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b Dzieki pracownikom koncernu Energa ostrowski szpital wzbogaci sie o laparoskop, 
ktory pozwoli na szybkie i bezinwazyjne przeprowadzanie operacji u matych pacjentow 
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rawie 14 tysiecy zio- 
tych t ~ @ o  na konto 
Stowarzyszenia ,,Os- 
trowianie dzieciom 

specjalnej troski". To dar Fun- 
dacji Energa. A SciSlej rzea 
biorqc pracownik6w tej !%my. 
Pieniqdze te zostanq wykorzy- 
stane na zakup bardzo 
potrzebnego w ostrowskim 
szpitalu laparoskopu dla dzie- 
ci. 

W ramach akcji ,,Pomagaj 
z Energq" kaidy pracownik 
firmy m6gi wskazak organiza- 
cjq pozytkupublicmego, kt6q 
jego zdaniem Energa powinna 
wesprzed finansowo. Wpierw- 
szym etapie odbywdo siq typo- 
wanie poszczegCilnych organi- 
zacji. W drugim natorniast od- 
dawano na nie gIosy. Za kaidy 
gios przedsiqbiorstwo przeka- 
zywaf-o na konto organizacji 
loo z t  

nia czeku kierownik oddziah tern darowane pieniqdze przy- 
Energi w Ostrowie Zenon najmniejwnq5ciwracajq-po- 
Piqtyszek. wiedziai prezes zarzqdu ostro- 

~towarz~szenie funkcfonuji wskiego stowarzyszenia Paw& 
w Ostrowie odpiqmastulat, ale Rajski. 
jego ponqtki sq jeszcze wczeS- Dziqki czekowi zakupiona 
niejsze. Siqgajq roku 1990, kiedy -- zostanie optykalapmskopowa 
to grupa spoiecznik6w zanea  z oprzyrzqdowaniem dla zabie- 
dziaiak pod szyldem Komitetu g6w dla dzieci powyiej 1,s roku. 
Organizacyjnego Festynow Sprzqt ten bqdzie wykorzysty- 
,,Omowianie dzieciom spe cjal- wany min. przy przepuklinach 
nej troski". Od tego aasuuddo i wyrostkach. Pozwoli na szyb- 
siq zakupik sprzTt warty mi- kie, skuteczne i nieinwazyjne 
liony ziotych i pom6c setkom przeprowadzanie operacji. 
chorych dzieci. Po zabiegachdziecibflq mogky 
-JeSlisamipracownicytirmy szybko wyjSd do domu. Sprzqt 

Energawskazalinas,omanato kosztuje 15 tysiqcy zlorych, 
dla nas ogromne wsparcie ipo- a brakujqcq kwotq stowarzysze- 
twierdzenie, i e  to co robimy jest nie doloiy ze swoich Srodk6w. 
skuszne. DzidalnoSd charyta- Laparoskop, ktory obecnie 
tywna ma r6zne odcienie, ale znajdujesi~wostrowskimszpi- 
widak, i e  po dwudziestulatach talu, jest przystosowany 
spdeneristwo mado nas nadal do os6b doroslych. 
duie zaufanie. Z rozdyspono- Jeszcze uf sierpniu powima 
waniem pieniqdzy nie mamy nadejbk kolejna dobra wiado' 
problemu, bo potrzeby sq bar- moSk dlaostrowskiego stowa- 
dzo duze. Na mar.einesie do- mzenia.WtychdniachUrzqd 
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Poniewai 139 os6b zagloso- Kierownik ostrowskiego oddziatu Energi Zenon Piqtyszek prrekazuje czek prezesowi Pawtowi Rajskiemu dam, ze w u b i e g 6  tygodniu, ~&bowy~oin€ormuje bowiem 
waio zapomocq dla stowarzy- nie wiedzqc jeszcze o tym, ze ile Srodk6w otrzymajq posz- 
szenia ,,Ostrowianie dzieciom dzidalnoSC stowarzyszeniazo- Srodowiska, w kt6rym dziaia jq r6wnych szans. Jezeli nasze otrzymamy tennek,rozdzieli- czegolne organizacje wramach 
specjalnej troski", czek o p i e d  staio docenione takze przez i widzi potrzebq przekazania moiliwoScilinansowe bqdq ro- liimy io.ooo ziotychna pomoc odpisu iprocenta. Wubieglyri 
nakwotq 13.900ziotych. Warto ~ ~ 9 . 6 6  pracownik6w oddziaku nadwyiek finansowychnapo- - sly, bqdzie tez rosf-a nasza po- indywidualnq dla dzieci. Z tej roku z tego tytuku ,,Ostrowia- 
zauwaiyk, ze ostrowski oddziai Kalisz. moc tym organizacjom, kt6re moc wprzyszloSci- powiedzid puli 1000 ziotych otrzymalo nie" zebrali ponad loo tysiqcy 
Energi liczy 115 os6b. Zatem - Energa zauwaia problemy w gospodarce rynkowej nie ma- podczas uroczystego przekaza- dziecko pracownika Energi. Za- zbtych. 
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