Finał akcji „Prezent od Serca”
Paczki od mieszkańców trafiły do podopiecznych DPS

Wyjątkowa inicjatywa „Prezent od Serca” wyszła z pomysłu Pani Agnieszki Jóźwiak oraz Pani Joanny
Kalinowskiej, które bardzo ciężko pracowały nad spełnieniem marzeń naszych podopiecznych.
Opublikowanie „Listów do Świętego Mikołaja” na łamach „Tygodnia w Koluszkach” zaskutkowało
ogromnym zainteresowaniem ze strony czytelników. W rezultacie udało się skompletować 60 paczek
od darczyńców w czasie zaledwie kilku dni. Jednak nie był to koniec niespodzianek dla mieszkańców
DPS. Ludzi dobrej woli było tak wielu, że przychodziły paczki ze słodyczami, kosmetykami i odzieżą
od osób anonimowych, oraz ze zbiórek dobrowolnych. Bardzo dużo prezentów w postaci odzieży i
słodyczy mieszkańcy DPS otrzymali z akcji zorganizowanej przez Panią Karolinę Krasicką- Maziarz,
gdzie należy podkreślić ogromny udział właścicieli koluszkowskich butików odzieżowych. Dotarły
również prezenty w postaci słodyczy, zabawek, artykułów chemicznych i odzieży od mieszkańców
Jordanowa, gdzie do całej zbiórki przyłączyli się strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w
Jordanowie. Przepiękną inicjatywę zorganizowała nauczycielka Pani Iwona Piwońska i dzieci ze
Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach, przekazując podopiecznym DPS wyjątkowe kartki
świąteczne zrobione przez uczniów, bombki wykonane techniką decoupage, oraz telewizor. Słodkie
upominki nasi mieszkańcy otrzymali również od Starosty Łódzkiego Wschodniego, Marszałka
Województwa Łódzkiego, oraz Burmistrza Koluszek. W imieniu pracowników ZOSR RP Wytwórni
Umundurowania Strażackiego Pani Ewa Wlazło, wraz z koleżankami, przekazała dużą paczkę ze
słodyczami i odzieżą. Z entuzjazmem i zachwytem mieszkańcy i personel odebrali również piękne
kartki świąteczne od Szkolnego Koła Wolontariatu, które składa się ze społeczności uczniowskiej
Szkoły Podstawowej w Komornikach.
Wszystkie otrzymane dary zostały podzielone na paczki (prezenty dla podopiecznych) i rozdane
podczas Spotkania Wigilijnego. Mieszkańcy byli bardzo wzruszeni i zaskoczeni tak ogromną ilością
prezentów. Na twarzach uczestników spotkania malował się uśmiech i szczęście. Akcja „Prezent od
Serca” przerosła najśmielsze wyobrażenia, bo stała się początkiem wspaniałej społecznej inicjatywy.
Jesteśmy głęboko wzruszeni dobrocią i okazanym zrozumieniem dla mieszkańców Domu Pomocy
Społecznej w Lisowicach, którzy mają bardzo trudny rok za sobą.
Wielkie wyrazy uznania i podziękowania za pamięć i wsparcie w tych trudnych czasach. Jednocześnie
pragniemy przekazać życzenia Szczęśliwego Nowego 2021 Roku dla wszystkich ludzi dobrej woli.
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