Pomagamy dzieciom z Hospicjum
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/>Akcja Jacka Stochmala z Harty </strong>na rzecz dzieci z hospicjum zorganizowana by�a z
du�ym rozmachem. Ca�o��odbywa�a si�na terenie <strong>OSP Hatra</strong>, Jacek
jest stra�akiem. Od rana prowadzona by�a akcja honorowego oddawania krwi.</p>
<p>Pobrano ok. 20 litr� do momentu, kiedy odpowiedzialny lekarz nie przerwa� akcji z
powodu kilku powa�nych omdle�dawc�. �ony stra�ak� przygotowa�y pyszny bigos i
serwowa�y go razem z kaw� lub herbat�. �ona Jacka r�nie� nosi mundur i nie by�a jedyn�
?stra�aczk�?. Na pikniku go�ci� <strong>Kelvin Aiston</strong>, Brytyjczyk mieszkaj�cy od
10 lat w Polsce, stra�ak, znana twarz z programu telewizyjnego <strong>?Europa da
si�lubi�.</strong> By� go�ciem honorowym pikniku. Przyjecha� na specjalne zaproszenie
Jacka Stochmala.</p>
<p>Na imprez�stawi�o si�wielu ?oficjeli? z w�adz gminy, powiatu,
przedstawicieli dow�ztwa OSP w regionie. Zagra�a orkiestra stra�acka z�o�ona z weteran�,
dzieci i m�odzie�y, koncert by� bardzo udany. Prezentowane by�y r�nie� nowoczesne
narz�zia do wydobywania poszkodowanych z wrak� pojazd�, dyplomowany ratownik
medyczny prowadzi� pokazy bezpo�rednich technik ratowniczych na specjalnym
manekinie-pozorancie.</p> <p>Optymizmem napawa fakt, �e przyci�ga� do siebie du��
uwag�dzieci i m�odzie�y. Dla dzieci by�o wi�ej atrakcji. Stra�acy przygotowali tor przeszk�
dla maluch� ko�z�cy si�konkurencj� ?sikawkow�?. Odby� si�konkurs plastyczny.
<strong>Marek Ogaza</strong> przywi�� sw� sprz� do ?strzelanki z kulek? i by�a to
superatrakcja nie tylko dla najm�odszych. Marek mia� niez�e ?branie?, wiadomo, za
mundurem panny sznurem. Niew�tpliw� atrakcj� by�a figura �w. Floriana, patrona
stra�ak�, wykonana z p�ytek przez glazurnik� podczas pikniku i przekazana do miejscowej
remizy. Pewno ozdobi �cian�sali bal owej albo gabinet komendanta. Podzi�owania nale��
r�nie� tw�com obrazk� bajkowych postaci, wykonanych z p�ytek i przekazanych do
hospicjum: <strong>Jackowi Stochmalowi, J�efowi Sie�o, Markowi Surmaczowi, S�awkowi
Macio�ek, Piotrowi Kruczek i Markowi Towarkowi.</strong></p> <p>Nie wolno pomin��akcji
zbi�ki pieni�zy na Pampersy dla dzieci z Hospicjum, zebrano <strong>1480 z�</strong>. Ale
akcje szybki si�ko�z� a pampersy potrzebne s� dzieciom ca�y czas. Mam nadziej� �e
akcja trwa�b�zie nadal.</p> <p>Na szcz�ie piknikowej atmosfery nie przerwa� deszcz
kr���cy w o�owianych chmurach nad naszymi g�owami. <strong>Kelvin Aiston</strong>
wr�zy� nagrody zwyci�com konkurs�, udzieli� wywiadu lokalnej telewizji, odpowiada� na
liczne pytania piknikowych go�ci. A potem zacz� si�zabawa, zesp�muzyczny gra� do
godziny 3 rano, a ostatni go�cie rozeszli si�ju� w �wietle nadchodz�cego dnia.</p>
<p>Ka�dy ma jak�� ma�� ojczyzn� a Jacek Stochmal swoj� bardzo pokocha�. Mam dla
niego ogromny szacunek za bezinteresowne zaanga�owanie, determinacj�w dzia�aniu, ch�
pracy dla dobra publicznego. <strong>Harta</strong> to wie� z charakterem, ma swoj�
histori�i tera�niejszo�� Dzi�i takim ludziom jak Jacek ma r�nie� przysz�o��
<strong>Dzieciaki z Harty maj� dobre wzorce.</strong></p> <p align="right">Pawe�
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href="galeria/pomagamy-dzieciom-z-hospicjum.html">Wi�ej zdj� w galerii..</a></p>

2/2

