
Drodzy Rodzice! 
Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w akcję.  
Dzięki Waszej dobroci i hojności udało nam się zrealizować założony cel w zbiórce pieniędzy i darów. 
Zebraliśmy: 2276zł na portalu zrzutka i 1481,83 zł w skarbonce, która była wystawiona w  przedszkolu. Razem 
3757,83zł!!!  
Zebraliśmy także mnóstwo żywności z długim terminem ważności oraz chemii, łącznie aż 30 kartonów!!! 
Dziękujemy również za przekazane ubrania i zabawki. Wszystkie dary zostały zapakowane w kartony i 
opakowane oraz przekazane do wspieranej przez nas rodziny.  
  
Ponieważ udało nam się zebrać więcej żywności, chemii oraz pieniędzy niż założyliśmy to mogliśmy zrealizować 
dodatkowe cele. Dla Grzesia został zakupiony laptop do nauki zdalnej! Z uwagi na ogromną ilość 
zebranych darów zostały one podzielone i cześć najbardziej powtarzających się (makaron, ryż, kasza, 
herbata)  już w niedzielę została przekazana także dla drugiej potrzebującej rodziny.  

Podsumowując :) 
1- Dla rodziny Pani Jowity przekażemy 25 kartonów żywności i chemii oraz kupiliśmy prezenty za łączną kwotę 
3496,07zł:  
Laptop 1799 zł 
Lodówka 835,66 zł 
Ręczniki 60,68 zł 
Lalka cry babies dla Zosi 120,49 zł 
Sukienka i bluzki dla Zosi 92,96 zł 
Słuchawki bezprzewodowe dla Grzesia 99zł 
Dres i bluza dla Grzesia 151,98 zł 
Buty sportowe Adidas dla Grzesia 99,99zł 
Książki dla p. Jowity 36,99 zł 
Karta podarunkowa do CCC dla p. Jowity (prosiła o kozaki) 200zł.  
  
Druga wsparta przez nas rodzina to także samotna mama oraz jej 19-letni syn Piotr z Wrocławia. Piotr jest 
częściowo niepełnosprawny, uczy się w technikum i dorabia w celu wsparcia pracującej na pół etatu, chorej na 
nowotwór mamy. Przekazaliśmy im już w niedzielę 5 kartonów z żywnością i chemią a także kupiliśmy prezenty 
za kwotę 205,90zł: zestawy świąteczne kosmetyków oraz żywność w słoikach i konserwy, o które prosił Piotr.  
Przekazuje treść podziękowania od p. Piotra: 
„Bardzo dziękujemy za tak ogromną pomoc. Większość produktów przyda na się na święta. Jesteśmy z mamą 
bardzo Pani wdzięczni za wszystko. Ogromnie się cieszymy. Bardzo też składamy ogromne podziękowania dla 
wszystkich osób które pomogły w zorganizowaniu paczek. Ogromnie wszystkich pozdrawiamy i życzymy dużo 
zdrowia." 
  
Oprócz prezentów zostały kupione także materiały do pakowania za kwotę 39,88zł oraz kartki z życzeniami 
15,98zł. 

Nasze prezenty już niosą radość i są wsparciem dla potrzebujących rodzin! 
  
W imieniu Rady Rodziców Jadzia Bury 

 


