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Zgorzelec 20.11.2018 r. 

Szanowni Rodzice, 
 

Jak co roku Zespół Szkół Tęcza w Zgorzelcu przystępuje do akcji „Szlachetna Paczka”.  

Wybraliśmy rodzinę o kodzie: DOL-754-592785. 

 

Akcja na terenie szkoły trwa od  17.11– 05.12.2018 r. 

 

Rozpoczęliśmy ją zbiórką pieniędzy. Jeśli chcieliby Państwo włączyć się do akcji prosimy                      

o przekazywanie pieniążków do wychowawców klas (min. 10 zł od ucznia).  

 

Państwa wsparcie w formie gotówkowej pomoże w zakupie potrzebnych produktów dla rodziny.  

 

Jeśli ktoś z Państwa zamiast gotówki wolałby dokonać zakupu produktów dla wybranej rodziny rzeczy 

można pozostawiać u wychowawców lub  przekazywać do sekretariatów szkoły.  

 

Jeżeli ktoś z Państwa posiada busa w terminie 9 grudnia w godzinach 9:00 – 15:00 (godzina do 

ustalenia) i nie ma żadnych planów weekendowych proszę o informację. Bus jest potrzebny do 

przewozu paczek dla rodziny do magazynu, który mieści się w Centrum Handlowym Plaza w Zgorzelcu. 

 

Nie pozwólmy, żeby się na nas zawiedli.  

 
Najpilniejsze potrzeby rodziny to: 

 żywność - to największy wydatek dla rodziny 

PODSTAWOWE PRODUKTY ŻYWNOŚCIOWE: 

Herbata, Kasza, Cukier, Konserwy mięsne, Kawa, Makaron, Olej, Konserwy rybne, Ryż, Mąka, Dżem, 
Warzywa w puszkach 

 środki czystości - także bardzo obciążają budżet domowy przy dwójce chorych dzieci 

POTRZEBNE ŚRODKI CZYSTOŚCI: 

Proszek do prania, Płyn do mycia naczyń, Mydło/żel myjący, Pasta do zębów, płyn do płukania, Płyny 
czyszczące, Szampon, Szczoteczka do zębów 
 
INNE ŚRODKI CZYSTOŚCI: 

pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze 2 (Super Seni - różowe) 

 opał - to duży wydatek dla rodziny, zwłaszcza w okresie zimowym 

POTRZEBNA : 1 tona węgla 
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ODZIEŻ I OBUWIE: 

kurtka: zimowe, rozmiar 42 (Wanda , sylwetka: normalna ) 

trapery: zimowe, rozmiar 41 (Piotr) 

trapery: zimowe, rozmiar 36 (Wojtek) 
 

POMOCE SZKOLNE: 

Zeszyty, Farbki, Papier kolorowy, Bloki, Klej, Nożyczki, Przybory do pisania, Kredki, Plastelina 
 
 

JAKIEGO WYPOSAŻENIA MIESZKANIA POTRZEBUJE RODZINA: 

Ręczniki 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Z poważaniem 
Koordynator Akcji Szlachetna Paczka Szkół Tęcza 
Paulina Kosmowska 

 
 
 

Szczególne upominki: 

Pani Wanda - zestaw kosmetyków damskich  

Pan Henryk - zestaw kosmetyków męskich  

Piotr - zabawka samochód, jakiś bus  

Wojtek - mała gitara 


