
 

 

Wspólnie wspieramy Szlachetna Paczkę! 

 

Szanowni Państwo, 

Jak co roku Turecka Izba Gospodarcza zaprasza darczyńców do wspólnego przygotowania paczek w 
ramach programu Szlachetna Paczka.  
Ta  ogólnopolska akcja świątecznej pomocy osobom najuboższym, realizowana jest od 2001 roku przez 
Stowarzyszenie Wiosna. Jej głównym założeniem jest idea przekazywania bezpośredniej pomocy 
osobom potrzebującym i ich rodzinom na podstawie wcześniejszego rozpoznania ich potrzeb przez 
wyznaczonych do tego wolontariuszy. 
W tym roku Turecka Izba Gospodarcza postara się pomóc Pani Małgosi, żyjącej samotnie. 
 

Pani Małgorzata dawniej pracowała w wielu miejscach i liczyła każdy grosz. Podejmowała się nawet 

nietypowej jak dla kobiety pracy m.in. jako stolarz. Jednak po czasie okazało się, że ma dwa nowotwory, 
co doprowadziło ją do poważnej depresji. 

Choroba uniemożliwiła jej dalszą pracę. Pani Małgorzata utrzymuje się jedynie z renty chorobowej  

i zasiłków ( 1162 zł ), po odliczeniu kosztów utrzymania 583 zł i leków 120 zł na życie pozostaje niewiele 
459 zł miesięcznie. Pani Małgorzata ze łzami w oczach opowiadała nam o swojej walce z chorobą  

i trudnościami życia codziennego. Kobieta wiele wycierpiała. Cieszy się, że mimo narastającej choroby  
i depresji jest w stanie jeszcze funkcjonować. Jest osobą samotną, rodzina całkowicie się od niej 

odwróciła, nie ma nikogo kto wspierałby ją każdego dnia w walce z chorobą. 

Jedyną osobą, do której może się zwrócić, jest pani psycholog. Wśród największych potrzeb Pani 
Małgorzata wymienia pralkę, gdyż obecna nie działa jak powinna. Będzie również bardzo wdzięczna  

za środki czystości i żywność, których zakup znacznie odciąży jej budżet domowy. 
 
Jakie są potrzeby Pani Małgosi? 
 
Pralka - Pralka nie nadaje się do użytku. Od kilku lat pozostawia niedoprane ubrania. Drzwi pralki nie 

domykają się, uszczelki są uszkodzone, a ponadto pralka nie pobiera wystarczającej ilości 
wody. Pani Małgorzata ma uczulenie na środki chemiczne, więc pranie ręczne znacznie 

utrudniłoby jej wykonanie tego zadania. 
 

Środki czystości - Zakup środków czystości znacznie odciążyłby budżet domowy tj. Proszek do 
prania, Płyn do mycia naczyń, Mydło/żel myjący, Pasta do zębów, płyn do płukania, Płyny 

czyszczące, Szampon, Szczoteczka do zębów 

 
Żywność trwała Zakup żywności trwałej odciążyłby budżet domowy tj. Herbata, Kasza, Cukier, 

Kawa, Makaron, Olej, Ryż, Mąka, Dżem 

 
 
Odzież 

Rodzaj odzieży: zimowe 

Kategoria: kurtka 
Rozmiar: XL 

Sylwetka: tęga 
Uwagi: ciemny 

 
Szczególny upominek: Torba listonoszka (kolor ciemny) 

 
 



 

 

Jakiego wyposażenia mieszkania potrzebuje rodzina: Kołdra, Koc, Ręczniki, Pościel (poszwy, 

prześcieradła), Poduszka 
 

 
Potrzeby, które nie są rzeczami 

Pani Małgorzata chciałaby, aby ktoś pomógł wyremontować jej mieszkanie, gdyż ze względu na 

chorobę nie jest w stanie sobie ze wszystkim poradzić. Najważniejsze prace do wykonania to: 

• Wymiana podłogi – położenie paneli/desek w pokoju ok 20m2 

• wymiana kranu (kran Pani Małgosia ma) 

• złożenie łóżka (Pani Małgosia posiada łóżko) 

• Kontakty – brak kontaktów 3 szt 

• Pomalowanie pokoju 20m2 + zakup farby 

 
 
Wspominając miłą współpracę z ubiegłego roku, zapraszamy Państwa do współpracy również w 
tegorocznej edycji. Byłoby nam bardzo miło dzielić ponownie z Państwem te wspaniałe 
chwile. Wszelkie podarunki prosimy dostarczyć do siedziby Tureckiej Izby Gospodarczej od 
poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 do dnia 8 grudnia br. 
 

 


