
 
 

   Przyjaciele Lidii Walecznej 
 

Wszyscy dobrze wiemy, że znaleźliśmy się w 
bardzo trudnej sytuacji, która wymaga od 
każdego z nas dużej ilości ograniczeń i 
wyrzeczeń. Coraz to nowsze i większe 
obostrzenia wzbudzały niepokój. Póki co ta 
sytuacja zweryfikowała nasze ambitne plany. 
Jednym z takich właśnie planów, jakie miało 
przygotowane na ten rok Stowarzyszenie 
Przyjaciół Pogórza, było zorganizowanie 
zbiórki publicznej połączonej z festynem 
charytatywnym na jedną z naszych 
najmniejszych, najdzielniejszych Pogórzanek – 
Lidię Waleczną. 
Lidia urodziła się z ostrą niewydolnością 
krążeniowo - oddechową w zamartwicy z 
hipotrofią, jako donoszony noworodek ważyła 
niewiele ponad 2 kilogramów, ma rozszczep 
podniebienia twardego i miękkiego, problemy 

ze wzrokiem i karmieniem, wielozłożeniową wadę serca, kardiomiopatię przerostową, niedorozwój 
płuc, zwapnienia nerek, hipoplazję ciała modzelowatego i niedorozwój robaka móżdżku. To tylko 
niektóre problemy, z jakimi zmaga się Lidia i jej rodzice. Trzeba tu wspomnieć, że Lidia badana jest 
pod kątem bardzo rzadkiej choroby genetycznej, na którą choruje na świecie tylko ośmioro dzieci.  
Początkiem tego roku rozpoczęliśmy organizację zbiórki publicznej oraz festynu charytatywnego. 
Złożyliśmy wszystkie niezbędne dokumenty, zamówiliśmy skarbony do sklepów oraz 
zorganizowaliśmy potrzebną, a zarazem niezbędną pomoc w organizacji od strony technicznej. 
Niestety mimo najszczerszych chęci i zaangażowania wielu osób nie przewidzieliśmy tego, co 
zaczęło się początkiem marca i trwa do dnia dzisiejszego. Sklepy, firmy oraz instytucje publiczne  
zostały mocno ograniczone, a sytuacja panująca w gospodarce działa niestety na naszą niekorzyść. 
 

Udostępniamy zatem na naszej stronie numer konta bankowego, na który każdy z nas może 
wpłacić choćby złotówkę, a tym samym może uczestniczyć w licytacjach i wesprzeć zbiórkę na 

małą Lidzię. Akcja ta będzie trwała do festynu, który zorganizujemy 
 jak tylko możliwości na to pozwolą. 

  Dodatkowe informacje prosimy o kontakt pod numer telefonu-  

+48/ 535 551 955  lub  +48/ 605 735 453 
 

Jak powiedział Phil Bosmans pamiętajmy, że: 
 "Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły. Nie mają wprawdzie żadnych skrzydeł, lecz ich serce 

jest bezpiecznym portem dla wszystkich, którzy są w potrzebie. Wyciągają ręce i proponują 
swoją przyjaźń." 

                                                  Nr konta 05 8126 0007 0029 9257 2000 0030 

Stowarzyszenie Przyjaciół Pogórza  
ul. Bielska 87 

43-430 Skoczów 

z dopiskiem „Przyjaciele Lidii Walecznej” 
 

Prosimy o śledzenie profilu naszego Stowarzyszenia na facebooku.  
Organizator zbiórki: Stowarzyszenie Przyjaciół Pogórza 

Przy współpracy z Radą Sołecką Pogórza, Ludowym Klubem Sportowym, Ochotniczą Strażą Pożarną  
oraz Kołem Gospodyń Wiejskich w Pogórzu. 


