
DZIĘKUJEMY!

Równo  dwa  tygodnie  temu  na
łamach gazety pojawiło się zaproszenie
do  udziału  w  akcji  „SZLACHETNA
PACZKA”,  której  podjęliśmy  się  my  -
nauczyciele  i  uczniowie  Zespołu Szkół  
w Gilowicach.  Dzisiaj przyszedł czas na
podsumowanie  i…  ogromne
podziękowania.

Pomysł  wzięcia  udziału  w  tej
ogólnopolskiej  akcji  (a  raczej  już
międzynarodowej!)  zrodził  się  
z  potrzeby  serca.  Chęci  pomocy,
pokazania  dobrego  przykładu,
spojrzenia  na  siebie  i  na  innych  przez
pryzmat  człowieczeństwa…  Od  samego
początku  spotkał  się  z  przychylnością
Dyrekcji  Zespołu,  uczniów,  którzy  
z zapałem deklarowali pomoc w każdym
wymiarze.  Wciąż  z  lekkim  wahaniem
przystąpiliśmy do działania. Były chwile
euforii  i  chwile  zwątpienia,  czy
podołamy, czy damy radę, czy zbierzemy
wystarczające  środki  by  pomóc  choć
jednej  rodzinie.  Wnikliwie
analizowaliśmy  sytuacje  i  potrzeby
rodzin  zarejestrowanych  w  systemie
Szlachetnej Paczki. W końcu wybraliśmy
jedną  rodzinę  z  Żywiecczyzny.  Matkę
samotnie  wychowującą  troje  dzieci,
jedną  dziewczynkę  i  dwóch  chłopców.
Jeden z nich cierpi na autyzm. 

Dzięki  Waszej  pomocy  
i zaangażowaniu pomogliśmy nie jednej,
a dwu rodzinom z Żywiecczyzny. Środki
finansowe jakie złożyliście pozwoliły na

zakupienie wszystkich produktów z list
potrzeb  przygotowanych  przez
wolontariuszy.  W  paczkach,  które
przygotowaliśmy  znalazły  się  takie
produkty jak: żywność i środki czystości,
sprzęt AGD (odkurzacz,  żelazko, bojler  
z podgrzewaczem wody, odzież i obuwie
dla  dzieci,  materiały  papiernicze,
szkolne  dla  dzieci).  10  grudnia  br.  
w  godzinach  popołudniowych
dostarczyłyśmy  paczki  w  liczbie  26
kolorowych,  pięknie  zapakowanych
pudeł  do  magazynów,  z  których
prezenty  zostały  przekazane  rodzinom.
Na  nasze  ręce  złożone  zostały
podziękowania  dla  Was,  kochani
DARCZYŃCY!



SZLACHETNA PACZKA W LICZBACH
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4.229,37 2 rodziny
(7 osób)

26 pudeł 1.988,63 1.223,18 373,59 643,97

RAZEM WYDATKI: 4.229,37 zł. (słownie: cztery tysiące dwieście dwadzieścia dziewięć złotych 37/100
Szczegółowa dokumentacja akcji wraz z rozliczeniem finansowym do wglądu w Zespole Szkół w Gilowicach

Akcja  zaangażowała  wielu  ludzi
dobrej  woli.  I  to  właśnie  dzięki  Wam,
Waszej  otwartości,  hojności  możemy
powiedzieć,  że  udało  się  wesprzeć
siedem  konkretnych  osób  w  bardzo
konkretny  sposób.  Dziękujemy  Wam
wszystkim i każdemu z osobna. Osobom
prywatnym i instytucjom, nauczycielom

i  uczniom  Gimnazjum,  nauczycielom  i
uczniom  Szkoły  Podstawowej,  Radnym
Gminy Gilowice  i  pracownikom Urzędu
Gminy. za Wasze dobre serce, za każdy
złożony  grosz,  za  zaufanie  jakim  nas
obdarzyliście.  Za  pomoc  w  każdej
formie:  za  rozprowadzanie  zaproszeń,
pakowanie  pudeł,  oklejanie  ich  i
noszenie. 



Wierzymy  głęboko,  że  dobro,
którym  podzieliliśmy  się  z
potrzebującymi powróci do nas. 

Korzystając  z  okazji  pragniemy
złożyć serdeczne życzenia z okazji Świąt
Bożego  Narodzenia.  Oby  mały  Jezus

otwierał nas na potrzeby ludzi każdego
dnia Nowego Roku. 

L. Talik-Gach, M. Boboń


