
 

 
Już po raz drugi zdecydowaliśmy się na udział w akcji Szlachetna Paczka, w tym roku swoja opieką chcemy otoczyd 
dwie rodziny. Wybraliśmy rodziny wielodzietne z uwagi na bliski nam los dzieci oraz zgłoszone  przez rodziny listy 
potrzeb. Wierzymy, że dzięki naszemu wspólnemu  zaangażowaniu uda nam się uszczęśliwid  obie rodziny i sprawid 
by w tym roku miały one wyjątkowe święta.  Ofiarowane rzeczy prosimy o  składanie  w MDK-u  w sali nr 8 do dnia 
11 grudnia. Prosimy o zapoznanie się z historiami obu rodzin i z ich potrzebami.  
 

Rodzina nr 2 -  kod LBU-1757-524823 

Pani Basia (38 l.) i jej mąż, pan Krzysztof (37 l.), wychowują piątkę dzieci: Bartka (10 l.), Elizę(8 l.), Anię (6 l.), 
Jasia (4 l.) oraz małą Kasię (1 rok). Pani Basia ma za sobą trudne dzieciostwo, pochodzi z rozbitej rodziny, często 
bywała samotna, gdy była mała. Mimo tego, wyrosła na silną kobietę, skooczyła studia i wraz z mężem założyła 
szczęśliwą rodzinę. Teraz zajmuje się szczęśliwą gromadką, nie pracuje, ale w domu opiekuje się najmłodszymi 
dziedmi i poświęca się rękodzielnictwu. Pan Krzysztof prowadzi własną firmę i jest głównym żywicielem rodziny. 
Dodatkowe źródło dochodu to zasiłek rodzinny. Po odliczeniu kosztów utrzymania mieszkania, pozostaje im 475 
złotych na osobę. Muszą jednak spłacad kredyty zaciągnięte na bieżące potrzeby, a pan Krzysztof opłaca składki ZUS, 
które wzrosną od nowego roku. Pani Basia ma swoje pasje, zajmuje się rękodzielnictwem, chciałaby szkolid swój 
warsztat i nauczyd się szyd, ukooczyła kurs dekoratora wnętrz. Pan Krzysztof interesuje się historią, chciałby ukooczyd 
studia o takim profilu. Jego marzenie to wykopaliska archeologiczne w rodzinnej wsi i czynny w nich udział. Dzieci 
również mają swoje talenty. Eliza gra w koszykówkę, a Bartek na pianinie. Chłopiec wie wszystko o autobusach. Jasiu 
natomiast jest uzdolniony artystycznie. Wszyscy bardzo się wspierają, łączą ich silne więzi. Rodzina jest bardzo 
skromna. Pani Basia za najważniejsze potrzeby uważa: żywnośd i środki czystości, ponieważ szybko się kooczą. 
Dodatkowo materiały szkolne, których ciągle brakuje. 
 

Potrzeby rodziny 

Żywność   

Trwała 

Środki czystości Artykuły 

dziecięce 

Wyposażenie  

mieszkania 

Pomoce  

szkolne 

herbata 

cukier 

konserwy- 

mięsne, rybne 

kawa 

makaron 

olej 

ryż, kasza 

warzywa 

 w puszkach 

płatki do mleka 

Proszek do prania 

Płyny do mycia naczyo 

Mydło/żele myjące 

Szampon 

Pasta do zębów 

Płyny czyszczące 

 

Pieluszki  rozmiar 5 

Chusteczki nawilżone 

 

Czajnik elektryczny Zeszyty 

Farbki 

Bloki 

Klej 

Przybory do pisania 

Kredki 

Plastelina 

Inne materiały plastyczne 

 

Specjalne upominki:  
 
Dzieci marzą o : Jasiu - karabinie, Eliza – koszykówce, piłce, Bartek – „Opowieściach z Narni”,  Anna – „Krainie Lodu”. 
 

www.maligorzowiacy.pl    

W razie jakichkolwiek pytao prosimy o kontakt Jadwiga Sokulska 507161842 

http://www.maligorzowiacy.pl/

