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W środę przekazaliśmy pomoc humanitarną dla szpitala w Tarnopolu. Wśród artykułów były
m.in. agregat prądotwórczy, wózki inwalidzkie, sprzęt rehabilitacyjny i medyczny.
Kilka dni temu do samorządu gminy Gorzyce z prośbą o organizację pomocy zwróciła się Rada
Miejska Tarnopola Departamentu Zdrowia i Usług Medycznych prowadząca Szpital Miejski w
Tarnopolu nr 2.
W liście proszono głównie o sprzęt medyczny, operacyjny oraz wiele innych.
– Dzięki mieszkańcom gminy Gorzyce, darczyńcom z Polski oraz z Niemiec udało się przynajmniej w
części odpowiedzieć na apel tarnopolskiego szpitala. Najwartościowszym sprzętem, który
przekazaliśmy jest generator prądu, o który prosili lekarze z ukraińskiego szpitala – informuje
Leszek Surdy, wójt gminy Gorzyce.
Generator prądu to dar wielu osób m.in. pracowników i przyjaciół związanych z Przedszkolem
Samorządowym w Gorzycach i oddziałem przedszkolnym w Orliskach oraz gorzyckim żłobkiem. Do
zakupu urządzenia swoją cegiełkę dołożyli m.in Rufolf Ludwig z Niemiec i jego przyjaciele
reprezentujący Freizeitclub Heidweiler, Ochotnicza Straż Pożarna w Orliskach oraz Stowarzyszenie
Razem dla Wrzaw. Dzięki wsparciu możliwy był zakup agregatu i dodatkowego osprzętu wartego
blisko 6 tys. zł.

Wśród darów, które zostały przekazane do tarnopolskiego szpitala były miedzy innymi wózki
inwalidzkie i sprzęt rehabilitacyjny przekazany przez mieszkańców gminy. W paczkach znalazły się
również nowe kaski budowlane, latarki czołowe, baterie, krótkofalówki, pampersy, artykuły
medyczne i higieniczne oraz maskotki, które przekazały dzieci z przedszkola i „zerówki” w
Furmanach.
– Chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom naszej gminy, którzy odpowiedzieli na apel
lekarzy i przedstawicieli rady szpitala w Tarnopolu. Państwa serca i zaangażowanie jest ogromne i za
to wszystkim dziękuję – mówi Leszek Surdy, wójt Gorzyc.
Pomoc humanitarna została przekazana w środę na przejściu granicznym w Hrebennem. Dary w
imieniu samorządu i mieszkańców gminy Gorzyce przekazali przedstawiciele OSP Gorzyce – Marek
Warzycki oraz OSP Furmany – Jan Duma i Dawid Ramus, ze strony ukraińskiej w imieniu szpitala
pomoc odebrała Marija Hawrylyuk.

