SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA
LIMANOWSKA AKCJA CHARYTATYWNA. ROK 2013

Rok 2013 to podobnie jak poprzedni - rok wielu podjętych przez członków Stowarzyszenia działań
i inicjatyw. Dzięki temu konto Limanowskiej Akcji Charytatywnej zasilone zostało wpływami
z organizowanych przez nas oraz inne osoby i instytucje, wielu zbiórek pieniężnych, imprez
z których dochód przeznaczony został m.in., na kontynuację leczenia podopiecznych, rehabilitację
i pomoc doraźną.
I tak na nasze konto wpłynęły ofiary:
- W wysokości 15 702,10 zł na pomoc w formie doraźnej dla poszkodowanej rodziny
Pachowiczów w której zmarł jedyny żywiciel rodziny. Dzięki tym datkom przez ponad rok
rodzina p. Pachowiczów mogła korzystać z zakupów w sklepie „Centrum” w Laskowej.
- W kwocie tej znalazły się także pieniądze zebrane podczas akcji pod hasłem „Pomoc
dla rodziny Pachowiczów z Laskowej” podczas „2 BIEGU ZIEMI LIMANOWSKIEJ”
zorganizowanego przez Starostwo Powiatowe w Limanowej wspólnie z naszym
Stowarzyszeniem. Wolontariusze LACh zebrali: 551,60 zł (1.05.2013).
- Drugą akcją Starostwa i Stowarzyszenia Limanowska Akcja Charytatywna była „Pomoc
dla rodziny Pachowicz z Laskowej” odbywająca się z okazji „Dnia Dziecka” na limanowskiej
pływalni . Wolontariusze LACh zebrali: 288,10 zł (1.06.2013) . Kwot ta stanowi również część
podanej wcześniej kwoty ogólnej dla tej rodziny .
Natomiast burmistrz miasta Limanowa – pan Władysław Bieda wydał w tym roku
pozwolenia na:
- sprzedaż w Parku Miejskim stroików wykonanych przez p. Monikę Talaskę . Dochód
przeznaczony został na operację synka – Karolka. Zebrano: 474 zł (3,4,5. 05. 2013)
- zbiórkę do puszek kwestarskich w Parku Miejskim . Dochód przeznaczony na rehabilitację
Julii Żołny w delfinarium na Ukrainie. Zebrano 1578 zł 50gr (3,4,5. 05. 2013)
- na sprzedaż na Rynku Limanowskim kwiatków wykonanych z okazji Dnia Matki przez
p. Monikę Talaskę. Dochód na operację synka – Karolka. Zebrano: 3 121,00 zł (26. 05.2013)
- na postawienie stoiska z loterią fantową podczas Dni Limanowej (na działalność statutową
zebrano: 2 716,00 zł)
- na zezwolenie na zbiórkę publiczną podczas Dni Limanowej, z której całkowity dochód
został przeznaczony na operację serca Karolka Talaski (zebrano 4 630,75 zł)
- na zbiórkę publiczną podczas meczu piłki nożnej na stadionie „Limanovii”. Zebrano: 750,00 zł
(6.X. 2013r.) oraz 1 120,00 zł (20.10.2013), z przeznaczeniem na leczenie i rehabilitację Madzi
Bochenek.
- na zbiórkę publiczną podczas meczu piłki nożnej na stadionie „Limanovii”. Na operację
Karolka Talaski zebrano: 815, 33 zł (17.11.2013)
- na zbiórkę publiczną podczas imprezy sylwestrowej (31.12.2013/1.01. 2014) na placu przy
Limanowskim Domu Kultury. Zebrane do puszek kwestarskich pieniądze przeznaczone zostały
na rehabilitację Kubusia Dąbrowskiego. Zebrano: 821.43 zł (31.12.2013/1.01. 2014)
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- Niemieckiego Czerwonego Krzyża. Prośbę tę skierowanła prezes stowarzyszenia o przekazanie
naszym podopiecznym pampersów. Burmistrz Wathlingen pan Wolfgang Grubbe oraz
członkowie Niemieckiego Czerwonego Krzyża zorganizowali zbiórkę pieniędzy
z przeznaczeniem na zakup pampersów dla potrzebujących naszych podopiecznych. Kilkanaście
osób otrzymało na ten cel kwotę 130,00 zł.
- wójta Gminy Limanowa – pana Władysława Pazdana o wyrażenie zgody na zbiórkę do puszek
kwestarskich na górze Paproć, podczas otwarcia „Letniego Sezonu Turystycznego na Ziemi
Limanowskiej” z przeznaczeniem dla Julii Żołna i Krystianka Szewczyka na ich leczenie
i rehabilitację. Zebrano: 308,91 zł (30.06. 2013 r.)
- do wójta Gminy Tymbark - pana Lecha Nowaka o pozwolenie na zbiórkę do puszek
kwestarskich podczas „Dnia Dziecka”. Zebrano: 180,00 zł (28.05.2013) oraz na zbiórkę
do puszek kwestarskich w dniach 29-30 czerwca 2013, podczas „XXII DNI TYMBARKU”.
Na operację Karolka Talaski zebrano: 1 755,94 zł
- do wójta Gminy Borzęcin- Janusza Kwaśniaka o wyrażenie zgody na zbiórkę publiczną
podczas „Święta Grzyba” 24 i 25.08.2013r., na leczenie Wiktorii Biedroń. Zebrano: 3 001,08 zł
- do wójta Gminy Dobra – Benedykta Węgrzyna o wyrażenie zgody na zbiórkę publiczną
podczas dożynek w Jurkowie na operację Karolka Talaski. Zebrano: 1 100, 24 zł (11.08.2013).
- do wójta Gminy Słopnice – Adama Sołtysa o wyrażenie zgody na zbiórkę publiczną podczas
dożynek w Słopnicach, na operację Karolka Talaski. Zebrano: 711, 95 zł (15.08.2013)
- do Zarządu Aeroklubu Podhalańskiego z siedzibą w Łososinie Dolnej o wyrażenie zgody
na zbiórkę publiczną podczas „Festynu Lotniczego” na operację Karolka Talaski. Zebrano:
1 294, 24 zł (18.08.2013)
Odbyły się też zbiórki:
- dla Gabrysia Muchy w klubie UNDERGROUND Limanowa. Zebrano: 320,70 zł (26.02.2013)
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Rybiu dla Wiktorii Biedroń. Zebrano 175,92 zł
(11.03.2013)
- podczas imprezy w klubie HIGHLANDERS dla Madzi Bochenek. Zebrano 390,42 zł
(2.09.2013r).
- zbiórka kibiców do puszek kwestarskich oraz wolnych datków na meczu na stadionie
„LIMANOVII” dla Karolka Talaski. Zebrano: 3 432,74 zł (25.11.2013r)
- zbiórka wolnych datków ofiarowanych w zamian za ozdoby świąteczne wykonane
przez panią Monikę Talaskę a zbieranych w niedzielę przy sanktuarium Matki Boskiej
Bolesnej w Limanowej i parafii św. Józefa Rzemieślnika w Starej Wsi. Zebrano
10 559,50 zł (22.12.2013)
W Limanowskim Domu Kultury odbyły się „PREZENTACJE KOLĘDNICZE”, zorganizowane na
rzecz Gabrysia Muchy. Zebrano: 670,00 zł (27.01.2013)
W klubie „Pod Jaszczurami” z inicjatywy studentów II roku Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie pod egidą Stowarzyszenia Limanowska Akcja Charytatywna, odbył
się koncert grup „Code Under”, „Hart Attak” i „Serpentia” . Podczas koncertu odbyła się licytacja
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(8.02.2013)
W wielu sklepach za pozwoleniem ich właścicieli, odbywały się zbiórki wolnych
datków do puszek kwestarskich.
Na wiosnę ubiegłego roku z inicjatywy pani Magdaleny Żołna ruszyła akcja zakrętki.
Na inicjatywę tę odpowiedziały szkoły i przedszkola Limanowej i powiatu, oraz dalszych
okolic w których mieszkają nasi podopieczni. Pierwsza wpłata za zebrane 2 960 kg
dla trójki naszych podopiecznych wynosiła 3 284,00 zł (21 i 30. 08.2013r) .
Nowością jest skup zużytych baterii który ma miejsce w sklepie „Sezam” a którego
właściciel wyraził zgodę aby pieniądze za zużyte baterie przekazać dla Krzysia Furgała. Pierwsza
kwota za ich sprzedaż to 436,00 zł (3.10.2013r).
Prezes Stowarzyszenia skierowała prośby o sponsoring „Gazety Limanowskiej” do Prezesa
Zarządu Banku Spółdzielczego – pana Adama Dudka. Prośba została rozpatrzona pozytywnie .
Otrzymaliśmy 1 000 zł.
Wystosowała również prośby o sponsoring dot. przywozu żywności skierowane do : firmy
„Emiter”, „Wolimex”, do Marka i Rafała Uchaczów, Przeds. Prod. Lodów „Koral”, Usługi
Transportowe Janusza Bulandy, Firmy TRANS- BET Stanisława Rapacza. Pieniądze otrzymaliśmy
tylko od firmy „UCHACZ” – panów Marka i Rafała Uchaczów. Także przewoźnik – pan Józef
Biernat przywiózł raz bezpłatnie żywność .
Przed Świętami Wielkanocnymi i Bożego Narodzenia odbyła się akcja zbierania żywności dla
naszych podopiecznych w pięciu limanowskich sklepach, dla członków naszego Stowarzyszenia.
Ponadto z Banku Żywności w Krakowie w ramach realizacji programu PEAD Unii Europejskiej,
obejmującego osoby nisko uposażone, sprowadziliśmy 59 ton 495kg żywności na kwotę
190 247,87 zł.
Imprezy dla członków Stowarzyszenia:
W restauracji „Siwy Brzeg” odbyło się noworoczne spotkanie członków Stowarzyszenia
Limanowska Akcja Charytatywna (22.01.2013).
Bank Spółdzielczy w Limanowej i współpracująca z nim Fundacja ”Dziecięca Fantazja”,
obdarowały wybranych przez siebie podopiecznych Stowarzyszenia Limanowska Akcja
Charytatywna ich wymarzonymi prezentami (18.04.2013).
8.12.2013 dla dzieci – podopiecznych stowarzyszenia LACh oraz dla ich rodzeństwa
w restauracji „Stary Browar” odbyło się spotkanie z Mikołajem. W jego trakcie uczennice klasy
pierwszej I Liceum Ogólnokształcącego wręczyły rodzicom Karolka Talaski 800,00 zł. Młodzież
zrezygnowała z kupna mikołajkowych – klasowych prezentów aby pieniądze te przekazać dla
podopiecznego naszego Stowarzyszenia

