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W tym roku Grupa Energa przeznaczy niemat'l. sum~ na pomoc charytatywn'l. w ramach akcji "Pomagaj z 
Energ'l.". 19 czek6w na t'l.czn'l. kwot~ 101 tys. trati do organizacji znajduj'l.cych si~ w okr~gu Ptocka. 

Czeki pow~drowaly do wybranych organizacji 
Pomysl, by zaangaZowae w 

dziatania charytatywne wszyst
kich pracownikow Energa po
jawil si« okolo dwa lata temu i 
od razu okazal s i<;! st,La1em w 
dziesi<ttk<;!. Nie dose, ze akcja 
zintegrowala pracownikow, to 
jeszcze lImozliwila pomoc dla 
najbard ziej potrzebuj<tcych. 

W tym roku rowniez dopi sa
la frekwencja. 8 tys. pracow
nikow z 30 sp61ek wyznaczalo 
jedn<t organizacj<;!, na ktor<t 
potem oddawano glosy. Kazdy 
oznaczal 100 zl. dla konkret
nej instytucji. Zebrane glosy 
przelozyly s i<;! na wielkosc 
srodkow finansowych, ktore 

zostan<t przekazane z budzetu 
Energi potrzebuj<teym. 

-Sukees tego programu 
naleiy do kaidego praeowni

. ka Grupy To dzi~ki ieh za
angazowaniu wsparcie Grupy 
Energa dociera do tych 
organizaeji poiytku publiez
nego, ktare niosq pomoc 
najbardziej potrzebujqcym, 
osobom skriywdzonym przez 
los ; bezbronnJ'm i dotkni~tym 
ci~ikq ehorobq Warto podkre
slic, ie wprowadzenie takiej 
przejrzystej formy dystrybucj i 
srodkOw/inansowyehdaje kai
demu praeownikowi biorqee
mu udzial w tej ake;; pewnosc, 

ie pomoe (raji wlasnie lam, 
gdziejego zdaniemjest najbar
dziej polrzebna - mowi Anna 
Dzik prezes Fundacji. 

Zebrane pieni<tdze zostan<t 
przeznaczone m.in. na wsp6lfi
nansowanie zakupu nowego sa
moehodu, ktOlY wykorzystany 
zostanie w Hospiejum Domo
wym pod wez. Sw. UrszliJi Le
d6chowskiej, zakllp saszetek z 
plynn<tg1ukozq, niez~dnyehdla 
kaZdego diabetyka w razie ataku 
hipoglikemii (PoJskie Stowarzy
szenie Diabetyk6w), nazakup 
podnosnika hydraulieznego dJa 
12 letniego chlopca z pOl<lZe
niem mozgowym (Sierpeckie 

Stowarzyszenie Osob ChOlych 
Na Raka "Szansa na Zycie"), 
pomoc dla gl<;!boko uposJedzo
nych podopieemyeh z osrodka 
w Mocarzewie (Oddzia1u Pol
skiego Towarzystwa Walki z 
Kaleetwem w Klitnie). Poza 
tym zostanie zakupiony sprzl;!t, 
dJa dzieei spotykaj<tcych si« w 
Oratorium (w ubieglym roku, 
dzi«ki pomocy Flindaeji udale 
sil( kupie st61 bilardowy) i zbior
kl( funduszy na operacj<;! 5-let
niego chlopca chore go na raka 
oeZll (Stowarzyszenia Na Rzecz 
Rozwoju Polskiej Wsi "Razem 
Lepiej"). 
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