
 

 

Od poniedziałku 18. listopada 2019 r. w naszej szkole rozpoczyna 

się kolejna edycja Szlachetnej Paczki!!! 

 

Rodzina, której pragniemy pomóc w tym roku to: Pani Gabriela - 33 lata, Mąż Maciej - 35 lat, 

Córka Maja - 15 lat, Córka Amelia - 13 lat, Córka Olga - 12 lat, Syn Jan - 8 lat, Syn Adrian - 

6 lat. 

Historia Rodziny… 

Życie rodziny kręci się wokół dzieci, Maja i Adrian mają nieuleczalną chorobę metaboliczną, 

która wymaga specjalistycznego żywienia oraz ciągłej kontroli. Pani Gabriela przez to nie 

może podjąć zatrudnienia. Pan Maciej obecnie pracuje na roli, dzięki czemu mają swoje 

plony. Rodzina utrzymuje się z zasiłków oraz tego, co uda się dorobić panu Maciejowi. Sporą 

część budżetu pochłaniają specjalistyczne produkty żywnościowe, których koszt dla dwójki 

dzieci waha się między 1200 a 1600 zł miesięcznie. 

 Piękno Rodziny… 

Rodzina mimo wielu problemów trzyma się razem, dzieci uwielbiają wspólnie spędzać czas 

w ogrodzie, grać w piłkę, a wieczorami w planszówki. Pan Maciej własnymi rękoma 

remontuje dom, stara się zapewnić każdemu z dzieci własny kąt. 

Potrzeby Rodziny: 

1. Żywność długoterminowa (Zapas żywności odciąży budżet rodziny): 

 Warzywa w puszkach 

 Dżem 

 Olej 

 Cukier 

 Konserwy rybne 

 Konserwy mięsne 

 Kasza 

 Makaron 

 Mąka 



 Ryż 

 Kawa 

 Herbata 

2. Żywność oznaczona skrótem PKU (Dwójka dzieci potrzebuje specjalistycznego żywienia 

np. chleby, mąkę, makarony, ciastka, zamiennik jajek i inne produkty niskobiałkowe). 

3. Środki czystości: 

 Proszek do prania 

 Płyn do mycia naczyń 

 Mydło / żel myjący 

 Pasta do zębów 

 Szampon 

 Płyny czyszczące 

 Płyn do płukania 

 Wyposażenie mieszkania: pościel (poszwy, prześcieradło - rozmiar 160x200), 

ręczniki. 

 

Szczególne upominki: 

 Gabriela: perfumy 

 Maciej: zestaw kosmetyków 

 Maja: zestaw kosmetyków 

 Amelia: puzzle, planszówki 

 Olga: puzzle, planszówki 

 Jan: klocki lego 

 Adrian: klocki lego 

 

Wszystkie produkty prosimy dostarczać do p. Agnieszki Pędzimąż – 

logopedy oraz p. Ewy Chorążak do biblioteki szkolnej. 

Akcja trwa do 4 grudnia 2019 r. 

 

LICZYMY NA WASZĄ POMOC!!! 


