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Kolejny VI raz ruszamy z akcją  -  SZLACHETNA PACZKA
           Akcja polega na zbiórce produktów przeznaczonych na paczki świąteczne dla potrzebującej rodziny. 
   Nasza szkoła w tym roku pomaga Pani Iwonie - matce, którapo tragicznej śmierci męża samotnie wychowuje i utrzymuje piątkę dzieci - Paulinę (20 lat), Marka (18 lat), Monikę (16 lat), Ewelinę (11 lat) i Małgosię (9 lat). Rodzina nie ma wsparcia wśród bliskich i znajomych, nie otrzymała też żadnej zapomogi i dlatego ich sytuacja finansowa jest obecnie bardzo ciężka. Utrzymują się z pensji pani Iwony oraz zasiłków. Oprócz tego opłaca również akademik Pauliny oraz pobyt Moniki w internacie . Pani Iwona złożyła dokumenty o przyznanie renty rodzinnej, jednak jeszcze jej nie otrzymała. Przeżywają obecnie bardzo trudny czas. Pani Iwona by móc sobie pomóc, stara się pogodzić ciężką pracę w magazynie, na nocnych zmianach z obowiązkami domowymi i zajmowaniem się dwiema najmłodszymi córkami w czasie dnia. Wszystkie dzieci pilnie się uczą i osiągają liczne sukcesy edukacyjne, dlatego też panią Iwonę rozpiera duma ze swoich pociech, które są dla niej sensem życia. Paulina jak tylko zadomowi się w mieście studenckim, chce podjąć zatrudnienie żeby wesprzeć mamę w utrzymaniu rodziny. Dotychczasowe, bieżące wydatki, niestety nie pozwoliły im na kupno węgla na zimę, dlatego bardzo ucieszyłaby się z takiego daru. Jako kolejne potrzeby wskazuje żywność, czy podstawowe środki czystości, na które ostatnio też brakuje pieniędzy. 
Znając jej sytuację i faktyczne potrzeby pragniemy dla nich zebrać:
	Żywność trwałą:

Herbata, Cukier, Kawa, Makaron, Olej, Konserwy rybne, Mąka, Warzywa w puszkach
Czekoladowe płatki do mleka
	 Środki czystości:

 Mydło/żel myjący,Szampon, Szczoteczka, Pasta do zębów, Płyn do płukania jamy ustnej, Proszek do prania, Płyn do mycia naczyń, Płyny czyszczące (np. Domestos, Cif, płyn do mycia podłóg ) i inne środki czystości: Papier toaletowy, Ręczniki papierowe
	Pomoce szkolne:

Farbki, Bloki, Przybory do pisania, Kredki
	Wyposażenie mieszkania:

Kołdra, Poduszka, Koc, Ręczniki, Pościel (poszwy, prześcieradła)
	Specjalne upominki
Marek: piłka do siatkówki/nożna;
Paulina i Monika: kosmetyki (paletka cieni, pomadki)

Ewelina: gra „Państwa- Miasta”                                                                                                                       Małgosia: duży pluszak
Najważniejszy jest dla niej węgiel, którego potrzebuje, aby ogrzać w zimie dom. 
Produkty (z długim terminem ważności) zbieramy do 5 grudnia!                                                                          Produkty prosimy przynosić do p. A. Pedzimąż – logopedy  lub p. E. Chorążak –  do biblioteki.
Wszystkim darczyńcom składamy serdeczne podziękowania!

