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Witaj Darczyńco! 

 

Dziękujemy że razem z Nami chcesz współtworzyć SZLACHETNĄ PACZKĘ w USA! 
 

Twój szlachetny gest sprawi, że rodzina, która włączyliśmy do projektu uwierzy, że pomimo przeciwności i trudności w życiu 

nie jest przegrana. Twoja pomoc materialna pomoże im odnaleźć się i sprawić by wygrali swoje życie! 

 

Poniższy dokument zawiera listę potrzeb rodziny. Została ona zweryfikowana przez wolontariuszy odwiedzającą tą rodzinę. 

Znajdują się na niej rzeczy niezbędne do prawidłowego i normalnego funkcjonowania rodziny.  

 

 

Ważne aby zaspokoić trzy najważniejsze potrzeby, które znajdują się na początku listy.  

Gdybyś miał jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z wolontariuszem rodziny. Dane kontaktowe znajdują się na końcu 

dokumentu. 

 

Pamiętaj, że paczkę należy dostarczyć w dniu finału 10 grudnia 2022 r. do magazynu zlokalizowanego w Centrum Pastoralnym 

Parafii Miłosierdzia Bożego, 21W411 Sunset Ave, Lombard, IL 60148. 

 

Paczka to wyjątkowy prezent dla rodziny. To nie tylko rzeczy materialne ale również świadomość, że jest się dla kogoś 

ważnym. Dlatego pięknym tego wyrazem będzie, gdy pudełka w którym znajdą się prezenty zostaną pakowane świątecznym 

papierem. Na każdym kartonie musi znaleźć się kod rodziny, by paczka została dostarczona do właściwej rodziny.                          

Kod znajduje się poniżej.  

 

 

     KOD RODZINY: L005 

 

POTRZEBY RODZINY  

 

I. NAJWAŻNIEJSZE POTRZEBY 

 

1. Żywność  

2. Środki czystości  

3. Opony do auta 

 
II. ŻYWNOŚĆ TRWAŁA   

 

 

Herbata – Earl Gray 
Kawa rozpuszczalna -Lavazza Classico, Medium Roast, mielona 
Cukier – biały  
Olej - Żepakowy 
Oliwa z Oliwek 
Sól (może być himalajska) 
Pieprz – różnokolorowy 
Konserwy rybne – szprotki w oleju 
Sosy w słoikach – Ragu pomidorowy do spaghetti 
Przyprawy – vegeta, bulion kurczak- Knorr,  
Polski sok malinowy w butelkach 
 
 
Pani Teresa bardzo lubi także orzechy (mieszanka z np. Trader’s Joe), rodzynki oraz miód (jasny) do herbaty. 
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Specjalne wymagania żywieniowe:  
Ensure Enlive- vaniliowe albo truskawkowe  

     Witaminy - Nature Made: D3, B12, Magnesium, Witamina C w proszku 
 
 

III. ŚRODKI CZYSTOŚCI  

 

      Proszek do prania  

      Chusteczki do suszarki – Gain original   x2  

      Płyny czyszczące – Fabuloso Lavender  x1 

      Płyn do mycia naczyń – Palmolive zielony 

      Ściereczki do czyszczenia  (mogą być jumbo Microfibers cleaning cloths) 

      Szampony -  (może być Timotei with Jericho Rose)  

      Odżywka do wlosow – (może być Timotei) 

      Papier toaletowy – Charmin Ultra Soft 

      Papier ręcznikowy – Bounty 

      Krem do Rąk o zapachu kwiatowym 

      Wazelina 

      Balsam do ciała   

      Krem do twarzy  (np. do cery wrażliwej, 70 lat, polski) 

       

IV. BRAKUJĄCE SPRZĘTY GOSPODARSTWA DOMOWEGO  

 

      Air Condition  by pani Teresa mogła w miesiącach letnich schłodzić mieszkanie. Ten, który obecnie jest w mieszkaniu 
jest  już bardzo stary i często odmówia posłuszeństwa. 

 
      Air Codition Chassis Dimenisons: 
      25”W X 14 ½”H X 16 ½”D 

      Sleve sold separately 
      Sleeve Dimenisions: 
      RAB46 
      26 „W X 15 5/8 „H X 16 7/8”D 

 
      Żelazko – lekkie i proste do obsługi 
   

 

V. INNE POTRZEBY 

 

Jedzenie dla kota: Purina -  Fancy Feast with ocean fish & salmon and accents of garden green 
Purina Fancy Feast with Savory Farm Raised Chcicken & Turkey 
Purina Cat Chow naturals with added vitimins minerals & nutrients 
Meow Mix – original choice 
Piasek dla kota – Scoop Away 
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VI. SZCZEGÓLNE UPOMINKI   
 

                         Abonament na telwizję polską.  

  

 

 
Opiekun rodziny:   Angelica Nowak,  Joanna Budzik 

Dane kontaktowe:   224-622-3586;  773-865-2831 

Preferowany czas kontaktu:  any time;  evening time 
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