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P O W I A T

S T R Z E L E C K I

Dary dla strzeleckiego szpitala
c.d. ze str. 1

Cezary Waczków. 

ju¿ m.in. szpital im. Marciniaka we

limy nieformalnie,

brzychu czy wroc³awskie Lotnicze

Pocz¹tkowo dzia³apomagaj¹c dzie-

ciom poszkodo-

wanym w wy-

Wroc³awiu, szpital w Nysie, w Wa³Pogotowie Ratunkowe, które uzy-

ska³o od nas ca³kowite wyposa¿enie

mig³owca. Strzelecki szpital by³

w³anie taki, jakiego rzeczywicie
potrzebuj¹.

Sumy przeznaczane przez Fun-

d a c j ê  w. K r z y s z t o f a n a z a k u p y

sprzêtu czy wyposa¿enia dla oddzia-

³ów medycyny ratunkowej s¹ rze-

jedn¹ z trzech placówek na Opolsz-

czywicie du¿e. A jednak prezes

dach wolontaria-

dwie pozosta³e to opolski WCM i

pytanie, jaka pula pieniêdzy w ci¹gu

nasza dzia³alnoæ

za³o siê jednak, ¿e te dwa znalaz³y

padkach

bar-

dziej na zasa-

tu. Gdy jednak

zaczê³a siê roz-

szerzaæ, trzeba by³o

nadaæ jej sformalizowa-

ne kszta³ty. Dwa lata temu

zarejestrowalimy fundacjê w Krajo-

wym Rejestrze S¹dowym. Pocz¹tko-

czynie, które bralimy pod uwagê;

szpital w Kêdzierzynie-Kolu. Oka-

inne ród³a finansowania, a wiêc wybór pad³ na szpital strzelecki. Wa¿ne
jest to, ¿e nigdy nie kupujemy nic na

zapas, bez uzgodnieñ z beneficjentami. Dziêki temu trafia do nich sprzêt

Waczków niechêtnie odpowiada na

roku przeznaczana jest na te cele. 

Mogê tylko powiedzieæ, ¿e kwoty

s¹ znaczne i zale¿¹ wy³¹cznie od

wp³ywów fundacji uzyskiwanych z
funduszy ubezpieczeniowych, z lo-

kat skarbowych, wp³at darczyñców

itp.

wo zajmowalimy siê wy³¹cznie
wspieraniem dzieci, które by³y ofia-

rami wypadków. Od niespe³na roku

jednak nie wprowadzamy cezury

wiekowej wród poszkodowanych:

pomoc¹ obejmujemy wszystkich.

Najogólniej rzecz ujmuj¹c  na-

sza fundacja realizuje program dopo-

sa¿enia oddzia³ów ratownictwa me-

dycznego prof. Jakubaszki, by³ego

krajowego konsultanta ds. ratownictwa medycznego, obecnie prezesa

Towarzystwa Medycyny Ratunkowej. Umieralnoæ oko³owypadkowa

 mówi C. Waczków  jest w naszym

kraju bardzo wysoka. Ten wskanik

znacznie przewy¿sza statystyki w

krajach zachodniej Europy, a my sta-

Respirator ju¿ w

ramy siê w pewien sposób ten stan

naszym szpitalu

poprawiæ. W tym roku wsparlimy

Jedno z ³ó¿ek do
przewozu chorych

Strzelce Opolskie

Do¿ynki gminne w Dziewkowicach
Gminne wiêto plonów odby³o
siê w tym roku w Dziewkowicach, 3
padziernika. Dopisa³a pogoda, wiêc
trudno siê dziwiæ, ¿e liczba goci przeros³a chyba najmielsze oczekiwania
gospodarzy do¿ynek. Barwny, bardzo urozmaicony i pomys³owy korowód,

w

którym

uczestniczyli

przedstawiciele wielu strzeleckich
so³ectw, uczniowie szko³y w Dziewkowicach i tamtejsze przedszkolaki
ci¹gn¹³ siê bardzo d³ugo ulicami wsi,
podziwiany przez licznych widzów.
G³ówna czêæ imprezy odby³a siê na
boisku  tam rozstawiono namiot dla
goci, weso³e miasteczko i liczne stoiska gastronomiczne.

W czêci oficjalnej tradycyjny boOby ten chleb dzielony by³ sprawiedliwie

chen chleba z tegorocznych zbiorów
wrêczyli gospodarzowi gminy staro-

Takich t³umów dawno tu nie by³o

stowie do¿ynek, Maria Kostoñ i Jerzy Sowa. Nagrody otrzymali równie¿ laureci konkursu na naj³adniejsze posesje w gminie Renata i Alfred
Skrzypczykowie z Kad³uba. Wygrali oni konkurs gminny i zajêli II miejsce w konkursie wojewódzkim. Burmistrz Krzysztof Fabianowski uhonorowa³ specjalnymi dyplomami so³tysów za ca³oroczn¹ pracê ich i rad
so³eckich.

Po czêci oficjalnej rozpoczê³a siê
zabawa  na scenie wyst¹pili m.in.:
dziewkowicka orkiestra parafialna i
zespó³ dzieci z tamtejszego przedszkola.

W przysz³ym roku gminne do¿ynki odbêd¹ siê najprawdopodobWspólna zabawa wieñczy pracê

niej w Kad³ubie.

Fantazji przebierañcom nie brakowa³o

