
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia  

Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Ap.  w okresie od 1.01.2016r do 31.12.2016r 

 

  

Dane stowarzyszenia:  

Adres: 41-200 Sosnowiec, ul3Maja1, tel./fax 322932313, tel.322908107 

Email: hospicjum-swtomasza@wp.pl,     www.hospicjum.sosnowiec.pl 

NIP 644-24-83-524,  Regon 273512458, Numer KRS 0000056797    

Data rejestracji : 12.05.1997r.  Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego: 06.03.2007r.  

 

Misja stowarzyszenia  Misją stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej opieki  nad  

nieuleczalnie chorym, głównie na choroby nowotworowe,  zapewnienie wsparcia  rodzinie w 

trakcie trwania choroby oraz w okresie osierocenia. Opierając się na długoletnim 

doświadczeniu pracy w środowisku, decyzją Zarządu stowarzyszenia rozszerzona została  misja  

o opiekę nad osobami chorymi na choroby przewlekłe i osoby starsze potrzebujące wsparcia 

przebywające w swoim środowisku lub potrzebują wsparcia kilkugodzinnego w ośrodku 

dziennego pobytu lub wsparcia kilkudniowego w ośrodku pobytu całodobowego.  

Cele statutowe stowarzyszenia Celem jest zapewnienie poprzez wszechstronną opiekę 

medyczną , psychologiczną i duchową, komfortu życia nieuleczalnie chorym, pomoc ich 

rodzinom, by skutecznie wzmocnić środowisko naturalne w sprawowaniu opieki w domu. 

Celem stowarzyszenia jest podjęcie równoległych działań zmierzających do zabezpieczenia 

opieki stacjonarnej w takich przypadkach, gdy opieka domowa jest niemożliwa. Celem 

stowarzyszenia jest integracja środowiska  na rzecz ruchu hospicyjnego i rozwoju  wolontariatu.  

Nowym  celem jest zapewnienie wszechstronnej opieki osobom zależnym ze względu na 

chorobę lub wiek poprzez wybudowanie Hospicyjnego Centrum Opiekuńczo-Psychologiczno-

Rehabilitacyjnego.   

Liczba członków stowarzyszenia: członków zwyczajnych – 37, wspierających – 12, 

honorowych – 7. Weryfikacji listy członków dokonuje się, co najmniej raz w roku wg. zapisów  

statutu. Rekrutacja nowych członków odbywa się poprzez zaproponowanie przez Zarząd 

wolontariuszowi - zmiany statusu z wolontariusza na członka. Jest to nobilitacja 

wyróżniającego się wolontariusza za szczególne zaangażowanie i specjalne zasługi.   

Zakres i formy prowadzenia działalności statutowej  

Do realizacji celów statutowych, stowarzyszenie jako podmiot leczniczy powołał oddzielne 

jednostki organizacyjne:  

1. Poradnia Opieki Paliatywnej  

2. Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej 

Dwie komórki organizacyjne powołane w roku 2013 tj. : Długoterminowa Opieka 

Pielęgniarska Domowa i Fizjoterapia domowa pozostają w uśpieniu. Wszystkie zadania z tego 

zakresu opieki wykonujemy całkowicie wolontaryjnie.  
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Charakterystyka chorych  

Poradnia  Opieki Paliatywnej 

Chorzy objęci opieką w Poradni Opieki Paliatywnej to chorzy w miarę dobrej kondycji, 

mobilni, mogący dojechać do siedziby hospicyjnej. Chorzy Ci mogli również, w razie potrzeby,  

korzystać z wizyt domowych wszystkich członków zespołu w ramach wizyt poradnianych. 

Często chorzy, u których stan zdrowia pogarszał się przenoszeni byli do opieki domowej.     

 

Liczba beneficjentów w okresie sprawozdawczym  

W okresie sprawozdawczym objęto łącznie opieką 643 chorych w tym 303kobiet, 

340męźczyzn:   

544 chorych pod domową opieką hospicyjną  ( 35chorych z 2015r., 509chorych z 2016r.)   

  99 chorych objętych opieką poradnianą.  

Pod równoczesną opieką mieliśmy stale od 130 do 150 chorych, czasem powyżej.   

Doliczając choćby tylko jedną osobę z grona najbliższej rodziny lub opiekunów, opiekujących 

się chorymi, a będących również podmiotem opieki hospicyjnej, liczba ta stanowiła łącznie 

sporo powyżej  1000 osób. 

Wiek naszych chorych – największą liczbę chorych stanowili chorzy z przedziału wiekowego 

60-69lat (200chorych), potem 70-79lat(180chorych) i 80-89lat (149chorych).  Natomiast 

spośród grupy 50-59latków mieliśmy po opieka 83chorych, w grupie 40-49latków 24chorych, 

w najmłodszym przedziale 20-39latków 7chorych. 

 

Hospicjum domowe  

Chorzy objęci opieką przez Zespół Hospicyjnej Opieki Domowej to chorzy z zaawansowanym  

rozpoznaniem nowotworowym i kilkoro chorych z innym rozpoznaniem. Chorzy cierpieli na 

choroby nieuleczalne, wyniszczające, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, z powodu 

złego stanu zdrowia pozostający w swoich domach. Średni czas sprawowania opieki to 61 dni. 

Mimo wszechstronnej opieki i w większości przypadków dobrej współpracy z rodziną, nasi 

chorzy odchodzili: 223 chorych w swoich domach, 71 w szpitalach, 34 chorych w hosp.stacj. 

w tym 3 w Oddziale Medycyny Paliatywnej Szpitala Miejskiego w Będzinie, 27 w Hospicjum 

stacj. w Jaworznie,  9 w  Hospicjum Cordis w Katowicach oraz 4 osoby w Hospicjum 

Archidiecezjalnym w Katowicach i 1 osoba w Olkuszu.  

Rozpoznania – nasi chorzy chorowali głównie na choroby nowotworowe – było ich 598osób, 

a 50osób było z innym rozpoznaniem: B21, G12, I96, L89 ( odleżyny, niewydolność 

oddechowa, marskość wątroby, AIDS) . Spośród chorych nowotworowych największą liczbę 

stanowiły osoby chorujące na nowotwór płuc C34 ( 96 ), sutka C50 ( 24), prostaty  C61 ( 24 ),  

jelita grubego C18  ( 24), żołądka C16 (21), rak trzustki C25 (15), rak odbytu C20 (14 ), rak 

jajnika C56 (13),  rak pęcherza moczowego C67 (12),  rak nerki C64(9), C44 rak skóry (9), 

D38 rak o niepewnym charakterze – ucho (12), C22 wątroby (8),  rak mózgu C71 (7),  C90 

szpiczak mnogi (7), C15 przełyku (7) poza tym  pojedyncze przypadki rak wargi, dziąsła, 

podniebienia, ślinianki, pęcherza żółciowego, zatok przynosowych, serca, oka, rdzenia kręgow.        

Charakterystyka opieki hospicyjnej  

Po dokonaniu rejestracji, zazwyczaj lekarz z pielęgniarką składali wizytę w domu chorego. 

Lekarz przeprowadzał wywiad, badał chorego i ustalał leczenie objawowe prowadzące do 

opanowania bólu oraz ograniczenia wszystkich dolegliwości rozwijającej się choroby. 

Pielęgniarka koordynująca określała zakres opieki pielęgnacyjno-pielęgniarskiej. Zarówno 

wizyty lekarskie, jak i pielęgniarskie ustalane były w zależności od potrzeb i stanu chorego ale 

nie mniej jak 1 wizyta lekarska na 2 tygodnie, pielęgniarskie 2-3 razy w tygodniu , w 

uzasadnionych przypadkach codziennie, nawet kilka razy dziennie, również w weekendy i 

święta. Hospicjum zapewniało opiekę całodobową tzn.: w ciągu dnia w formie wizyt 

domowych, a w nocy w formie dyżurów pielęgniarskich pod telefonem. Każdego dnia po 



godzinie 16-tej telefon hospicyjny przełączany był automatycznie na telefon pielęgniarki 

dyżurującej. W razie potrzeby zapewniane były wizyty w domach chorych w trybie wyjazdów 

interwencyjnych. Gdy liczba chorych przekroczyła znacznie liczbę 100chorych, zmuszeni 

byliśmy wprowadzić kolejkę oczekujących.  

W minionym roku wprowadziliśmy dyżur całodobowy lekarzy. Opracowując mechanizmy 

działania zdołaliśmy zachęcić służby nasze medyczne lekarzy i pielęgniarek do składania wizyt 

nocnych u chorych. Wizyty składane w trybie wizyt interwencyjnych będące uzupełnieniem 

dotychczasowych dyżurów pielęgniarskich pod telefonem przekładają się na lepszą jakość 

naszej pracy, a co za tym idzie na wyższą jakość opieki nad chorym.  

Opiekę medyczną w okresie sprawozdawczym sprawowało :  19lekarzy różnych 

specjalności, 22 pielęgniarek,  pracownik socjalny, 3 rehabilitantów, 3 psychologów, kapelani, 

kilkunastu wolontariuszy niemedycznych.  

Spośród w/w określonej liczby lekarzy, 15 lekarze stale opiekowało się chorymi (4specjalistów 

medycyny paliatywnej, 3 neurologów, 4 internistów, 3 laryngologów),  a 4 pełniło rolę lekarzy 

konsultantów - psychiatra, dermatolog, chirurg, stomatolog.  

W okresie sprawozdawczym złożono 3745 wizyt lekarskich, 12992 wizyt pielęgniarskich,  

553wizyt psychologa, 34 wizyt kapelana, 15wizyt stomatologa, 1479wizyt rehabilitanta, 

810 wizyt wolontariusza niemedycznego u chorego w domu i 397 wizyt porządkowych w 

siedzibie.    

Z Poradni Opieki Paliatywnej złożono 485 wizyt do chorych objętych tym rodzajem opieki. 

Dla każdego naszego chorego, przez cały czas sprawowania nad nim opieki hospicyjnej, 

prowadzona była pełna dokumentacja zakresu naszych działań lekarskich, pielęgniarskich oraz  

innych. Dokumentacja ta spełniała wymagania stawiane nam przez NFZ oraz dodatkowo 

obejmowała statystykę w różnych układach, prowadzoną dla własnych potrzeb stowarzyszenia. 

Opieka duszpasterska 

W pierwszej połowie minionego roku korzystaliśmy z opieki duszpasterskiej księży Sercanów. 

Niestety ksiądz Witlod Janus został przeniesiony do seminarium sercańskiego i chwilowo 

zostaliśmy bez stałej pomocy. Prośby kierowane do biskupa przyniosły dobry efekt i 

rozpoczęliśmy współpracę z ks. Mariuszem Biśtą, który otrzymał dekret na kapelana 

hospicyjnego.  

Kapelan odwiedzał chorych na ich życzenie w domu, udzielając wsparcia duchowego dla nich 

i ich rodzin, zapewniając również  odprawienie mszy św. przy łóżku. Opieką duszpasterską 

obejmowani byli także wolontariusze i pracownicy. W każdy drugi wtorek miesiąca 

sprawowane były msze św. w siedzibie, raz na kwartał w wybranych parafiach i jedna msza 

św. roczna w katedrze.  Z naszych dobrych praktyk modlitewnych poza tym funkcjonowały :   

-  modlitwa różańcowa dwóch róż hospicyjnych 

- pomoc smsowa dla konających do Krakowa do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej 

Miłosierdzia, 

 

Opieka psychologiczna  
Opiekę psychologiczną w okresie sprawozdawczym sprawowało trzech psychologów. Opieka 

psychologiczna realizowana była w formie wizyt w domach lub w formie stałych  dyżurów 

psychologa w siedzibie w każdy wtorek oraz czwartek miesiąca. Pomoc psychologiczna 

polegała na zapewnieniu komfortu psychicznego, udzielaniu wsparcia, przygotowania chorego 

i rodziny do następstw choroby, wsparcia w okresie żałoby. Każda z rodzin po odejściu chorego 

otrzymała list kondolencyjny oraz zaproszenie na msze św. w intencji śp. osoby najbliższej, 

która była pod opieką naszego hospicjum. 



Działania na rzecz rodzin naszych chorych   

W ramach wsparcia socjalnego udzielono pomocy chorym i ich rodzinom w trakcie trwania 

choroby, rodzinom w okresie żałoby, dzieciom znajdującym się w rodzinach naszych obecnych 

i byłych chorych. Wsparcia socjalnego udzielono w formie: 

 Realizacji recept, zakupu  leków,  

 Pokrycia kosztów niezbędnych badań laboratoryjnych 

 Pokrycie transportu do szpitala, do stacjonarnych placówek hospicyjnych 

 Wsparcia w postaci środków opatrunkowych, pielęgnacyjnych, higienicznych, 

pampersów, podkładów, odzywek, żywności i artykułów chemii gospodarczej 

 Odzieży, pościeli, ręczników  

Wsparcie udzielane było zgodnie z przyjętym regulaminem pomocy socjalnej. I tak dla 8 

pacjentów były wykupywane recepty , a 10 rodzin otrzymało paczki wielkanocne.  

38 pacjentów otrzymało 63 razy pomoc w postaci paczek z artykułami żywnościowo-

czystościowych. 

Z okazji Bożego Narodzenia przygotowaliśmy paczki dla 9rodzin, a firma BITRON 

ufundowała bardzo urozmaicone paczki dla 10 naszych podopiecznych.   

Podopieczni mogli również bezpłatnie skorzystać ze sprzętu rehabilitacyjnego (jedynie 

pobierana była kaucja zwrotna za wypożyczenie sprzętu, a w przypadku rodzin gdzie sytuacja 

finansowa była trudna odstąpiono od pobierania kaucji).) 

Chorym jak i ich bliskim udzielono również wsparcia psychologicznego, duchowego i 

prawnego. Podopieczni mogli liczyć na pomoc w sporządzeniu dokumentacji, wniosków 

potrzebnych do uzyskania świadczeń z MOPS i innych instytucji. Znaczna część chorych i ich 

rodzin wymagała stałej obecności drugiej osoby, to też udzielono im wsparcia poprzez pomoc 

wolontariuszy niemedycznych – opiekunów chorych.   

Stałą opieką obejmowaliśmy również rodziny hospicyjne. W czasie trwania choroby, udzielano 

rodzinie wskazówek i pomocy w pielęgnacji, w rozwiazywaniu codziennych trudności. 

Zarówno w czasie opieki, jak i po śmierci osoby bliskiej, rodziny mogły liczyć na pomoc i 

wsparcie  psychologiczne w formie osobistych konsultacji lub w formie grupy wsparcia. Raz 

na kwartał organizowane były msze św. w  intencji osób zmarłych, będących pod opieką 

hospicjum, na które zapraszaliśmy członków ich rodzin. W trakcie mszy rozdawane były 

drobne upominki przygotowane przez dzieci i młodzież  z sosnowieckich szkól i przedszkoli. 

Po zakończonej mszy organizowane były spotkania z pracownikami i wolontariuszami 

hospicjum, w trakcie których ze strony rodzin, by zapewnić obecnych o dalszej pomocy i 

wsparciu, o ile tego potrzebują.  

W 2016r.wsparciem objętych było przez nas 14dzieci osieroconych. W tym zakresie 

współpracowaliśmy z Fundacją Hospicyjną w Gdańsku, która tworzy Fundusz Dzieci 

Osieroconych. Dzieci otrzymały paczki z okazji Dnia Dziecka i św.Mikołaja. Fundatorami 

paczek byli wolontariusze hospicjum, ZSO nr8 w Sosnowcu, Gimnazjum nr9 w Dąbrowie 

Górniczej , Demokratyczna Unia Kobiet, pracownicy MOPS oraz anonimowi Darczyńcy. 

Finansowanie działalności  

Opieka hospicyjna jest całkowicie bezpłatna dla chorych i ich rodzin. 

Wszystkie cele statutowe oraz pełny zakres opieki były realizowane przez członków 

stowarzyszenia, pracowników w różnych formach zatrudnienia i wolontariuszy, a finansowane 

ze środków pochodzących: 

- z realizacji kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia  

- z dotacji Urzędu Miasta Sosnowiec   

- z darowizn osób fizycznych i prawnych  



- ze składek członkowskich stowarzyszenia  

- ze zbiórki publicznej 

- z 1% odpisów podatkowych przysługujących organizacjom pożytku publicznego za 2015r. 

wpłynęło w lipcu 2016r.  zł. 483.555,- 

Programy realizowane przez stowarzyszenie 

W minionym roku pozyskaliśmy tylko jedną dotację z budżetu gminy – Wydziału Zdrowia - w 

kwocie 24.000,00 zł na podstawie rozstrzygnięcia  konkursu dla organizacji pozarządowych w 

zakresie: Świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze, rehabilitacyjne i edukacyjne dla 

nieuleczalnie chorych mieszkańców miasta Sosnowca. 

Rok 2016 był rokiem przełomowym jeżeli chodzi o realizację celów inwestycyjnych. W 

czerwcu rozstrzygnięty został konkurs na działanie 10.2.1 w Urzędzie Marszałkowskim , w 

którym aplikowaliśmy o środki unijne na budowę ośrodka stacjonarnego. Nasz projekt został 

wysoko oceniony i przyznano nam dotację w wysokości 5.460.421,85 zł.  Całość inwestycji 

wyniesie około 10 mln. zł. W listopadzie 2016r. rozpoczęła się budowa. Planowane 

zakończenie to listopad 2017r. 

 

Materialne zabezpieczenie opieki hospicyjnej  

Hospicjum dysponuje bogato zaopatrzonym magazynem sprzętu ( łóżka  rehabilitacyjne, 

materace przeciwodleżynowe, wózki inwalidzkie, wózki toalety, chodziki, balkoniki, laski, 

koncentratory tlenu, ssaki , udogodnienia dla obłożnie chorych itp.) z którego nasi chorzy 

korzystali bezpłatnie.  

Sprawność opieki zagwarantowały m.in. cztery samochody hospicyjne : AgilaI, AgilaII, 

Seicento – do dojazdu do chorego, Renault Kangoo w celu dowożenia sprzętu. W minionym 

roku otrzymaliśmy po raz drugi darowiznę z firmy Stalexport/ VIA4 5-letnie auto KIA Venge.  

Własne auta podnosiły  jakość naszych działań, ale też podniosły znacznie koszty: koszt paliwa, 

koszty ubezpieczenia i napraw.  

 

Wolontariat a zatrudnienie 

Nasze stowarzyszenie propaguje ideę wolontariatu i podkreśla jego ogromną wagę. Wysiłkiem 

Zarządu stale podtrzymywany jest jego udział w realizacji celów statutowych. Wolontariat 

hospicyjny to wolontariat zaangażowany do opieki nad chorym oraz tzw. wolontariat akcyjny. 

Każdy udział wolontaryjny  jest odnotowywany i doceniany.  W okresie sprawozdawczym 

złożono wolontaryjnie:  180 wizyt lekarzy, 353 wizyt pielęgniarskich,  

810 wizyt wolontariusza niemedycznego u chorego w domu i 397 wizyt porządkowych w 

siedzibie hospicyjnej. Dla lepszej realizacji celów statutowych były stosowane różne formy 

zatrudnienia.  

Każdy członek stowarzyszenia w liczbie 34 w tym Zarząd oraz każdy zatrudniony pracownik 

jest w pewnym stopniu wolontariuszem nie pobierając finansowego uposażenia z tytułu 

wykonywanej funkcji i pewnego zakresu pracy.   

Zawsze możemy liczyć na pomoc i obecność naszych niezawodnych wolontariuszy lub 

członków stowarzyszenia wszędzie tam gdzie trzeba obecności i reprezentacji hospicyjnej    

Dziękujemy wolontariuszom, którzy przeznaczają  swój czas wykonując pożyteczne prace w 

siedzibie. Dziękujemy wolontariuszom, którzy pomagali naszym podopiecznym wprost przy 

łóżku. Dziękujemy wszystkim tym, którzy wspierają nas modlitwą.  

Słowem dziękujemy wszystkim za wszystko, za pracę i za tak bardzo nam potrzebną modlitwę. 

Uczestnictwo w spotkaniach/szkoleniach/akcjach hospicyjnych  obecność jest przejawem 

zainteresowania i zaangażowania. Nie organizujemy spotkań zbyt często, ale mają one dla nas 

ogromne znaczenie, bo świadczą o szacunku wzajemnym i poważnym traktowaniu naszej 



misji. Taka jest rola wszystkich członków stowarzyszenia, by propagować i rozwijać idee 

opieki hospicyjnej. Organizujemy systematyczne spotkania co dwa tygodnie z pielęgniarkami 

i raz na miesiąc dla lekarzy. Przebieg ma charakter informacyjno-szkoleniowy.  

Uczestniczymy też w szkoleniach wyjazdowych, konferencjach Medycyny Paliatywnej m.in. 

w Częstochowie, Krakowie, Warszawie. Nie organizowaliśmy specjalne wewnętrznego dnia 

skupienia, ale uczestniczyliśmy w tego typu spotkaniach organizowanych przez Forum 

Hospicjów Polskich w Licheniu i w Częstochowie.     

Wszystkim zależy, abyśmy rozwijali naszą działalność, stale podnosili jakość naszej opieki 

przy łóżku chorego, a także zależy nam pozytywnym odbiorze przez całe społeczeństwo. 

Dlatego zachęcamy wszystkich członków stowarzyszenia do aktywności i pełnej reprezentacji 

stowarzyszenia na wszystkich wydarzeniach i imprezach, które mają miejsce, a są związane z 

działaniami organizacji pożytku publicznego tzn. w koncertach, festynach i innych spotkaniach.      

 

Ważniejsze wydarzenia w okresie sprawozdawczym 

 

5 stycznia  koncert: „Gramy dla hospicjum” 

Uczniowie Korczaka w ramach międzynarodowego projektu CitiPart i promowania wartości 

jaką jest SOLIDARNOŚĆ, zapraszają na koncert charytatywny. Dochód z koncertu zostanie w 

całości przeznaczony na rzecz podopiecznych z sosnowieckiego Domowego Hospicjum św. 

Tomasza. Na koncercie obok uczniów i absolwentów VI Liceum Ogólnokształcącego im. 

Janusza Korczaka, wystąpią uczniowie II LO im. E.Plater i IV LO im. S.Staszica 

 

18 stycznia uroczysta mszy św. kwartalna w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego na 

Środuli za dusze śp. zmarłych naszych podopiecznych, a po niej koncert kolęd przygotowany 

przez Katarzynę i Mirosława Posikata ( finalistów telewizyjnego programu Aplauz)    

 

26 stycznia Przedstawienie teatralne wychowanków Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr1 i licytacja 

wykonanych przez dzieci „Matrioszek” 

 

1lutego – koncert  „Od serca do serca” 

Koncert  uczniów, nauczycieli, rodziców na rzecz Hospicjum. Społeczność L.O. im. 

W.Roździeńskiego  zorganizowała wspaniałe przedsięwzięcie artystyczne. Pierwsze skrzypce 

grał Karol  Zamarlik, który jako „człowiek orkiestra” występował jako konferansjer, artysta i 

główny organizator.     

 

7lutego – bal wspólnoty hospicyjnej w „Mojej Pasji”  

Po raz pierwszy zorganizowaliśmy bal z prawdziwego zdarzenia - na wspaniałej sali  z 

wodzirejem. Każdy uczestnik płacił za siebie koszt balu, ale elementów integracyjnych p   

 

15kwietnia  – koncert w Zespole szkół Elektrycznych   

Uczniowie zespołu po raz kolejny zorganizowali koncert na rzecz naszego hospicjum.   

 

28kwietnia po raz drugi odbyła się impreza tzw. przegląd kapel studenckich w Katowicach. 

Organizatorzy Niezależne Zrzeszenie Studentów przy Uniwersytecie Ekonomicznym w 

Katowicach, jak w ubiegłym roku postanowili przekazać całkowity dochód na dwa hospicja:   

Hospicjum św. Franciszka w Katowicach i na nasze hospicjum sosnowieckie.  

 



08 maja  –  Festyn  Fundacji Ty i ja      

Festyn rodzinny na Górce Środulskiej   

 

10 maja rozstrzygnięcie konkursu „żonkilowy T-shirt”  

 

15 maja  –  IV Bieg na rzecz hospicjum pn. Zdobądź swoje Monte Cassino ASSI   

Nauczyciele,  uczniowie, Rada Rodziców Zespołu Szkól Ogólnokształcących nr 5 kolejny raz 

zorganizowali imprezę charytatywną łączącą zdrowy styl życia z atrakcjami dla całych rodzin. 

Jest to impreza, która przynosi nam najwięcej korzyści i tych wymiernych i tych 

niewymiernych.  

 

16maja  – koncert  „Jedynka  i przyjaciele budują nadzieję” 

Koncert : po raz siódmy Gimnazjum nr1 organizuje koncert z udziałem uczniów tej i pobliskich 

szkół.  

 

8 października – msza św. W Katedrze 

Jak co roku odbyła się msza św. roczna z udziałem ks.Biskupa. Przed mszą św. modlimy się 

modlitwą wypominkową o spokój śp. Wszystkich naszych podopiecznych .  

 

15-16październiak – wyjazd rekolekcyjno-integracyjny do Wrocławia  

W minionym roku nie dostaliśmy żadnego dofinansowania do wyjazdu integracyjnego, dlatego 

w całości pokryliśmy koszt ze środków stowarzyszenia oraz z udziałem każdego uczestnika. 2-

dniowa wycieczka pełna atrakcji w postaci przepięknej fontanny multimedialnej lub Africarium 

stanowiła dużą wartość poznawczą i integracyjną.  

 

4listopada – koncert Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 pn. ”Artystycznie dla hospicjum” to 

kolejne już przedsięwzięcie podjęte oddolnie tym razem przez Ognisko Pracy  Pozaszkolnej nr 

1 w Sali Koncertowa Szkoły Muzycznej. Koncert ma charakter charytatywny, został 

przygotowany w całości przez ognisko pracy pozaszkolnej: dyrekcję, nauczycieli, absolwentów 

i uczniów, a artyści występujący nie pobierają żadnych apanaży.  

Wstęp na koncert jest gratisowy.   Każdy z gości wieczoru może mieć swój osobisty wkład w 

dzieło opieki hospicyjnej poprzez wylicytowanie Grand Prix i innych prac Międzynarodowego 

Konkursu Plastycznego „Inne spojrzenia” lub poprzez złożenie dobrowolnego datku 

finansowego do puszek hospicyjnych w ramach zbiórki publicznej.   

Zapraszamy wszystkich serdecznie na wyjątkowy koncert i pyszne ciasta, których degustacji 

będzie można dokonać  w czasie przerwy koncertowej.       

Całkowity dochód z imprezy przeznaczony jest na budowę hospicjum stacjonarnego.  

 

16listopada – koncert  ks. Sobierajski pn. ”Świat melodią malowany czyli ks. Paweł 

Sobierajski i  Przyjaciele zapraszają na wieczór arii operowych, operetkowych i pieśni ze 

światowego repertuaru”. Miejsce: sala koncertowa MUZA. To kolejne już przedsięwzięcie 

artystyczne na rzecz naszego Hospicjum podjęte z inicjatywy i z wyjątkowym zaangażowaniem 

księdza Pawła Sobierajskiego. Jego występ z pewnością zaspokoił „muzyczny apetyt” 

wyrafinowanych melomanów  oraz zadowolił szczególne oczekiwania uczestników koncertu 

dotyczące przebiegu i konferansjerki. Jako artyści wystąpią :   Małgorzata Lasota – sopran, 

Anna Ogińska – sopran, Karolina Wieczorek – sopran, Kamil Bień – tenor, Piotr Karzełek – 

tenor, Paweł Walankiewicz – tenor, Adrian Janus – baryton. 



Przy akompaniamencie zasiądą:  Mirella Malorny-Konopka – pianistka i Marcin Mogiła – 

pianista. Koncert miał charakter charytatywny – wszyscy artyści występowali bez pobierania 

apanaży, a całkowity dochód z imprezy przeznaczony został na budowę hospicjum 

stacjonarnego w Sosnowcu.  

Każdy z uczestników może mieć swój osobisty wkład w dzieło opieki hospicyjnej poprzez 

nabycie specjalnej cegiełki = biletu wstępu oraz dobrowolny wkład finansowy do puszek 

hospicyjnych w czasie koncertu. 

Zapraszamy wszystkich serdecznie na strawę duchową oraz na strawę dla ciała, ponieważ w 

przerwie koncertu młodzież będzie częstować uczestników pysznymi wypiekami własnej 

produkcji.  

       

18grudnia – wigilia 

Jak co roku wspólna wigilia, spotkanie świąteczne z pracownikami, wolontariuszami i naszymi 

przyjaciółmi, w obecności ks. Biskupa Grzegorza Kaszaka.  

 

Na uwagę szczególną zasługuje prowadzona przez nasze hospicjum kampania społeczna 

„Pola Nadziei”. Osoba odpowiedzialną w całości jest Małgorzat Leśniewska. W ramach tych 

działań odbyło się poza wymienionymi koncertami, bardzo liczne spotkania edukacyjno-

informacyjne w szkołach m.in.  

07.01.2016r. Szk.Podst. ul.Mieroszewskich 

01.03. Technikum nr 4 i 5 ul.Kilińskiego  

20.03 kiermasz Wielkanocny w parafii św.Łukasza  

23.03 Marsz promujący odpisywanie 1% na rzecz lokalnych organizacji pożytku publicznego  

04.04. Gimnazjum nr 13,   27.04. Gimnazjum nr 17 

28.04 „Zonkilowy dzień” w Przedszkolu nr 27 

12.05 zespół Szkól Specjalnych nr2  

14.11 Przedszkole nr 53,  17.11 przedszkole  nr 57 

21.11 Przedszkole  nr 51,  22.11 Gimnazjum nr 1 Dąbrowa Górnicza  

23.11 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dąb. Gór. oraz spotkania w siedzibie  

09.03. Spotkania z nauczycielami – koordynatorami akcji w szkołach  

20.10. uczniowie Gimnazjum nr 16 

10.11. Szk.Podst.nr 39,   27.11 Szk.Podst.nr12 

 

 

 

Etapy realizacji inwestycji w 2016r.  

Marzec  – czerwiec 2016r.  Podprowadzenie kanalizacji do budynku szkoły. Dzięki 

życzliwemu podejściu Zarządu Wodociągów Sosnowieckich zmodyfikowano projekt o 

przedłużenie kanalizacji na ul.Porębskiej. 

30 czerwca 2016r. rozstrzygnięcie konkursu Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie w 

wysokości zł.5.483.023 na adaptację i rozbudowę szkoły na Hospicyjne  Centrum 

Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologiczne w ramach środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura 

społeczna i zdrowotna, Poddziałania 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, 

wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 



Czerwiec – sierpień 2016r.  Podjęcie prac rozbiórkowo - porządkowych m.in. wywiezienie 

żużlu z piwnic szkolnych, rozburzenie pawilonu-przybudówki grożącej zawaleniem, 

usunięcie pni drzew pozostających w kolizji z inwestycją.  Prace zostały podjęte przez 

pracowników, wolontariuszy oraz oddelegowanych do pracy na podstawie zawartych umów - 

więźniów.     

20września 2016 otwarcie kopert w ogłoszonej procedurze wyłonienia wykonawcy – niestety 

żaden z oferentów nie złożył oferty w wysokości możliwej do zaakceptowania przez 

inwestora.  W konsekwencji została ogłoszona kolejna edycja  przetargowa i …. 

4 listopada 2016 roku został wyłoniony generalny wykonawca prac inwestycyjnych. Został 

on wybrany zgodnie z zasadami konkurencyjności obowiązującymi dla projektów 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Generalnym 

wykonawcą jest firma Zakład Budowlano - Handlowy Andrzej Muc z Siemianowic Śląskich. 

8 listopada 2016 roku została podpisana umowa dotacyjna z Urzędem Marszałkowskim. 

Realizacja projektu inwestycyjnego powinna zakończyć się do 30 października 2017 roku. 

15 listopada 2016 roku została wyłoniona firma architektoniczna, która będzie pełnić funkcję 

nadzoru autorskiego. Jest to Kaizerbrecht Investment Sp. z o.o. z Sosnowca. Nadzór będzie 

prowadzić projektant, który wykonał projekt budowlany. 

16 listopada 2016r. podpisanie umowy z głównym wykonawcą Zakłady Budowlano-

Handlowe MUC ANDRZEJ z Siemianowic ŚL. 

17 listopada 2016r. roku przekazaliśmy protokolarnie plac budowy generaln. wykonawcy. 

24 listopada 2016 roku została wyłoniona firma do wykonania tablicy informacyjnej. Tablicę 

wykonała i umieściła na miejscu inwestycji firma Resort Reklamy Karolina Mnich. 

Budowa przebiega wartko i bez opóźnień. Jeśli nie zaistnienie nic nieprzewidzianego, to w 

końcu tego roku otworzymy nasz hospicyjny ośrodek.   

Sosnowiec, 30.05.2017r.   Zatwierdzono:  Małgorzata Czapla,  Ewa Mężyk,                                      

                         Beata Bandura,  Marzena Swoboda-Dzideczek,  Andrzej Klimczak  

 


