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Kto za Boya?
Najprawdopodobniej podczas najbli2szej sesji,
planowanej na maj, Rada Powiatu zadecyduje, kto
bgdzie nowym patronem szpitala w t ancucie.
Powdlana w tym celu kapitula jednoglo6nie
rekomendowafa na patrona SPZOZ 5w. Jadwigq
Krolowq, ale pojawila siq te2 inna propozycja: aby
nada6 imig zmarlego w ubiegfym roku posla
do Parlamentu Europejskiego Filipa Adwenta.

W bie24cym roku przypada
60. rocznica utworzenia w Lan-
cucie szpitala. Z Iej okazji
uznano, Ze warto wybrai nowe-
go patrona. O tym, ze jest nim
Tadeusz Boy-Zeleriski prak-
tycznie nikt nie pamigta - nowy
za3 ma promowai  leczn icA.
W ankiecie, wypelnianej przez
pracownik6w, padly kandyda-
tury m.in. dotychczasowego
patrona Tadeusza Boya-Zeleri-
skiego, pierwszego dyrektora
szpitaia Stanislawa Dula, Ja-
na Pawla II - jednak 13*osobo-
wa kapitula zdecydowala rna-
czej. JednogloSnie rekomendo-
wala na patrona SPZOZ 6w. Ja-
dwigg Kr61ow4. Jej bliskie kon-
takty z rodzin4 Pileckich - 6w.
czesnymi wlaScicielami l,aricu-
ta - sprawiln 2e w 1395 r.
w mie6cie powstal Szpital Swig-
tego Ducha.

Osta tn io  po jawi la  s iq  in -
na kandydatura - zmarlego
w ubieglym roku eurodeputo-
wanego Filipa Adwenta. Byl on
mocno zaanSazowany w po-
moc dla podkarpackiej sluZby

zdrowia. JuZ w czasie stanu
wojennego organizowai trans-
porty dar6w, kt6re trafialy
do szpitali w naszym woje-
w6dztwie. W ubieglym roku Fi-
l ip Adwent zorganizowal i  prze-
kazal 11 tir6w sprzgtu medycz-
nego o warto5ciokolo 2 mln zl.
ZapoczEtkowan4 przez niego
pomoc kontynuujE jego najbliz-
si wsp6tpracownicy.

- We wrzeSniu ubieglego ro-
ku zwr6ciliSmy sig do dyrekcji
szpitala w Laficucie z propozy-
cj4 bezplatnego przekazania
sprz7tu specjalistycznego
do badart kardiologicznych
- koronarografu wartego okolo
3 mln zl. Niestety, szpital nie
m6gl przyj4( darowizny ze
wzglgdu na ograniczenia tech-
niczno-kadrowe oraz brak od-
dzialu kardiologii. W najbli1-
szym czasie planujemy skiero-
wa( do tego szpitala inny
sprz€t. ktory bgdzie sluzyt pa-
cjentom - m6wi Krzysztof Wit-
ko, byty szef biura eurodeputo-
wanego w Jaroslawiu.
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