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Serdecznie zaprasza do wspólnego stworzenia paczki dla jednej z 

potrzebujących rodzin w naszej gminie. 

Dnia 30.11.2014 oraz 7.12.2014 po mszy św. w Nikielkowie będziemy 

zbierać datki na rzecz Rodziny, dla której szykujemy paczkę w ramach 

programu Szlachetna Paczka. 

Opis rodziny: 

Pani Iwona (38 l.) samotnie wychowuje pięcioro dzieci: Seweryna (16 l.), Konrada (14 l.), 
Rajmunda (11 l.), Klaudiusza (9 l.), oraz Krystynę (6 l.). Pani Iwona długo żyła w toksycznym 
związku. Jednak dwa lata temu zdobyła się na odwagę i odeszła od męża zmagającego się z 
problem alkoholowym. Zamieszkała wraz z dziećmi w hotelu robotniczym, gdzie warunki 
mieszkaniowe są bardzo trudne. Cała szóstka zajmuje jeden pokoik, przy czym kuchnię i 
łazienkę dzielą wspólnie z innymi lokatorami. Rodzina utrzymuje się z pensji Pani Iwony (500 
zł.), zasiłku rodzinnego (770 zł.), oraz zasiłku stałego (900 zł.) z MOPS. Łącznie dochód w 
przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie wynosi 240 zł. 
Utrzymanie uczących się dzieci w tej sytuacji jest bardzo trudne, jednak to one są największą 
motywacją dla pani Iwony, która aktywnie poszukuje nowych możliwości zarobku. Trudna 
sytuacja na rynku pracy, oraz fakt bycia samotnym rodzicem nie ułatwia znalezienia stałego 
zatrudnienia, choć pani Iwona umieszcza ogłoszenia w internecie i rozsyła własne oferty do 
firm. Dużym wsparciem są dla niej dzieci mówi o nich, że "są jej największym szczęściem". 
Pani Iwonie bardzo brakuje podstawowych środków czystości. Kobieta potrzebuje także 
żywności. Przydałaby się też ciepła, zimowa odzież. 

 

Wszystkich, którzy chcieliby wspomóc finansowo inicjatywę zapraszamy w niedzielę 

30.11 i 7.12.2014r. Pieniążki będą zbierane przez Pana Edwarda Maciejewskiego. 



 

Najważniejsze potrzeby rodziny: 

Odzież 

Lp Płeć 
Rodzaj (letnie/zimowe/ 
przejściowe) 

Kategoria (bluzka, spodnie, kurtka 
itp.) 

Rozmiar Sylwetka Uwagi 

1 M zimowe kurtka, spodnie 168 szczupły młodzieżowa 

2 M zimowe bluza, spodnie 162 szczupła dziecięce 

3 M zimowe spodnie 122 szczupła dziecięca 

4 M zimowe kurtka,spodnie,czapka 152 szczupła dziecięca 

5 K zimowe kurtka 122 szczupła dziecięca 

 

 
Obuwie 

Lp Płeć Rodzaj (letnie / zimowe / przejściowe) Kategoria (klapki, tenisówki, kozaki itp.) Rozmiar Uwagi 

1 M zimowe trapery zimowe 41 
 

2 M zimowe trapery zimowe 41 
 

3 M zimowe trapery zimowe 34/35 
 

4 M zimowe trapery zimowe 35/36 
 

5 K zimowe kozak 29/30 
 

  

Ponadto: 

-żywność trwała 

-środki czystości 

-pomoce szkolne 

-koc, pościel, ręczniki 

-lodówka, pralka, komplet garnków, sztućce 

 

Jeśli ktoś posiada w/w produkty, które są nowe lub bez śladów użytkowania, i 

chce je przekazać na rzecz rodziny, proszony jest o kontakt z Sołtysem Andrzejem 

Maciejewskim pod nr tel. 666 141 201 

Każdy kto chce wspomóc naszą inicjatywę finansowo, a nie będzie obecny 

podczas zbiórki, również może przekazać pieniądze Panu Andrzejowi 

Maciejewskiemu. 


