Sąd Okręgowy w Olsztynie - Ostródzki szpital dziękuje sędziom i pracownikom za wsparcie w walce z koro

Lista darczyńców, którzy w ostatnich tygodniach wsparli Szpital w Ostródzie jest
imponująca. Nie zabrakło na niej także sędziów i pracowników Sądów Rejonowych i
Okręgowych województwa warmińsko-mazurskiego.

Szpital w Ostródzie to jedyny jednoimienny szpital zakaźny przeznaczony dla pacjentów z
podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 w województwie
warmińsko-mazurskim. Ostródzki szpital już w dniu 25 marca 2020 r. uruchomił specjalne
konto, na które można przekazywać dobrowolne wpłaty na walkę z epidemią koronawirusa.
Pieniądze ze zbiórki są przeznaczane na zakup akcesoriów i sprzętu potrzebnego medykom do
walki z epidemią. Szczegółowe informacje o zbiórce znajdą Państwo na internetowej stronie
szpitala www.szpital-ostroda.pl .

Apel o pomoc spotkał się z niezwykle dużym odzewem. Ostródzki szpital na swojej stronie
internetowej opublikował długą listę darczyńców (osób prywatnych, przedsiębiorstw, instytucji
publicznych), na której znaleźli się także sędziowie i pracownicy Sądów Rejonowych i
Okręgowych województwa warmińsko-mazurskiego.

W dniu 6 maja 2020 r. Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie otrzymał list z podziękowaniami
od Prezesa Zarządu Szpitala w Ostródzie Jacka Dudzina. W piśmie tym Pan Jacek Dudzin, w
imieniu Zarządu Spółki oraz lekarzy, pielęgniarek i pracowników szpitala, podziękował sędziom
i pracownikom Sądów Rejonowych i Okręgowych naszego regionu za okazaną pomoc,
przychylność i hojność.

Nadmienię, że Szpital w Ostródzie to nie jedyna placówka medyczna w regionie wspierana
przez nasze środowisko do walki z koronawirusem, przy czym chcę podkreślić, że jest to
całkowicie oddolna inicjatywa sędziów i pracowników sądów, wspierana przez stowarzyszenia
sędziowskie.

Jednocześnie serdecznie zachęcam Państwa do dalszego wspierania szpitali w
przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa.

1/2

Sąd Okręgowy w Olsztynie - Ostródzki szpital dziękuje sędziom i pracownikom za wsparcie w walce z koro

Poniżej zamieszczam Podziękowania Prezesa Szpitala w Ostródzie:

podziękowanie.pdf

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 7 maja 2020 r.
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