Drużyna PTTK Konin w magazynie SZLACHETNEJ PACZKI z wolontariuszkami. Od lewej: Wanda
Gruszczyńska, Andrzej Łącki (Hutnik), Jerzy Sosiński, Piotr Pęcherski, Eugeniusz Figura (Harnaś),
Ania, Iza i Wojciech Pęcherscy, Dariusz Wąchnicki, Józef Fabisiak, Jolanta Kraska, Mirosław Sosiński.

SZLACHETNA PACZKA PTTK Konin * 12grudnia 2015
Drodzy koleżanki i koledzy z PTTK i sympatycy naszego Towarzystwa.
W czwartek 3 grudnia 2015 roku zadzwonił Łukasz Osajda, koniński koordynator
programu SZLACHETNA PACZKA z wiadomością, że nadal czekają potrzebujące
rodziny i można się włączyć do akcji. Podczas posiedzenia zarządu Klubu ze
wsparciem prezesa Oddziału PTTK w Koninie Andrzeja Łąckiego podjęliśmy
decyzję o zaangażowaniu się w akcję. Wybraliśmy rodzinę o numerze WLP-1647525067. Po rozpoznaniu potrzeb rodziny rozpoczęliśmy zbiórkę pieniędzy i akcję
skompletowania potrzebnych sprzętów.
Zbierania gotówki podjęły się wszystkie koła i kluby w naszym Oddziale.
Zarząd Oddziału udostępnił konto do wpłat przelewami. Kol. Dariusz Wąchnicki
wytypował najlepszy polski mikser do robienia ciast dla pani domu. Kol. Piotr
Pęcherski skompletował gry na komputer i puzzle oraz upominki PTTK dla
Łukasza, niepełnosprawnego syna. Pani Janina Rudnicka - Lewandowska
ufundowała zestaw kosmetyków dla pana domu. Wanda zakupiła papiery,
blankiet z życzeniami świątecznymi i wstążki do pakowania. Prezes Andrzej Łącki
rozpoczął rozmowy z firmą PATRON w sprawie dostarczenia przyrządu
ORBITREK i drabinki rehabilitacyjnej dla Łukasza.
W sobotę 12 grudnia 2015 roku nastąpiło wydarzenie przekazania paczki dla
wybranej rodziny do magazynu SZLACHETNEJ PACZKI na Chorzniu. Sprzęt
przewieźli wolontariusze. Do zapakowania zgłosił się kto mógł. Byli przedstawiciele
wszystkich kół i klubów z naszego Oddziału. Od ekipy SZLACHETNEJ PACZKI
Oddział i wspomagający paczkę Sklep Medyczny PATRON otrzymali dyplomy.
Prezes Klubu Turystycznego PTTK w Koninie Piotr Pęcherski pożegnał osoby
odjeżdżające do rodziny. Gotową paczkę przewieźli strażacy OSP Gosławice. W
obecności pani Justyny - wolontariuszki rodziny - i prezesa Oddziału PTTK w
Koninie Andrzeja Łąckiego została przekazana oczekującej rodzinie. Łukasz i
jego mama osobiście rozpakowali mniejsze pakunki. Łukasz od razu włączył
otrzymaną grę komputerową. Duże pakunki poczekały na powrót ojca z pracy.
Złożyliśmy życzenia: Wesołych Świąt!
A teraz relacja wolontariuszki: Rodzina była bardzo podekscytowana podczas
wnoszenia paczek. Łukasz nie mógł się doczekać, aż rozpakuję prezenty.
Rodzina była bardzo szczęśliwa z powodu otrzymanych paczek. Wszyscy byli
ogromnie wdzięczni, ponieważ w paczkach było to czego tak naprawdę
potrzebowali najbardziej, czyli sprzęt do rehabilitacji Łukasza na co zawsze
brakowało pieniędzy. Dlatego też pani Łucja mniej ucieszyła się z miksera, który
został kupiony specjalnie dla niej lecz prawdziwą radość wykazała otwierając owy
sprzęt dla syna, bo to właśnie on jest dla niej najważniejszy. Natomiast Łukasz
najbardziej ucieszył się z puzzli, które uwielbia układać. Zobaczywszy w paczce
puzzle od razu je wziął i zabrał się za układanie. Rodzina była bardzo szczęśliwa.
Mam nadzieję, że sprzęt, który otrzymali, będzie im bardzo długo służył.
Paczka złożona z 4 kartonów miała wartość 2000 zł. Jeszcze 12 grudnia
byliśmy na półmetku sfinansowania jako drużyna PTTK Konin całego
przedsięwzięcia. Dzięki zaangażowaniu całej drużyny PTTK Konin pieniądze
udało się zebrać do końca roku (bez kilku zł). Dziękuję darczyńcom "w naturze"
i wpłacającym. Pamiątkowa lista licznych osób kompletujących naszą paczkę
znajduje się w kronice Oddziału PTTK w Koninie.
Osoba wiodąca Wanda Gruszczyńska

CIKLOiści byli niezastąpieni przy przeładunku.

Przekazanie paczki rodzinie z Konina.

