
Sprawozdanie z dzialalno5ci Stowarzyszenia H
Ap. w okresie od 1.01. do 31.12.2013r.

jum Sosnowieckiego im. Sw. Tomasza

Misia stowarzvszenia : Misj4 stowarzyrszenia je:st iesienie wszechstronnej opieki medycznej,
psychologicznej oraz duchowej nieule,:zalnie c
zapewnienie wsparcia rodzinie w trakcir: trwania

ryffi, gl6wnie na choroby nowotworowe,
roby oraz w okresie osierocenia. Opieraj4c

sig na 17-letnim doSwiadczeniu pracy w Srodowiisk
cele o opiekg nad osobami chorymi na chorob
wsparcia.

Cele statutowe stowarzyszenia: Cele:m iest ienie poprzez wszechstronn4 opiekq
medyczn4 , psycholo gicznq i duchowil, komfb Zycia nieuleczalme chorym, pomoc ich

go w sprawowaniu opieki w domu. Celem
do zabezpieczenra opieki stacjonamej w
o2liwa. Celem stowarzyszenia jest r6wniez
i rozw6j wolontariatu. Nowym celem jest
na choroby przewlekle i osobom starszym

rodzinom w celu wzmocnienia Srodowiska natural
stowarzyszenia jest podj gcie dzialah zrnierzajq<:
takich przypadkach gdy opieka domowa.jest juz ni
integracja Srodowiska na rzecz ruchu hospicyjneg
zapewnienie wszechstronnej opieki osobom c
poprzez wybudowanie Ho spi cyj ne go CerLtrum Opie

Liczba czlonk6w stowarzyszenia :,;zlonk6'a,,

unczo-Psycholo giczno-Rehabilitacyj ne go.

wyczajnych - 33, wspieraj4cych - 12,
honorowych - 6. Weryfikacji listy czlonl<6w dok.on rje sig, co najmniej raz w roku wg. zapis6w
statutu. Rekrutacja nowych czlonk6w odbywer
wolontariuszowi zmrany statusu z wolonLtariusza

poprzez zaproponowanie przez Zaruyd
czlonka. Jest to nobilitacja wyr62niaj4cego

sig wolontariusza za szczegolne zaangazc,wanle l jalne zaslugi.

Zakres i for adzenia dzia
Do realizacji cel6w statutowych, stowaLrzyszenie
j ednostki organizacyjne:

ako podmiot leczmczy powolal oddzielne

l. Poradnia Opieki Paliatywnej
2. Zespol Domowej Opieki Hospicyjnej

D424c do rozszerzenta dzialalnoSci , w roku 2013 picjum zarejestrowalo dwie nowe kom6rki
organlzacyJne:

3. Dlugoterminow4 Opiekg Pielggniarsk4 Dom
4. Fizjoterapig domow4.

Liczba ben eficj en tr6w w okresie sp rawo zd awcqy
W okresie sprawozdawczym objgto lqcz,:rie opie.k4 2 chorych : domow4 opiek4 hospicyjn4
478 chorvch ( 50 chorych - kontynuacja opieki, 4 chorych nowo zarejestrowanych w 2013r.)
oraz 84 chorych objgtych opiek4 poradnian4. Lj4c choiby tylko jedn4 osobg z grona
najbliZszej rodziny lub opiekun6w, opiekuj4cyctL si chorymi, a bgd4cych r6wniez podmiotem

ie powyzej 1000 os6b. Szczegoln4 trosk4opieki hospicyjnej , liczba ta stanowila lqczme z
objgte zostaly dzieci podopiecznych w liczbre 2)1. od r6wnoczesn4 opiek4 mieliSmy stale 90-
I 10 chorych.
Charakterystyka chorych
Chorzy objgci opiek4 w Poradni Opieki Paliatywnej chorzy w miarg dobrej kondycji, mobilni,
mog4cy dojechad do siedziby hospicy.lnej. Cl y Ci mogli r6wniez, w razie potrzeby,
korzvstac z wrzvl domowvch wszvstkich czionk6 zespolu w ramach wizyt poradnianych.
Czgsto chorzy, u ktorych stan zdrowia pol3arszal sig

Chorzy objgci opiek4 przez Zespol Hospicyjnej {)p
noszeni byli do opieki domowej.

ki Domowei to chorzy z zaawansowanym
rozpoznanrem nowotworowym i kilkoro chorych i rym rozpoznaniem. Chorzy cierpieli na

sig leczeni\ przyczynowemu, z powodu
redni czas sprawowania opieki 63 dni.

choroby nieuleczalne, wyniszczaj1ce, nrepoddaj

, decyzjami Zarzqdu rozszerzylismy misjg i
przewlekle i osoby starsze potrzebuj4ce

zlego stanu zdrowia pozostaj4cy w swoich domach.



Mimo wszechstronnej opieki i w wigkszoSci prz
chorzy odchodzili: 240 chorych w swoich domac:h,
tym 13 w Oddziale Medycyny paliatyv,nej Szpri
stacj. w Jaworznie, 6 w Katowicach-Janowie, 2 w
Rozpoznania - nasi chorzy chorowali gl6wnier n
innym rozpoznaniem. SpoSr6d choryclL nowotwo
choruj4ce na nowotw6r sutka (81), oskrzela i pluc (
( 44) , odbytu (38), zol4dka ( 20), jajnika (20), m,!
Charakterystyka opieki hospicyj nej
Po dokonaniu rejestracji, zazwyczaj lel<arz z pi<
Lekarz przeprowadzal wywiad, badai choreso i
opanowania b6lu oraz ograniczenia wszystk:ic
Pielggniarka k ala z;akres opi
wizyty lekarski ie ustalane b1,iy
nie mniej jak na 2t tyeodnie
uzasadnionych przypadkach codziennie, nawet ki
Swigta. Hospicjum zapewnialo opiekg calodobow4 t
a w nocy w formie dyzur6w pielggniars;kich pod
telefon ho spicyj ny przelqczany byl autor naty cznie
potrzeby zapewniane byly wtzyty w dorLach cho
Iiczba chorych pr zekr o czyla znaczme I ic :rbe I 0 0 cr ho
oczekuj4cych.
W minionym roku wprowadziliSmy d),Zur
dzialania zdolaliSmy zachgcic sluZby nasze medy
nocnych u chorych. Wizyty skladane lv trybie wi
dotychczasowych dy Lur ow piel ggniarskich po d tel e
pracy, a co zatym idzie nawyZsz4 jakoSc opieki nad
Opiekg medyczn4 w okresie sprawozdawczym s

3 specjalist6w medycyny paliatywne.j, 3 neuro
laryngolo g6w, psychiatra, dermatolo g, pe:diat r a, ?.c
pracownik socj alny, 2rehabilitant5w, 2 ps ycholo g,5w
W okresie sprawozdawczym zlolono 29ti7 wizyt le
wrzl4 wolontariusza niemedyeznego u chorego w
siedzibie, 236 wizyl psychologa, 30 ivizyt ka
rehabilitanta.
ZPoradm Opieki Paliatywnej zlolono 43it w@t do
Dla kuZdego naszego chorego, przez caly czas
prowadzon a byla pelna dokumentacj a zakresu nasz
innych. Dokumentacja ta spelniala wyrnagania
obejmowala statystykg w r6znych ukladach, prow
Opieka duszpasterska
W 2013r. korzystaliSmy z opieki duszpaslerskiej l<si

na pomoc ksigzy z innych sosnowieckich parafii.
w domu, udzielajqc wsparcia duchowego dla ni
odprawienie mszy sw., przy lolku. Opiek4 ducl
pracownicy. W kaZdy drugi wtorek miesi4ca
stowarzyszenia, pracownik6w oraz w szy slkich chritn

Opieka psychologiczna
Opiekg psychologicznE w okresie sprawozdawcz:{m
psychologiczna rcalizowana byla w formie wizyt
psychologa w siedzibie w kazdy wtorek oraz czwart
na zap ew nreniu komfortu p sychic zne go, udzi e I ani u
do nastgpstw choroby, wsparcia w okresie Zatoby. z rodzinpo odej Sciu chorego otrzymala

padk6w dobrej wsp6lpracy z rodzin4, nasi
w szpitalach,42 chorych w hosp.stacj. w

a Miejskiego w Bgdzinie, 2l w Hospicjum
ospicj um Archidiece zjalnym w Katowi cach.
choroby nowotworowe, a 40 os6b bylo z

h najwigksza, Iiczbg stanowily osoby
0), gruczolu krokowego (46),jelita grubego
( l5), trzustki ( 7), nerek (7).

iark4 skladali wizytg w domu chorego.
leczenie objawowe prowadz4ce do

dolegliwoSci rozwijajqcej sig choroby.
ki pielggnacyjno-pielggniarskiej. Zarcwno

zaleZnoici od potrzeb i stanu chorego ale
pielggniarskie 2-3 ruzy w tygodniu , w

ka razy dziennie, rownie? w weekendy i
n.: w ci4gu dnia w formie wrzrt domowych,
lefonem. Ka2dego dnia po godzinie l6-tej

telefon pielggniarki dyZuruj4cej. W razie
w trybie wyjazd6w interwencyjnych. Gdy
h, zmuszeni byliSmy wprowadzid kolejkg

vvy lekarzy. Opracowuj4c mechanizmy
Iekarzy i pielggniarek do skladania wrzyL
interwencyjnych bgd4ce uzupelnieniem

m przekladaj4 sig na lepsz4jakoSi naszej
chorym.
wowalo : 2llekarzy rolnych specjalnoSci:

anestezjologa, 4 internist6w, 3

2 stomatolog6w, 20 pielggniarek,
,1

rurg6w,
kapelani.

ich, 10585 wizyt pielggniarskich, 370
domu, 208 godz. pracy wolontariuszy w

80 wrzy4 stomatologa, 1227 wizyt

horych objgtych tym rodzajem opieki.
wania nad nim opieki hospicyjnej,

h dzialah lekarskich, pielggniarskich oraz
wiane nam przez NFZ oraz dodatkowo

dla wlasnych potrzeb stowarzyszenia.

zy Sercan6w. Zawsze tez mogliSmy liczy(,
Iani odwiedzali chorvch na ich Lvczenie

h lub ich rodzin, zapewniaj1c rownieZ
4 obejmowani byli tak2e wolontariusze i
wowane byly msze Sw. dla czlonk6w

ch wolontariuszy.

sprawowalo dw6ch psycholog6w. Opieka
domach lub w formie stalych dyZur6w
miesi4ca. Pomoc psychologi czna polegala

ia, przygotowania chorego i rodziny



Iist kondolencyjny oraz zaproszenie niL msze
opiek4 naszego hospicj um,

!!\Tch

uczuc i emocji.

R6wnolegle z opiekE nad chorym spra\\,o vanal>y
chorym czgsto vryl<tacza poza mozliworici osob,,r-
domowej nati swoim najbli2szym i kti,ra l,odjiiia
kresu jego 2ycia. Nasze dziaLania zmierz{ly 4o u,
wykonywania konkretnyu.h czynno6ci p ielggna, yj
formie gotowoSci $pieszenia , po^oiq i udzktla

Dla chorych i rodzin znajdujqcych sig w tru
mozliwo5ci udzielali5my wspa\.cia socjalnego v

laminu wewngtrznego. W niinionynr roku po
w lqcznej kwocie 392021, zakup material6r,rr

Zywno Sciowo-czystoSci ow e or az paczek wi elkar
jednej rodziny. Pokrywano koszty niezbgdnych
Swiadczeh .z pomocy spolecznej (orz:eczenia
celowych i iehabilitacyjnych uzyskanie dotacii do

Finansowanie dzialalnoSci

stowarzyszenia, pracownik6w w r6zn.,clL formach

Opieka hospicyjna jest calkowicie bezpiatna dla cho
Wszystkie cele statutowe oraz p"iny zakres (

ze Srodk6w pochodz4cych z realiza<:ji konrle
podpi sane g o na r ealizacj g Swiad czen m<;dy cznv ch
Miasta Sosnowiec, z darowizn os6b f\zycznyoh
stowarzyszenia oraz z l%odpis6w podatkowyc
publicznego. Wzrost przychod6w z odpis6w lgl
wplynglo zl. 47 1.728,00

Wminionym roku pozyskaliSmy nastgpujtlce dotarje
l. Ze Srodk6w budzetu gminy w kwocie 20.000.0(izl
or ganizacji pozaruEdowych w zakresie : S wiadcze ni
i edukacyjne dla nieule czalme chorych mieszkaric<iw
2. Ze Srodk6w budzetu gminy w kwocie t0.000,002
zakresu kultury na zotganizowanie wydarz,enia art

koszty zwiEzane z utrzymaniem wlasnych Srodl6

Hospicjum dysponuje magzynem sprzgtu
przeciwodlezynowe, w6zki inwalidzkie, r,l,6zki toa.l
tlenu, ssaki , udogodnienia dla obloznie clirtrych itp.)

fasza opieka mogla byi organi zowana na ogrornn
hospicyjnych, dzigki kt6rym szybko i sprawnit:
docieraj4c do domu chorego. Cztery samochody hc
podniosly znacznie koszty naszych Swiadr;zeri , pon

napraw.
Wolontariat a zatrudnienie
Nasze stowarzyszenie propaguje ideg wolontariatu i
Zarzydu stale podtrzymywany jest jego vdzial w
hospicyjny to wolontariat zawrgalowany do opieki
Ka2dy udzial wolontarialny jest odnotowywany i

opieka nad jego rodzinE. Opieka nad cigzko
tora zdecydowala sig na sprawowanie opieki
niemaly wysilek towarzyszenia mu, aL do
zielania wsparcia merytorycznego z zakresu

h, wsparcia psychicznego i duchowego w
Zyczliwych rad, pomocy w opanorianiu

Sp. osoby najbliZszej, kt6ra byla pod

materialnej s1'tuacji, w miarg naszych
opracowanego i przyjgtego przez Zarz4d
: socjalna objgla m.in. realizacjg recept na

patrunkowy ch, gazikow, zaw artoSci paczek
ych i bozonarodzeniowych, zakup *ggtu atu
i diagnostycznych, pomagano w uzyskaniu
niepelnosprawnoSci, uzyskanie zasilk6w

eszkania).

i ich rodzin.
ieki byty realizowane przez czlonk6w
rudnienia i wolontariuszy, a finansowane

z Narodowym Funduszem Zdrowja
lla nieuleczalnie chorych , dotacji Urzgdu
i prawnych , ze skladek czlonkowskich

przysluguj4cych organizacjom pozytku
a2nie zaznaczyl siE w minionym roku _

na podstawie rozstrzygnigcia konkursu dla
pielggnacyj no-opiekuricze, rehabilitacyi ne
riasta Sosnowca.
Na podstawie rozstrzygnigcia konkursu z

go w mieScie.

lo2ka rehabilitacyjne, materace
, chodziki, balkoniki, laski, koncentratory
kt6rego nasi chorzy korzystali bezplatnie.

terytorium przy pomocy samochod6w
gliSmy pokonywai kuzdq odlegloSci

picyjne usprawnily naszE opiekg, ale te2
ponosiliSmy koszt paliwa oraz ime

transportu m.in. koszty ubezpieczenia i

kreSla jego ogromn4 wagg. Wysilkiem
izacji celow statutowych. Wolontariat
chorym oraz tzw. wolontariat akcyjny.

iany. W okresie sprawozdawczym



zloZono wolontarialnie: 199 wizla iekarzy, 43.\niemedycznych w domu chorych orw eft. Jg) 1

pielggniarskich, 3 TOwizyt wolon tariuszy
Dla lepszej reatizacji cel6w ,,;,;i;*y;"u|ffi:;
SfOl czlonek stowarzyszenia w liczbje 33 w tvr

w formie prac w s: ^, .' ,

nA+^^ c^ reqzlDle hospicyjnej.

ZYI

zin

Jest w pewnym stopniu wolontariuszem niewykonywanej pracy.

Caly rok 2013 bylrokiem intensywnej pracy nad t1
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Tarzqd oraz kaldy zatrudniony pracownik
ieraj4c finansowego uposaze nia z tytulu

t , aly przy wsp6ludziale Gminy Sosnowiec
stacjonamego. Nowy ot res upht o*uniu owoS rodk6w fi;;;;;;;;;";
ilan iasta , za iednooln{.o

poqrr.lwow? llstg tzw. 21
alej liScie b9d4 ubiegai sig o

D^^:^--_lRegionalne go) ora) z EFS ( Euroneiski
stacjonarnego to Klimont6w . uf H-rdufu

2 nie mo2e to bvi, i --'-: "J- aw(na
ouclynku. Miasto ten cel

lcn wymaganych projekt6w. Wszelka

r 62ne fo*y zatrudnienia.

2szenia Krzy2a Swigtego na
lopiecznych, mlodzie zAzk.
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pis6w 1% podatk6w polegaj4ca na
Cygana, rozklejeniu plakat6w,'utotJ

1aZayia- drogi krzyzowej w
rgaJqc krzy2 od parafii Sw.

ycieli WF z UKS ,,Tramp', dzialaj4cego
yLu 

,lu trasg 12- sto godzinn.go" bl.!,
prerwszego w Zaglgbiu hospicjum
y rowarzysz4ce na terenie szkoly orazjada, Decathlon, Leroy Merlin ;;^;;

achima trwala kwesta.

loky rgwnie| wybralismy sig razem na
KoziE G6rg, nikt wigc nie m6gl srukie

laelebia. Po raz trzeci z inicjatywy
sigtoncert charytatywny na ruecz

Sroduli po
Podst. nr 9
wsp6lnoty
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16 maia 2013 r.

molna bylo nabyi cegielki wartoSciowe o nominale 1

24 maia 2013 r.
W ramach programu "pola Nadziei" ulic,ami stolic

humorami.
27-29 wrzesiefi - z okazji SMDS (Spotkania

Nadziei organizowany przez Celem mars2lu jest zl
nadziei wszystkim osobom chorym i cierpi4cyrn
potrzeby budowy hospicjum stacjonarnego, kt6ry s

9_!o11ch, 
m iej s c em go dne go prze2y w ani a r aj trudni ej

W Marszu udzial wziglo okolo 1500 os6b, pokontri
artystyczne dzieci i mlodzie|y. Mimo niesprzyjajr
uczestnikom dopisywaly humory i panowa,ta mila. rse

21-25 sierpnia - Tradycyjnie uczestniczyliSmy w
Bozej OpatrznoSci rozwoj wsp6lnoty hospicylnei, dbr
7 wrzesieri - Jak co roku wybieramy sobie dzien, I d
przeZyw aliSmy go pod przewodnictwem duchowyrn
dobre przeZycia i mozemy tylko zalowa6, ze uczest.nic
15 wrzesieri - Jedna z cjekawszych hospicyjnyclh i
wybudowanej rezydencji dr Marzeny. Grilt byl smac
bardzo udane i nawet zalamanie pogody i wiec:lo

zorgafizowany bieg mlodych na trasie ptzy p
zabezpteczenia medycznego biegu oraz finalowei inrp.
5 paZdziernika - Odbyta sig uroczysta, coroczra
ks.Biskupa zudziaLem chorych, rodzin chorych i calej
19 listopada - W ramach uczestnictwa w kamoanii
zostal dzieri otwartych drzwi. W programi<: znaiaz,la
dzialalnoSci hospicjum, mozliwoSi konrsultacii z
kapelanem hospicyjnym.
listopad - grudzierl Akcja ,, Swi4teczna kzLrtka dla
chemii gospodarczej w ramach pomocy socjalne.j
Kafteczki byly przekazane zar6wno wszystkim nas:
podejmujemy wysilek wysylania wszyslkim dzr
wykonanymi karteczkami.
2Slistopada - koncert Chtopak z Sosnowca dla Hor;pi
Byrskiego Spiewaj4 artySci Teatru Rozrywki iTeatrutZ
16 srudnia - Wigilia wsp6lnoty hospicyjnej oC
wsp6lnoty oraz goSci m.in.ks.biskupa G.Kaszaka. lj
artystycznym Pani Boleny Machel oraz Anny Stefaisk

Kampania spoleczna'Pola Nadziei" przeprowadz,cn
tj od pa2dziernika 2013r. do -uiu )OAr. z;os
informacyj no-edukacyj ne w przedszko I ach i szkolach

Malarstwa ASP w Katowicach
Przeprowadzono Zonkilowe kwesty, kiermasze
tr-ukasza i Matki Bo2ej Szkaplerznej w palafii
RzemieSlnika, 5w. Brata Alberta w Sosnovvcu

Ogloszono konkurs plastyczny dla uczestnik,5w akcji p
nadziei" . Wsp6lorganizatorem konkursu i iednoczerini

pielgrzymce na Jasn4 G6rg. powierzaj4c
liSmy o kondycjg i zdrowie pielgrzym6w.

buduje nadziejg" na
izacji koncerlu powstal

mnazjum nr 1. Gwiazd4
E MUSIC. W zamtan za

zl.

ie sig miejscem pobytu dla nieuleczalnie
ych chwil w terminalnej fazie choroby.
2,5 km trasg. Marsz zakonczyly wystgpy
j pogody- chlodu i deszczu wszvstkim
eczna atmoslera.

ZaglEbia po raz piqty przeszedl Marsz
nifestowanie potrzeby niesienia pomocy i
raz ich rodzinom, a takle nagloSnienia

rzecz budowy
z inicjatywy
tegorocznego
bilety wstgpu

na modlitwg i rozwaLania. W tym roku
. Adama Pastorczyka. Dzieh obfitowal w

wo nie bylo stuprocentowe.
prez integracyjnych odbyla sig w nowo
y i wielowariantowy, zabawy plenerowe
y obfity deszcz nie zachwialy dobrvmi

lodych Diecezji Sosnowieckiej) zostal.
hospicyjni podjgli siggorii. Medycy

zy w niedzielg.
sza Sw. hospicyjna celebrowana przez

ilnoty hospicyjnej.
Hospicjum to tez \cie" zorganizowany

.g prezentacja multimedialna o l5-letniej
ekarzem, pielggniark4, psychologiem i

rego", zbiorka artykul6w spo?ywczych,
podopiecznych hospicjum i ich rodzin.
chorym jak i darczyricom. Jak co roku

yflcom podzigkowari wraz z rgcznte

um Sosnowieckiego - teksty Wojciecha
glgbia
la sig przy licznym udziale

ie zostalo uatrakcyinione
zgrmnazjum nr 1.

zostala po raz sz6sty.
ly przeprowadzone

czlonk6w
wystgpem

W trakcie trwania
liczne spotkania

swli
sw.

ych poziom6w.
Ia Nadziei 2013-2014 pt. ,, Ogrody pelne
fundatorem nagr6d bylo Kolo Naukowe

e w parafiach m.in. w parafiach Sw.
Sw, Jana Chrzciciela, Sw. J6zefa
Kr6lowej Jadwigi w D4browieofai,,



G6rniczej oraz Matki Bozej Bolesnej vv Czeladzi
ozdobami przygotowaly i obslugiwaly 

-dzieci 
z Zesp<

Podstawowej nr 45 i mlodzjei IV i VI Liceunr
Sosnowcu.
Z naszym udziaiem odbyiy sig rekolekcje ,Wi

Og6lnoksztalc4cym im. S. Staszica w Sosnowcu.
Przeprowadzono prelekcjg z zakresu zcrroweso s
terapeutycznej ,,Bajka o kr6lewiczu Zdr(twko I l.ri
przedszkolakow z przedszkola Miejskiego nr 40 w S
Dru2yny Zuchow i Harcerzy w Szkole porJstawou,ei
prac plastycznych, zonkili i innych upom:ink6w. i1
hospicium.
Od_9lrg nietypow4 lekcjg, w kt6rej uczestniczyli uczn
w Wojkowicach Centrum Ksztalcenia Ustawicznepo.
wok6l takich problem6w jak: b6l, cierpienie,
czlowieka, jego cieplo i wsparcie. Literackie
nauczyciel i przybr ali konkretne rol e.
29 wrzesieri odbyla sig.msza Sw. na rozpoczgcie koli
Podwyzszenia Krzyla Swigtego w Sosnov,cu Sroduli
wszystkich zaangahowanych w akcjg, o dar sily,
Mszy Sw.przygotowali uczniowie Szkoly podsta
Muzycznie wspieral nas dziecigcy chorelk parafialn
zonkilowe cebulki za dowolny datek zlo2or.ry do pusze
6 paldziemika odbylo sig uroczyste sadzenie cebule

llrl ll: Pilsudskiego, w szkolnych i parafiLalnych
Nadziei.

Sosnowiec, 29 .04 .2Ol4r.

Wladz.e stowarzvszenia: wybrane na Walnym
osobach:

Malgorzata Czapla - p r ezes 2r,

Ewa Mgzyk - WicePrezes Za

Beata Bandura - Skarbnik Za

Marzena Swoboda-D zideczek:. ..

Andrzej Klimczak - (lzlonek

6lnoksztalc4cego w Sosnowcu w IV w

kopostne z hospicjum w IV Liceum

Stoiska kiermaszowe z wielkanocnymi
Szk6l Og6lnoksztalc4cych nr 13, Szkoly

Iu. Zycia, odZywiania, prezentacja bajki
;nrczce Nadziei" dla 90 osobowej gru-py

l5 w Sosnowcu zorgan jzowalj
ane Srodki finansowe przekazali

kiermasz
na rzecz

opl zastqpily realne przyklady, uczniowie i

nej edycji akcji ,,Pola Nadziei,, w parafii
w intencji o Boze Btogoslawieristwo dla

wie dzialaj4cego przy Zakladzie Karnym
ym tazem ich uwaga skoncentrowala sig
rSi, umieranie, ale i obecnoSi drugiego

waloSci na caloroczne dzialania. Oorawe
:j rtr 42, Gimn. Nr l0 oraz ZSO nr f .

. Po Mszy Sw. rozprowadzane zostaly
kwestarskich.
zonkili na Al. Zwycigstwa,
kach rozpo czynaj4c kolejnq

na skwerze
edycj4 P6l

Zatwierdzono:

Wyborczym w dn.16.04.2013r. w

z4du


