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Uroczyste przekazanie
sprzętu dla OSP
w Wielkim Garcu

Opis spektaklu
Uniwersytet Trzeciego Wieku. Czterech dziarskich studentów w wieku
emerytalnym: Hrabia, Behemot, Sławek komandos i Niewyżyty, brutalnie
wyrzuceni z klasy przez złą nauczycielkę,
podejmują ryzykowną decyzję walki z
reżimem szkoły. Zakładają teatr. Aby
naprawić rzeczywistość tej, ich zdaniem
doszczętnie zepsutej szkoły, postanawiają wystawić „Dziady” Mickiewicza.
Jednak Niewyżyty, reżyser teatralny,
który chwilę wcześniej zostaje przez
Ministerstwo Kultury pozbawiony
prawa wykonywania zawodu, wymyśla
potworną inscenizację, której nie sposób
zaakceptować. Aktorzy buntują się i
postanawiają znaleźć naprawdę dobrego
reżysera. Ich wybór pada na Stevena
Spielberga. Chcą zaproponować mu
kontrakt osobiście. Cudem zdobywają
pieniądze i płyną do Hollywood jachtem
pożyczonym od samego barona Munchausena. Jesteśmy świadkami rejsu
pełnego przygód, niebezpieczeństw i
absurdalnych sytuacji. Na pełnym morzu
bowiem, okazuje się, że żaden z naszych
bohaterów nie ma najmniejszego pojęcia, jak się taką jednostką żegluje.
Ruszają w świat w poszukiwaniu
przygód, barwnego życia i sensu istnienia, niczym czterej muszkieterowie
Alexandra Dumas: „Jeden za wszystkich,
wszyscy za jednego!”.

Zapraszamy Państwa na wieczór pełen
śmiechu, przygód, sytuacji absurdalnych!
Wieczór pełen wzruszeń, zaskoczeń i niespodzianek! Zapraszamy na arcyzabawną
opowieść o tym, że prawdziwe życie
zaczyna się po sześćdziesiątce! Nieważny
jest wiek, ale radosne i otwarte serce!
Jeden z naszych bohaterów, po nieprawdopodobnej przygodzie, która odmieniła na dobre jego życie, krzyczy ponad
oceanem: „Teraz dopiero zaczynam żyć!”.
Bawcie się, śmiejcie się i płaczcie
razem z nami w myśl refrenu pieśni
finałowej:
Starość nie chroni przed miłością
Lecz miłość chroni przed starością
Bo prawda jest taka, że się nie starzeje
Serce, które kocha i wiecznie się
śmieje!
Sztukę „Andropauza 3 – czyli jak żyć
i nie zwariować” napisali: Piotr Dąbrowski i Katarzyna Mikiewicz, na podstawie
pomysłu Leszka Kwiatkowskiego.
Reżyserią zajęli się autorzy: Piotr
Dąbrowski i Katarzyna Mikiewicz, a
zagrają dla Państwa znakomici aktorzy
scen teatralnych, filmu i telewizji.

17 września 2018 roku w jednostce
OSP Wielki Garc burmistrz miasta i
gminy Pelplin Tomasz Czerwiński uroczyście przekazał czterem jednostkom
OSP sprzęt ratownictwa technicznego
i medycznego zakupiony ze środków
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz
Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu
Sprawiedliwości.
Zadanie zostało zrealizowane w
ramach ogłoszonego Programu I Priorytetu III B ,,Wsparcie i rozwój systemu
instytucjonalnego pomocy osobom
pokrzywdzonym przestępstwem i
świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych
i świadków oraz likwidacja skutków
pokrzywdzenia przestępstwem” i polegało na nabyciu wyposażenia i urządzeń
ratownictwa, niezbędnych do udzielenia
pomocy poszkodowanym bezpośrednio
na miejscu popełnienia przestępstwa.
W ramach pozyskanych środków
jednostki: OSP Pelplin, OSP Gręblin i

OSP Kulice otrzymały defibrylatory, a
OSP Wielki Garc zestaw ratownictwa
technicznego (rozpieracz ramieniowy,
hydrauliczne nożyce do cięcia, cylinder rozpierający, agregat zasilający do
narzędzi hydraulicznych).
Koszt całego zadania wyniósł
93.434,34 zł. Dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości to 92.500,00
zł. Wkład własny Gminy – 934,34 zł.
W przekazaniu sprzętu, oprócz przedstawicieli poszczególnych jednostek
OSP, udział wzięli: komendant powiatowy
PSP w Tczewie bryg. Andrzej Mróz,
zastępca komendanta powiatowego
PSP w Tczewie st. kpt. Zbigniew Rzepka
oraz sekretarz Gminy Pelplin Bogdan
Badziong.
Pozyskany sprzęt przyczyni się do
poprawy efektywności podejmowanych
działań ratowniczych podczas udzielania
pomocy poszkodowanym bezpośrednio
na miejscu zdarzenia.
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Obsada wymiennie:
Hrabia – T. Ross
Sławek – A. Zaborski
Behemot – J. Kawalec
Niewyżyty – A. Dziurman
Rola żeńska –A. Załęcka
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