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Dekoracje do bazy Szlachetnej Paczki w Kozienicach przygotowali uczniowie I Liceum 

Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół numer 1 i młodzież ze Świetlicy Podwórkowej, działającej przy 

Centrum Usług Społecznych w Kozienicach.  

W sobotę 12 listopada nastąpiło otwarcie Bazy Rodzin Szlachetnej Paczki. Z powiatu kozienickiego 

zgłoszono 56 rodzin, większośd z nich już znalazła darczyoców. W sobotę i niedzielę 10 - 11 grudnia 

będzie Weekend Cudów. 

Szlachetna Paczka w powiecie kozienickim 

W powiecie kozienickim działają trzy rejony Szlachetnej Paczki: Kozienice, Garbatka-Letnisko i 
Głowaczów. 

20 rodzin w Kozienicach 

W Kozienicach działa 18 wolontariuszy, którzy przeprowadzili ankiety wśród blisko 30 potrzebujących 
rodzin z Kozienic i okolic. Do Bazy Rodzin Szlachetnej Paczki zgłosili 20 rodzin. 

- W tym roku mamy 20 rodzin potrzebujących pomocy i wszystkie już znalazły darczyoców. Teraz 
czeka nas tylko skompletowanie paczek i dostarczenie ich do potrzebujących w czasie 
weekendowego finału 

- powiedziała nam we wtorek, 6 grudnia Sylwia Kuczyoska, kierująca sztabem Szlachetnej Paczki w 
Kozienicach. 

https://echodnia.eu/radomskie/autorzy/wojciech-szczepanski/au/559245


Pani Sylwia dziękuje wszystkim darczyocom, którzy zadeklarowali udział w Szlachetnej Paczce. 

- Zgłosili się już darczyocy, którzy zadeklarowali pomoc dla 20 rodzin w naszym rejonie. Co bardzo nas 
cieszy. Paczki gromadzone będą w świetlicy, którą udostępnia nam Kozienickie Centrum Rekreacji i 
Sportu i stamtąd trafią do rodzin w Weekend Cudów, czyli w czasie finału w dniach 10 - 11 grudnia - 
mówi pani Sylwia. 

Akcja Szlachetnej Paczki odbywa się w Kozienicach pod honorowym patronatem burmistrza Piotra 
Kozłowskiego. W akcję zaangażowały się i pomagają: Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu, gdzie 
znajduje się magazyn i baza Szlachetnej Paczki; firma Inter Cars i strażacy z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Woli Chodkowskiej, którzy pomagają w transporcie darów; pracownicy i uczniowie  
z I Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół numer 1 i Publicznej Szkoły Podstawowej numer 1 w 
Kozienicach - przygotowali dekoracje do wystroju bazy oraz Centrum Usług Społecznych, które także 
pomogło w wystroju bazy i zapewniło pomoc organizacyjną. 

Jak pomóc w akcji Szlachetna Paczka? 

Podobnie jak w ubiegłych latach trzeba sprawdzid na stronie internetowej 
www.szlachetnapaczka.pl jakie rodziny czekają na pomoc i zależnie od własnych możliwości 
zadeklarowad pomoc jednej z nich. 

– Zrobienie Paczki nie jest skomplikowane! Szlachetną Paczkę robią szkoły, firmy, przyjaciele czy 
studenci z jednego roku studiów. Nie zostawiamy nikogo bez pomocy. Każdy, kto wybiera rodzinę i 
chce przygotowad Szlachetną Paczkę, dostaje kontakt do wolontariusza, opiekuna danej rodziny. 
Działa też nasza infolinia – zapewnia Joanna Sadzik, prezeska Stowarzyszenia WIOSNA, organizatora 
Szlachetnej Paczki. 

Infolinia Szlachetnej Paczki dostępna jest siedem dni w tygodniu w godzinach od 9:00 do 20:00. 
Wystarczy zadzwonid pod numer: 12 333 78 00. 

Darczyoca pomaga najbardziej potrzebującym, do których wcześniej dotarli wolontariusze 
Szlachetnej Paczki: osobom starszym i samotnym, rodzinom z dziedmi, osobom z 
niepełnosprawnościami, które potrzebują wsparcia lub dotkniętych ciężką, a często nagłą chorobą. 
Pomaga tym wszystkim, dla których pełna lodówka, ciepły posiłek, nowe ubranie czy chwila oddechu 
od obowiązków opiekuoczych są mało realnym marzeniem. 

W pierwszym kroku: darczyocy wybierają rodzinę na stronie www.szlachetnapaczka.pl, najczęściej ze 
swojej okolicy, i zapoznają się z listą potrzeb, która zostanie wysłana mailowo wraz z potwierdzeniem 
wyboru. 

Krok drugi to zrobienie potrzebnych zakupów i przygotowanie paczki. 

W trzecim kroku: darczyocy dostarczają zapakowane produkty do wskazanego w mailu magazynu 

Szlachetnej Paczki. Na każdym etapie kompletowania Paczki można kontaktowad się z 

wolontariuszem-opiekunem rodziny. Rozwożenie paczek z magazynów do rodzin następuje w 

Weekend Cudów, który w tym roku został zaplanowany na 10 - 11 grudnia. Dodajmy, że w 

zeszłorocznej edycji programu w rejonie kozienickim paczki otrzymały 43 rodziny. 


