
Sprawozdanie Merytoryczne Stowarzyszenia Dzieci Serc za rok 2016 

 

W ciągu roku Stowarzyszenie kontynuowało siedemnastoletnią działalność: 

 

1. Prowadząc zajęcia dla dzieci sprawnych inaczej i nie tylko, w związku z trwającym gruntownym 

remontem siedziby na ul. Abramskiej 2, zajęcia odbywały w różnych miejscach (dowóz : a 

Juszczyny, Bystrej, Wieprza, Przybędzy i Radziechów) w lokalach zastępczych, a pozostałe dni 

również spotkania w ustalonych miejscach – w wielu przypadkach były to wyjazdy.  

2. Byliśmy  w liczbie 100 osób na pięciodniowej wycieczce: w Sandomierzu oraz na ŚDM w tym 

nocne czuwanie z papieżem Franciszkiem w Brzegach pod Krakowem  

3. Uczestniczyliśmy w 4 - dniowej żywieckiej pieszej pielgrzymce do Częstochowy 50 osób + 

autokarem dojechało 9 członków SDS.  

4. Udostępniliśmy nasze konto bankowe: a) Wspólnocie Wiara i Światło z Żywca i Przedszkolu nr 

100 w Krakowie b) osobie po wypadku umożliwiające zabiegi rehabilitacyjne w domu i zakup 

sprzętu rehabilitacyjnego c) dwóm osobom po wylewie umożliwiając rehabilitacje, w tym turnus 

d)dzieciom; jednemu opłatę operacji za granicą, pięciorgu rehabilitację, pozostałym zajęcia 

integracyjne organizowane przez SDS   

5. Redagujemy stronę www.dzieciserc.pl  i  www.golgotabeskidow.pl 

6. Współpracowaliśmy z mediami – prowadzimy kronikę z art. prasowymi 

7. Zorganizowaliśmy dla dzieci i osób niepełnosprawnych imprezy integracyjne:  

 

 Z 5/6 grudnia dziękowaliśmy  podczas nocnego czuwania w Częstochowie za 

beatyfikację naszego Patrona O. Michała Tomaszka – misjonarza z Peru  

 16 października na zaproszenie DPS Ostoja z Sośnicowic pojechaliśmy śladami JP 2 po 

Rybniku – pobyt w dzielnicy Stodoła, a następnie w sanktuarium Matki Najświętszej 

Pocieszenia w Rudy 

 Uczestniczyliśmy w rozgrywkach w Boccię w Suchej Beskidzkiej gdzie zajęliśmy III 

miejsce wśród drużyn z Małopolski i Śląska  

 Dzień Dziecka zabawa integracyjna w plenerze 

 XV Rajd Razem Raźniej na Matyskę  

 XIII Wojewódzkie Wyścigi Wózków Nieprofesjonalnych i Osób z dysfunkcją narządu 

ruchu  

 XII Zaduszki Narodowe na Matysce, podczas których wystawiliśmy sztukę plenerową 

,,Zapomniane męczeństwo” oraz historię potopu szwedzkiego na Żywiecczyźnie – 

przeprowadziliśmy X Ogólnopolski Konkurs Historyczny na Apel Poległych.  

 VIII Pieszą pielgrzymkę z Bielska – Białej do Radziechów dla około 300 uczestników 

,,Ogień Lolek” trasa liczy 33 km  

 XI raz uczestniczyliśmy w ,,Płomieniu Pamięci” w rocznicę śmierci JP II 

 Współorganizowaliśmy obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych w Żywcu 

 Pieszo pielgrzymowaliśmy na odpust do Św. Anny u Dziadka  w Radziechowach 

 16 grudnia po raz V na zaproszenie organizatorów, uczestniczyliśmy w obchodach 

Pacyfikacji Kopalni Wujek – połączone ze zwiedzaniem muzeum Kopalni Wujek w 

Katowicach 

 Na zaproszenie gr. rekonstrukcyjnej Małopolskiej Chorągwi Husarskiej byliśmy w 

Konarach gdzie wspólnie z WTZ i DPS oglądaliśmy popisy jazdy konnej i wspólnie 

bawiliśmy się. Wyjazd był również szkoleniem dla nowych wolontariuszy 

 Od Solidarności gr. Browar Żywiec i domowego Kościoła z Żywca pozyskaliśmy 

bilety w kwocie 5 zł za szt. na spektakle: Bóg nie umarł 36 biletów, Apartament 29 

biletów. Czy naprawdę wierzysz? 20 biletów i Karolina 30 biletów. Łącznie 115 

biletów  

 Tradycyjne spotkanie ze Św. Mikołajem: w Końskiej Doli 

http://www.dzieciserc.pl/
http://www.golgotabeskidow.pl/


 Pamiętaliśmy o zmarłych, a leżących na naszym cmentarzu. Zwłaszcza S. Pietraszce, 

Żołnierzu AK .. 

 Pieszo pielgrzymowaliśmy po Łękawicy – szliśmy śladami naszego Patrona  

      O. Michała Tomaszka z Jego rodzinnego domu do kościoła 

 Wykonaliśmy ponad 3000 szt. Paczuszek z siankiem wigilijnym – jako podziękowanie 

za 1% od podatku, które roznieśliśmy po domach – do skrzynek na listy w 

Radziechowach, a w Wieprzu przekazaliśmy uczniom SP i Gimnazjum 

 Pięciokrotnie przeprowadziliśmy akcję jabłko – dostarczając najbardziej potrzebującym 

otrzymane owoce od Fundacji Pomocy Dzieciom na ul. Witosa w Żywcu , akcję 

przeprowadziliśmy przy współpracy: Urzędu Gminy Radziechowy – Wieprz, OSO z 

naszych  sołectw, jak również prywatnych osób i Radnych naszej Gminy. 

 Biorąc udział w konkursach pozyskaliśmy z wniosków następujące kwoty: na 

trzydniową wycieczkę dla 100 uczestników z PCPR 2.700,00 zł oraz UG Radziechowy-

Wieprz13.500 zł na Rajd Razem Raźniej i Wyścigi Wózków Nieprofesjonalnych ze 

Starostwa Powiatowego 1.500,00 zł i na prowadzenie świetlicy – całoroczną 

działalność 12.000,00 zł z UG Radziechowy – Wieprz, łącznie 29.700 zł  

 

Braliśmy czynny udział we wszystkich spotkaniach organizowanych dla osób sprawnych inaczej na 

terenie Powiatu Żywieckiego.  

Całą nasza działalność mogliśmy prowadzić dzięki rzeszy Dobrych Ludzi, którzy darowiznami, 1% od 

podatku, czy pracą umożliwiali istnienie. 

Podczas Pielgrzymowania zawsze pamiętaliśmy w modlitwie o naszych Darczyńcach, by Nasz Pan za 

ich dobro obdarowywał ich swymi łaskami, a Matka Najświętsza, Niepokalana Dziewica  zawsze 

tuliła do serca. Przeciwnikom również dziękujemy, bowiem stanowią naszą siłę napędową do dalszego 

działania. W naszym stowarzyszeniu szesnasty rok nikt nie ma etatu. Wszystkie prace wykonujemy 

wolontariatowo. Wszystkie dane można sprawdzić na www.dzieciserc.pl  i www.golgotabeskidow.pl   

 

Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do naszego Darczyńcy, który wytrwale przywraca 

budynek na Abramskiej 2 do życia   

Jest tam jeszcze wiele pracy,  więc czekamy na jakąkolwiek pomoc; czeka nas zakup 

krzeseł, stołów – a wszystko musi posiadać atest inaczej obiekt nie zostanie 

dopuszczony do użytku.  

Jadwiga Klimonda  

http://www.dzieciserc.pl/
http://www.golgotabeskidow.pl/

