
Za cegielki kupili sprzet dla chorych dzieci ~ 
Marek WeDss 

~olejny prezent dla osuows- 
m o  slpitalapmygofowaio sto- 
wanyszenie ,,Omwianie Dzie- 
ciom Specjalnej Troski". Tym 
razem na oddziale pediaayn- 
nympow~nowoczesny,wpe- 
iniwyposaiony gabinet zabie- 
 OW. 

Na oddzial tiafia Srednio 
okolo stu pacjentow miesien- 
nie. Jegopoaeby sp duie. ; 
- Mamy wiqcej dzieci 

pod swojp opiekp nii jeszne 
kikalattemu.Pomaganambar- 
dzo dobnefimk cjonujpcelabo- 
ratoriugdzie nowo-e ba- 
daniaulatwiajpdiagnostyke. To 
waine, bo w osiatnim czasie 
ro6nieliaba dziecizsepq,kt& 
re moiemy szybciej zdia-gno- 

wiedziala peiniqca obowipki 
ordynatota oddziaix Jolanra No- 
wak. 

Stowarzyszenieniepnypad- 
kowo wybralo wlahie gabinet 
zabiegowy. To tammamiejsce Personel oddzia(upediatrynnegorno2ejeszcze lepiej i skuteczniej opiekowatsiemalymi pacjentami 

pierwszy kontakt dziecka z od- 
dzialea Kaidy maly pacjent 
musi sie tampnewinqC 

-To gabinet, do ktoregotra- 
fiajq dzieci z roznyrni urazami 
itenpierwszykontaktpowinien 
byi aepiy. i w taldch w&e ko- 
lorach unqdzony zostal gabi- 
net  JeSli do tego dodamy ladne 
p ie l~@atk i ip~ jnych leka-  
rzy, rnoie bedzie bolalo troche 
mniej -po&edzid prezes stol 
wanyszenia Pawei Rajski. 

Oddzialpediarryczny wypo- 
saiony zostal w meble medy- 
n n e  wysokiej jakoSci, w st61 
ilampy zabiegowe orazwurzq- 
dzenia pomocnine. Z kolei 
szpital ze swojej strony wyre- 
montowal samo pomieszne- 
nie. Ponadto oddzial chirurgii 
dzieciecej ostrowskiego ZZOZ 
wzbogaa sie o oprzyrzqdowa- 
nielaparoskopowe. Qcmawar- 
toSidegopnekazanegopnez 
stowarzyszenie spnetu wynio- 
slaponad5ztysiqce zlotych. 

Pienigdzena ten cel w wkk- 
szoSci pochodziiy z cegidek 
spnedawanychpodnas ostat- 

niej Gwiazdki na Rynku. Dar- 
czyf~cq moie sie wiec n u t  ka- 
idy, k o  jenabyl wgrudniu ubie- 
giego roku. F'rzypomnijmy, ze 
organizatoromimprezy udalo 
siy w6wwnas rozprowadziiich 
kilkandcie tysiecy. 

Dokonujpc zakupu sprzetu 
stowarzyszenie wykorzystaio 
ponadto Srodkipozyskanewra- 
machakcji,,Pomagaj z E n q " .  
~nypomnijrn~.iekaid~ p&& 
wn~k Energi mosl ~ytypowat 
organizacje poiytku publicz- 
nego, ktdrg nalezdoby wesp- 
rzek finansowo. Prawie 140 
os6bwybraio o m k i e  stowa- 
rzyszenie, kt6re dzieki temu 
0rr~ymd0 13.9002l. 

Warto zaznaczyt, i e  tylko 
wtym roku ,,Omowianie Dzie- 
ciom Speqalnej Troski" wspo- 
mogli miejscowq sluibe zdro- 
wia sprzpem za 134.000 zlo- 
tych A od pongtku swojego 
istnienia wart066 pomocyma- 
terialnej dla szpitala przekro- 
czyla jui milion ziotych. Tym 
samym organizacja ta jestnaj- 
wiekszym obecnie sponsorem 




