Mamy przyjemnoœæ zaprosiæ Pañstwa na kolejn¹, czwart¹ ju¿ edycjê MORSKIEGO BALU CHARYTATYWNEGO,
organizowanego przez FUNDACJÊ PRO PUBLICO MARE, który odbêdzie siê w dniu 17 lutego 2007 roku,
w salach „Concerto” Hotelu Radisson SAS w Szczecinie.
IV Morski Bal Charytatywny, mamy nadziejê, zaskoczy Pañstwa swoim niepowtarzalnym charakterem i bêdziecie
Pañstwo wspominaæ go równie mile, jak poprzednie edycje.
Celem zbiórki œrodków finansowych tej edycji balu jest zakup cystoskopu operacyjnego dla Szpitala
Dzieciêcego przy ul. Wojciecha w Szczecinie.
„...Od 6 lat rozwijamy w Szpitalu specjalistyczne leczenie dzieci i m³odzie¿y ze schorzeniami uk³adu moczowego.
W przypadku wrodzonych nieprawid³owoœci dróg moczowych konieczne jest leczenie operacyjne, które
mo¿na przeprowadziæ endoskopowo przy u¿yciu cystoskopu operacyjnego. Zabieg cystoskopowy jest
znacznie mniej obci¹¿aj¹cy ni¿ operacja klasyczna, trwa kilka minut, eliminuje dolegliwoœci bólowe, a pobyt
dziecka w szpitalu ogranicza siê do jednego dnia. Brak cystoskopu operacyjnego w naszym szpitalu
uniemo¿liwia precyzyjne leczenie najnowoczeœniejsz¹ metod¹ cystoskopow¹, a¿ oko³o 300 pacjentów rocznie.
Zwracamy siê z gor¹c¹ proœb¹ o pomoc w zebraniu œrodków finansowych, umo¿liwiaj¹cych zakup cystoskopu,
co pozwoli na istotn¹ poprawê warunków leczenia Ma³ych Pacjentów miasta Szczecina, a tak¿e ca³ego Pomorza
Zachodniego. Fundacja Pro Publico Mare trwale zapisa³a siê ju¿ w œwiadomoœci szczecinian, dziêki dzia³aniom
charytatywnym. Mamy nadziejê, ¿e podobnie jak w latach ubieg³ych szczodroœæ Ludzi Dobrej Woli, wra¿liwych
na potrzeby chorych dzieci, umo¿liwi zakup niezbêdnego cystoskopu operacyjnego...”

lek. Stanis³aw Paradowski
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W ramach IV MORSKIEGO BALU CHARYTATYWNEGO bêdziecie mogli Pañstwo spotkaæ siê „oko w oko”
z Kabaretem Hrabi, który nasz Bal poprowadzi, a tak¿e wyst¹pi ze swoim programem. Pos³uchaæ na ¿ywo
wspania³ego Roberta Narwojsza z zespo³em. Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczyci nas równie¿ Goœæ Specjalny, znany
i lubiany. Czeka nas mnóstwo atrakcji dodatkowych, niespodzianek i wspania³ych licytacji. G³ówn¹ aukcj¹ Balu
bêdzie obraz szczeciñskiej malarki, tworz¹cej poza granicami kraju – Marioli Landowskiej-Grablewskiej,
namalowany specjalnie z tej okazji, a tak¿e wiele cennych i atrakcyjnych przedmiotów.
Wszystko to proponujemy Pañstwu za skromn¹ cenê biletu 225 z³/osobê.
Prosimy o potwierdzenie przybycia telefonicznie, pod numerami telefonów:
091 35 95 693, 35 95 674 do dnia 15 stycznia 2007 roku.
Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy!
Zaproszenia do nabycia:
Biuro Podró¿y UNITY TRAVEL, przy Pl. Rod³a 8
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