
Święta Bożego Narodzenia to dla nas wszystkich czas niezwykły. To przecież właśnie wtedy 

spotykamy się całymi rodzinami przy wigilijnym stole, dzieląc się opłatkiem i spożywając dwanaście 

tradycyjnych potraw. W tym niezwykłym czasie musimy pamiętać o osobach najuboższych, które 

marzą aby obchodzić święta Bożego Narodzenia jak inni.  

Po raz kolejny na terenie naszej gminy odbyła się akcja „Szlachetna Paczka”, organizowana i 

koordynowana przez Przewodniczącego koła Platformy Obywatelskiej Konrada Szymachę. W tym 

roku udało nam się zebrać rekordową ilość artykułów spożywczych i rzeczy codziennego użytku, które 

zostały przekazane do aż 11 najuboższych rodzin w naszej gminie.  

Cała akcja „Szlachetnej Paczki” rozpoczęła się na początku grudnia. Przez ten cały miesiąc jeździliśmy 

po Krakowie i pobliskich gminach aby prosić przedsiębiorców i zwykłych ludzi dobrej woli do pomocy 

w zbieraniu najpotrzebniejszych rzeczy. Odzew był niesamowity. Często wracaliśmy z Krakowa z 

samochodem pełnym artykułów spożywczych i akcesoriów dla dzieci.  

Wszystkie rzeczy składowaliśmy w jedno miejsce – Do Pani Sołtys Zuzanny Stawinogi. Do pomocy 

organizacyjno-technicznej włączyły się inne osoby z koła Platformy Obywatelskiej – Aneta Paluch, 

Joanna Maj-Żabicka i Daniel Kapusta. Jak również i „przy paczkach” pomagał nam Marcin Kania.  

To świetne uczucie, móc pomagać. Cieszę się, że akcję „Szlachetna Paczka” na terenie naszej gminy 

możemy uznać za bardzo udaną. Na łamach naszej gazetki chciałbym podziękować wszystkim, którzy 

pomogli nam w zbiórce.  

Jerzy Dudek Firma TALIO  

Róża Thun Gracja Nowak  

Ireneusz Raś Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska  

Wojciech Burnus Karolina i Marcin Kania 

Barbara Pacula i Grzegorz Żak Sklep DANA 

Małgorzata i Robert Włodarczyk  Urząd Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce  

Jagoda i Dariusz Kołodziejek  Tadeusz Kwiatek - Firma POLGER  

LEWIATAN Igołomia  Firma BIUROMAX 

Leszek Będkowski  Agnieszka Szafarczyk  

Bożena i Jan Skocz  Sebastian Polewiak 

Kamila Łabędzka - Słowik  Michał Figarski 

Monika Korzycka Barbara Szałkowicz – Dziób 

LEVIATAN Wawrzeńczyce Salon CORSO Nowa Huta 

 

Dzięki tegorocznej akcji „Szlachetna Paczka” pomoc otrzymało aż 11 rodzin z naszej gminy. I to 

oczywiście nie koniec. Organizacja tej inicjatywy wydaje się już być tradycją, cieszę się, że tak wiele 

osób jest w tym czasie z nami. Pomagając uczyniliśmy te święta niezwykłymi nie tylko dla osób 

którym pomogliśmy, ale przede wszystkim dla nas samych.  


