Dębkach przy plaży. Nasza trasa spływu 
rozpocznie się w bazie Baltic Sports, popłyniemy 
meandrami przez obszar Natura 2000 „ Piaśnickie łąki” 
do najpiękniejszej plaży w Dębkach. Rzeka Piaśnica to 
nasza perełka,  słynie z krystalicznie czystej wody oraz 
bogatego ekosystemu. Różnica poziomów pomiędzy 
jeziorem Żarnowieckim, a Bałtykiem wynosi tylko  
1 metr.

Tym razem wydarzenie ma charakter integracyjnie. 
Popłyną zarówno Pacjenci, jak i Ci którzy towarzyszyli 
im na drodze ku zdrowieniu. Wspólnie będziemy się 
cieszyć z każdego darowanego dnia. Chcemy pokazać,  
że nasz kontak nie kończy się w szpitalnych murach.
Dębki to miejscowość ulubiona przez wczasowiczów, 
sezon już rusza, a my przywitamy przybyłych  
z uśmiechem zachęcając do profilaktyki i 
samobadania piersi. Świadomości kruchości życia. 
Naszym miejscem spotkań po aktywności - „Onko 
spływ - razem dla zdrowia” - będzie Kontener Dębki 
(wejście 21). Tutaj w godzinach od 12.00 - 16.00 pod 
czujnym okiem fachowców będzie można nauczyć 
się samobadania piersi, sprawdzić zawartość tlenku 
węgla w płucach czy zmierzyć ciśnienie.

Czekać będzie również specjalnie przygotowane 
stoisko przez Puckie Hospicjum PW. Ojca Pio, które 
rozsławił swym nietuzinkowym stylem życia  
Ks.Jan Kaczkowski.

Ambasadorem Fundacji „Pokonaj raka” jest  
Adam Bielecki, jeden z najzdolniejszych himalaistów 
XXI wieku na świecie.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem „Onko spływ  
- razem dla zdrowia” objął Polski Związek Kajakowy.

Projekt „Onko spływ - razem dla zdrowia wspierają: 
Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne, Starostwo 
Powiatowe w Wejherowie, Starostwo Powiatowe  
w Pucki, Wójt Krokowej, Puckie Hospicjum PW. Ojca 
Pio, Krokowskie Centrum Kultury, Stowarzyszenie 
Walki z rakiem Płuc, Baltic Sport, Kontener Dębki, Park 
Linowy Linowo. 

Więcej informacji udzielają:
Katarzyna Gulczyńska

tel. 607 33 93 30

Komunikat prasowy.
Gdynia, dnia 28 czerwca 2019 r
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