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W końcu na swoim
UL. MICKIEWICZA.Opolskie hospicjum dla dzieci doczekało się własnej siedziby.
Stumetrowy lokal wymaga jednak generalnego remontu.

Domowe hospicjum dla
dzieci działa w Opolu
od trzech lat. To jedy-

na taka placówka w naszym
regionie. Hospicjum jest też
tegorocznym laureatem Zło-
tej Spinki, nagrody nto.

Trafiają tam nieuleczalnie
chore maluchy. Hospicjum
pomaga rodzinom w co-
dziennej opiece na chorymi,
zapewnia sprzęt medyczny,
lekarstwa, rehabilitację. Naj-
ważniejsze jednak, że jego
pracownicy są do dyspozycji
chorych 24 godziny na dobę.

Fundacja ma stale pod opie-
ką kilkanaścioro dzieci z całego
województwa, ale pielęg-
niarki i lekarze dojeżdżają
również do pacjentów spoza
Opolszczyzny.

Pracownicy hospicjum (le-
karze, pielęgniarki, fizjote-
rapeuci) mieli do dyspozy-
cji mały pokoik w budynku
pogotowia ratunkowego
przy ulicy Mickiewicza.

- Jest tam miejsce jedynie
na biurko i dwa komputery.
Wolontariuszy, którzy nam
pomagają, musimy przyjmo-
wać na korytarzu - opowiada
Sylwia Sikorska, pielęgniar-
ka w opolskim hospicjum. -
Miejsca na sprzęt medyczny,
który czasem trzeba prze-
chować, nie ma wcale.

Kilka dni temu gmina
Opole przekazała hospicjum
około 100-metrowe po-
mieszczenia w piwnicy bu-

dynku również przy ulicyMi-
ckiewicza (siedziba Woje-
wódzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej). Lokal
wymaga jednak generalnego
remontu, a hospicjum niema
na niego pieniędzy. Do zro-
bienia są m.in. podłogi, ścia-
ny, drzwi wewnętrzne, mon-
taż liczników.

- Cały remont musi być
zrobiony zgodnie z projek-
tem, którego również jeszcze
nie mamy. Nie ukrywamy, że
bardziej od pieniędzy przy-
dałaby się nam pomoc firm
budowlanych, które dyspo-

nują specjalistami i mate-
riałami budowlanymi - mó-
wi Sylwia Sikorska.

Fundacja musi się spieszyć,
bo najpewniej od czerwca bę-
dzie jużmusiała płacić za wy-
najem nowych pomieszczeń.
Im szybciej wykona remont,
tym lepiej.

- W naszej nowej siedzibie
znajdzie się miejsce i na biu-
ro i na niewielki magazyn.
Pracujemy głównie w tere-
nie, w domach dzieci, ale
w nowej siedzibie będzie
w końcumiejsce dla naszych

wolontariuszy, a także dla ro-
dziców chorych dzieci, któ-
rzy często nas odwiedzają -
mówi Sikorska.

Może wśród naszych czy-
telników są właściciele firm
budowlanych, hurtowni,
sklepów z materiałami wy-
kończeniowymi? Hospicjum
czeka na waszą pomoc. Moż-
na zgłaszać się osobiś-
cie do jego obecnej siedziby
przy ulicy Mickiewicza 2-
4 lub dzwonić na numer 605
697 899.

ANETA LUDWIG
aludwig@nto.pl - 077 44 32 532

Już wiadomo, że na starcie
pływackiej sztafety staną

uczniowie opolskich szkół
podstawowych, gimnazjal-
nych oraz ratownicy. Swoich
sił może spróbować jednak
każdy, kto tylko ma na to
ochotę. Wystarczy być zdro-
wym i zgłosić swój udział
w tym nietypowym przed-
sięwzięciu.

Impreza rozpocznie o go-
dzinie 11 na pływalni Akwa-
rium.

Organizatorzy zamierzają
pobić ustanowiony w ubie-
głym roku rekord w ilości
osób biorących udział w szta-
fecie. Wtedy do wody wsko-
czyło 500 osób.

- Brałemw tym udział i by-
ło fantastycznie - mówi Adam
Jakowicz, mieszkaniec Opo-
la. - W tym roku też zamie-
rzamwystartować, ale razem
z synem.

Każdy z 501 uczestników
będzie miał doprzepłynięcia

25 metrów - czyli jedną dłu-
gość basenu. Nikt, nikomu
nie będzie mierzył czasu,
technika jest dowolna.

- Nie organizujemy zawodów
dla profesjonalistów.Tutaj czas
nie ma znaczenia. Liczy się
jedynie umiejętność prze-
płynięcia, dowolnym stylem,
basenu - mówi Robert
Bedrunka z firm Vip Car, or-
ganizatora imprezy.

W czasie sztafety „501x25”

do dyspozycji uczestników
będzie pływalnia, sędziowie
i ratownicy.

Każdy z uczestników
otrzyma koszulkę, upamięt-
niającą to wydarzenie, oraz
certyfikat udziału.

Zgłoszenia przyjmowane
są w siedzibie Vip Car, ul.
Pużaka 6, 077 40 32 032
i w Szkole Pływania
„Barabasz” 0662 146 519.

JUSTYNA JANUS
jjanus@nto.pl - 077 44 32 595

Pobijmy razem pływacki rekord
IMPREZA.W sobotniej sztafecie pod patronatem nto wystartuje 501 osób.

Dziś
OPOLE > Zespół Szkół Me-
chanicznych zaprasza
na otwarcie wystawy foto-
grafii Jarosława Kuczka
„... przez noc ukryte...
obiektywem schwytane...”.
Początek godz. 16, ul.
Osmańczyka.

OPOLE > Przegląd kina
kolumbijskiego.O godz. 18
i 20.30 będzie można zo-
baczyć film „Skurcz i roz-
kurcz serca”.

OPOLE > Promocja książki
Stanisława Wasylego roz-
pocznie się o godz. 13.30,
w Auli Błękitnej Uniwer-
sytetu Opolskiego.

POPIELÓW > Spotkanie au-
torskie z Wiolettą Piasecką,
autorką książek dla dzieci
rozpocznie się w bibliote-
ce o godzinie 12.30.

OPOLE > Zdjęcia zrobione
w trakcie minionych festi-
wali można zobaczyć
pod ratuszem. JAN

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO
zaproszenia@nto.pl - 077 44 32 595

To przecież skandal, żeby
ulica, którą przejeżdża

tyle samochodów tak wy-
glądała - mówi nasza Czy-
telniczka. - Nie ma co, pięk-
na wizytówka Opola.

Dla kierowców estetyka
jest mniej istotna. Im za-
leży na bezpieczeństwie
na drodze. A zarośnięte po-
bocza ograniczają widocz-
ność.

Za utrzymanie zieleni
przy drogach w Opolu od-
powiedzialny jest Miejski
Zarząd Dróg.

- Trawę kosimy dwa ra-
zy do roku: na przełomie

maja i czerwca i potem ,
w zależności od potrzeby ,
w lipcu albo w sierpniu- in-
formuje Piotr Rybczyński
z-ca dyrektora MZD. -
Właśnie zaczęliśmy kosić,
ale pierwszeństwo mają
drogi krajowe. Wynajęta
firma dotrze na Witosa la-
da dzień.

Rybczyński zaznacza jed-
nak, że ronda czy skrzyżo-
wania koszone są znacznie
częściej. - Jeśli jest taka po-
trzeba, to nawet cztery ra-
zy w sezonie - mówi.

ANNA LISTOWSKA
alistowska@nto.pl - 077 44 32 578

Drogi zza tych
traw nie widać
PORZĄDEK. Zarośnięte pobocza ul.
Witosa przeszkadzają kierowcom. -
Zarządco, wyciągaj kosiarki! - apelują.

OBYCZAJE

Ratusz przegrywa z Kwiatkiem
Na początku roku opozycyjny radny Tomasz Kwiatek

zapytał o szczegółowe wydatki urzędu miasta. Radny
chciał wiedzieć m.in. jakie koszty reprezentacyjne ma
urząd (zakupy w restauracjach i sklepach), ile płaci
za obsługę prawną, czy też ile kosztowała wymiana te-
lefonów służbowych oraz podróże zagraniczne.

Urzędnicy tylko na kilka pytań odpowiedzieli. Popro-
sili, aby radny uzasadnił, po co mu te informacje. Kwia-
tek nie odpuścił i odwołał się od decyzji prezydenta Ry-
szard Zembaczyńskiego do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego. SKO - wytykając ratuszowi błędy proce-
duralne - uchyliło dziewięć decyzji o odmowie informa-
cji i tylko jedną podtrzymało. Kolegium nakazało jesz-
cze raz rozpatrzyć pytania radnego. Na razie nie wiado-
mo, kiedy ratusz odpowie na zadane pytania.

ARTI

- Szukamy firm i osób, które mogłyby pomóc nam w remoncie. Sami nie damy sobie z tym rady - mó-
wi Sylwia Sikorska, pielęgniarka hospicjum.
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Trawa na ul. Witosa jest już tak wysoka, że ogranicza widocz-
ność kierowcom.
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W tej chwili szczepionki
przeciwko meningoko-

kom typu C, wywołującym
śmiertelną sepsę przyjmu-
ją opolskie przedszkolaki.
Szczepienia prowadzi przy-
chodnia Śródmieście
przy ul. Waryńskiego.

- Do rozdysponowania
jest jeszcze około siedem-
dziesiąt szczepionek - mó-
wi Barbara Strecker, szefo-
wa wydziału polityki spo-
łecznej urzędu miasta. -
Niektóre z nich już są za-

rezerwowane, bo na przy-
kład w dniu kiedy dane
dziecko miało się zgłosić
dopadło go przeziębienie.
Szczepionka została dla nie-
go odłożona.

Jeżeli więc, któryś z rodzi-
ców chciałby aby jego dzie-
cko zostało bezpłatnie zasz-
czepione musi kontaktować
się z przychodnią, pod nr
tel.: 077 44 12 070.

Trzeba się spieszyć, akcja
trwać będzie jeszcze tylko

przez tydzień - kończy się
w piątek (30 maja).

- Mam nadzieję, że uda
nam się wykorzystać
wszystkie zakupione przez
nas szczepionki - mówi Bar-
bara Strecker.

Przypomnijmy, że miasto
kupiło dla opolskich dzie-
ci 12 tysięcy szczepionek.
Przeznaczyło na to milion
złotych. Jako piersi akcją
objęci byli uczniowie szkół
podstawowych, gimnazjów
i szkół ponadgimnazjal-

nych. W ciągu kilku mie-
sięcy (akcja ruszyła pod ko-
niec ubiegłego roku) zasz-
czepiono 11 tysięcy 64 ucz-
niów.

Szczepionki, które zosta-
ły przeznaczono dla przed-
szkolaków. Na razie nie wia-
domo, czy w następnych la-
tach akcja będzie
kontynuowana. Wszystko
zależy od tego czy będą
na to pieniądze.

JUSTYNA JANUS
jjanus@nto.pl - 077 44 32 595

Chcesz zaszczepić dziecko? Pospiesz się!
RATUSZ. Tylko do końca tygodnia trwać będzie akcja bezpłatnych szczepień.


