
Weekend Cudów akcji Szlachetna Paczka w Kozienicach. 
Rozwieźli paczki dla potrzebujących rodzin i spotkali się  

w bazie. 
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Sobota i niedziela, 10 - 11 grudnia to były bardzo pracowite dni dla wolontariuszy 

Szlachetnej Paczki w Kozienicach. W Weekend Cudów przygotowywali paczki w swojej 

bazie i rozwozili je do potrzebujących rodzin. 

W Kozienicach nad przygotowaniem całej tegorocznej akcji Szlachetnej Paczki pracowało 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. Podczas weekendowego 
finału dostarczaliśmy je do potrzebujących rodzin 

- powiedziała nam Sylwia Kuczyoska, kierująca sztabem Szlachetnej Paczki w Kozienicach. 

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

- Paczki gromadzone były w świetlicy, którą udostępniło nam Kozienickie Centrum Rekreacji i 
Sportu i stamtąd trafiły do rodzin w dniach 10 - 11 grudnia 

- mówi pani Sylwia. 

Akcja Szlachetnej Paczki odbywała się w Kozienicach pod honorowym patronatem 
burmistrza Piotra Kozłowskiego. W akcję zaangażowały się i pomagały: Kozienickie Centrum 

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


Rekreacji i Sportu, gdzie znajduje się magazyn i baza Szlachetnej Paczki; pracownicy firmy 
Inter Cars i strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Chodkowskiej, którzy pomagali 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. 

- Chcę także podziękowad pracownikom i podopiecznym Warsztatów Terapii Zajęciowej w 
Przewozie, którzy przygotowali upominki dla naszych darczyoców 

- dodaje pani Sylwia. 

Do podziękowao dołączył się Piotr Kozłowski, burmistrz Kozienic. 

- Szlachetna Paczka 2022 w Kozienicach. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w niesienie 
pomocy innym, między innymi nowemu liderowi - Pani Sylwii, wolontariuszom, darczyocom, 
Kołom Gospodyo Wiejskich, Ochotniczym Strażom Pożarnym i wszystkim innym. Słowa 
podziękowania kieruję również do pracowników Urzędu Miejskiego, CUS, WTZ, KGK, KDK, 
KCRiS, Biblioteki Publicznej, ŚDS, ZMKGK, Muzeum Regionalnego i Żłobka Miejskiego za 
wspólne zorganizowanie "paczki samorządowej". Za zebrane ponad 5000 złotych dla 
sześcioosobowej rodziny zakupiono między innymi: pralkę, żywnośd, odzież, środki czystości, 
wyposażenie do mieszkania - poinformował Piotr Kozłowski. 
 


