DLA KOGO PRZYGOTOWUJEMY PACZKĘ?
Pani Jadwiga (56 l.) wraz z mężem panem Józefem (60 l.) opiekują się niepełnosprawnym synem Michałem (32 l.). Życie rodziny nigdy nie było łatwe, ponieważ wychowywanie syna z porażeniem mózgowym i ciężką padaczką nie jest niczym prostym. Michał wymaga niemal całodobowej opieki 
ze strony swoich bliskich. Od urodzenia zajmuje się nim pani Jadwiga, która do niedawana prowadziła niewielkie gospodarstwo domowe, bo jak mówi, to była jej jedyna rozrywka. Pan Józef natomiast pracował na budowie i zapewniał utrzymanie rodziny. Niestety sytuacja diametralnie zmieniła się trzy miesiące temu, kiedy pojawiły się u niego problemy zdrowotne. Usłyszał diagnozę, której nikt się nie spodziewał, ponieważ mężczyzna zawsze był okazem zdrowia – glejak mózgu. Obecnie pan Józef jest po operacji. Codziennie musi pokonywać kilkadziesiąt kilometrów, aby dotrzeć do szpitala, gdzie poddawany jest chemioterapii i naświetlaniu. Większa więc część dochodów i oszczędności zostaje przeznaczona na dojazdy do kliniki. Los przyniósł ciężkie chwile, ale rodzina nie poddaje się. Pani Jadwiga modli się 
o uzdrowienie męża i głęboko wierzy, że będzie dobrze. Pan Józef zawsze był dla niej ogromnym wsparciem i pomagał w opiece nad chorym synem, kiedy kobiecie brakowało sił. Małżeństwo jest bardzo dumne z syna. Mimo że jest chory, to jest też dla nich wielkim wsparciem i pociechą. Michał uwielbia słuchać muzyki i często próbuje na swój sposób śpiewać, aby rozweselić rodziców. 
 Produkty prosimy przynosić do p. A. Pedzimąż – logopedy lub p. E.Chorążak –  do biblioteki.

	Warzywa w puszkach (groszek, kukurydza, fasolka)

Cukier, mąka,
Kasza, ryż, makaron
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	Olej 

Herbata, kawa
Dżem, powidła
Konserwy mięsne i rybne
Płyn do mycia naczyń
 Szczoteczka do zębów, pasta do zębów 
 Żel/mydło w płynie 
Krem/balsam
Szampon do włosów
Proszek do prania
Przybory i kosmetyki do golenia
 Kosmetyki dla mamy
Środki czystości (np. Domestos, Cif, płyn do mycia podłóg itp.)
Pościel (160x200), koce, kołdry, poduszki, ręczniki (nowe)
Upominki:
 Dla pani Joanny: płaszcz (rozmiar 38 niebieski lub czerwony)
buty-kozaki zimowe (rozmiar 42 czarne)
Dla pana Józefa: piżama (rozmiar    )
Dla Marcina: odtwarzacz Mp3

Produkty (z długim terminem ważności) zbieramy do 5 grudnia!
Wszystkim darczyńcom składamy serdeczne podziękowania!

