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Vidéo 1 : Finał Szlachetnej Paczki 

TVS Telewizja Sędziszów Małopolski, 16/12/2020

Source : https://www.youtube.com/watch?v=hXxRjpRnEW0

Durée : 3: 08

  Verbatim     :  

Tegoroczna edycja „Szlachetnej Paczki” dobiegła końca. Finałem akcji był Week-end Cudów. 12. i 
13. grudnia wszystkie rodziny otrzymały paczki świąteczne z wymarzonymi prezentami.
« Szlachetna Paczka » to ogólnopolska akcja, w której chodzi o mądrą pomoc najbardziej 
potrzebującym w okresie świątecznym. Skierowana jest do rodzin, które znalazły się w trudnej 
sytuacji, ale starają się z niej wyjść. Każdego roku wolontariusze i darczyńcy wyciągaja w ich stronę 
pomocną dłoń, która sprawia, że święta stają się piękniejsze, a przy okazji budzi w nich motywację, 
aby poprawić swój los.

(Wojciech Materna :) - Nasza praca zaczęła się w listopadzie, kiedy zaczęliśmy właściwie wszyscy 
od szkolenia, gdzie dowiedzieliśmy się ogólnie na temat zasady działania, na temat mądrej pomocy, 
na temat naszej idei dzialania „Szlachetnej Paczki”. Później otrzymaliśmy kontakty do rodzin, które 
zostały  zgłoszone  przez  nasz  portal  „Szlachetna  Paczka”.  Później spotykaliśmy  się  z  naszymi 
rodzinami poznając ich historię, poznając ich sytuację, w jakiej się obecnie znaleźli, i ustalaliśmy, 
jakie  to  potrzeby  są  dla  nich  niezaspokojone,  co  możemy  dla  nich  zrobić.  I  później 
przygotowywaliśmy opis dla nich,  opis  ich rodzin,  po to,  żeby przedstawić to,  ich sytuację,  na 
naszej właśnie platformie „Szlachetna Paczka” i…  Więc to była praca właśnie polegająca na tym, 
żeby poznać rodziny, przedstawić ich historie,  i  później  pokazać ich na światło dzienne,  tak to 
nazwijmy. Więc spotykaliśmy się z nimi i później, kiedy te historie rodzin opisywali… znajdowały 
się  już  na  naszej  platformie,  to  zgłaszali  się  do  nas  darczyńcy,  więc  my jako  pierwsza  osoba 
kontaktu rozmawialiśmy z nimi i ustalaliśmy właśnie przebieg, przebieg tego Week-endu Cudów, w 
którym obecnie się znajdujemy. Te wszystkie prezenty zostały właśnie ustalone w porozumieniu z 
darczyńcami,  ponieważ byli  oni bardzo hojni i  bardzo starannie przygotowali  wszystkie paczki, 
więc my też w porozumieniu z nimi i z rodzinami ustalaliśmy, co dokładnie potrzebują i razem 
współpracowaliśmy, do tego dzisiejszego dnia. 

„Szlachetna Paczka” pomaga najbardziej potrzebującym, ale jest też źródłem satysfakcji dla samych 
wolontariuszy,  którzy  poświęcają  swój  czas  zupełnie  bezinteresownie.  W powiecie  ropczycko-
sędziszowskim podczas tegorocznej akcji pracowało 9 osób. 



(Anastazja Filipowicz :) - Jest to wspaniałe uczucie, móc zobaczyć, i tutaj właśnie, by wszystko
pomóc w przygotowywaniu i widzieć, jak te osoby się poświęciły dla tych rodzin, i co one tak
naprawdę zrobiły. 

W rejonie  udało  się  przygotować świąteczne  paczki  dla  17 rodzin.  Darczyńców, którzy  chcieli
pomóc, nie brakowało. Dzięki temu rodziny otrzymały to, o czym po cichu najbardziej marzyły. 



Vidéo 2 : Dzień bez samochodu 

Telewizja Echo, 22/09/2020

Source : https://www.youtube.com/watch?v=Uh2dcz1BDCU

Durée : 2:45

 

 Verbatim     :  

(Agata  Sibilak) : -  „Dzień  bez  Samochodu” został  ustanowiony  w  2000  roku  przez  Komisję 
Europejską  w celu redukcji emisji  spalin, oraz oszczędnosci pieniędzy i czasu. Obchodzony 22. 
września  „Dzień bez Samochodu” ma zachęcić kierowców, żeby przesiedli się ze swoich pojazdów 
na przykład do komunikacji miejskiej. W wielu miastach w ten dzień w autobusach i tramwajach 
nie  trzeba  kupować  biletu.  MPK  to  jedno  z  rozwiązań,  tuż  obok  rowerów  miejskich  czy 
elektrycznych hulajnóg. 

(Bartosz Naskręski): - Chciałbym wszystkich zainteresować korzystaniem z komunikacji miejskiej, 
zwłaszcza tych osób, które z komunikacji nie korzystają na co dzień. Dlaczego warto? No przede 
wszystkim dlatego, że komunikacja, jeśli chodzi o samochód jest znacznie tańsza, bo nie musimy 
płacić  żadne  OC,  nie  musimy  płacić  za  benzynę,  płacimy  tylko  za  bilet,  a  są  to  grosze  w 
porównaniu  z  tym,  co  kierowca  wydaje...  Tyle,  ile  kierowca  wydaje  na… Po prostu,  na  swój 
samochód. 

(Agata Sibilak) : - Komunikacja miejska jest transportem bardziej ekologicznym i mieści się w nim

o wiele więcej osób, niż w samochodzie osobowym. Wpływa to na zmniejszenie emisji  spalin,
jednak według niektórych pasażerów działanie MPK pozostawia wiele do życzenia.

(Bartosz Naskręski):  - Te skargi,  które pasażerowie piszą,  ponieważ cały czas spóźnia się jakiś 
tramwaj, albo cały czas spóźnia się jakiś autobus, one nie trafiają w próżnię. One są analizowane 
przez nasz Dział Planowania Ruchu, który sprawdza, czy faktycznie nie ma, jakby... Czy faktycznie 
te skargi są zasadne, czy faktycznie mamy wiele skarg dotyczących jednej konkretnej linii o jednej 
konkretnej godzinie, wtedy weryfikujemy nie tylko na podstawie tych tabelek, na których pracują 
planiści, ale faktycznie jedziemy tam, sprawdzamy. 

(Agata Sibilak) : - Mieszkańcy Wrocławia maja różne powody, aby poruszać się komunikacją 
miejską. 

A: - Jest szybciej, są dobre połączenia, więc korzystam.

B:- Dojeżdżam teraz do pracy komunikacją miejską, czaszami na uczelnię, no ale ogólnie to wolę 
rower, zdecydowanie. 

C: - Często jeździłem komunikacją miejską do niedawna.



(Agata  Sibilak) :  -  Mieszkańcy  podkreślają jednak,  że  MPK  mogłoby  działać lepiej,  co
prawdopodobnie zwiększyłoby liczbę wrocławian, którzy zamiast samochodów wybierają właśnie
ten środek transportu. 

B: -  Tramwaje  czasami  się spóźniają,  czasami  się wykolejają,  wiadomo.  Ale  nie,  no  nie  jest
najgorzej, wiadomo.

C: - Czego brakuje w odniesieniu do innych miast, to przede wszystkim szybkiej kolei miejskiej,
która  odciążyłaby  ruch  autobusowy  i  tramwajowy,  a  przy  okazji  pozwoliła  ludziom,  którzy
mieszkają w ościennych miejscowościach, na szybki dojazd do centrum miasta, gdzie pracują.

(Agata Sibilak) :-  Rosnące ceny biletów, brak punktualności i częste zmiany w rozkładzie jazdy
mogą zniechęcić do korzystania z komunikacji miejskiej. Jednak każdy, kto zechce przyczynić się
do  zmniejszenia  zanieczyszczenia,  znajdzie  sposób,  aby  przemieszczać  się  po  mieście  bardziej
ekologicznie. Echo 24, Agata Sibilak. 



Vidéo 3 : Żywność dla potrzebujących 

Telewizja Lokalna TVL, 22/10/2020

Source : https://www.youtube.com/watch?v=LWVlnGgga9o

Durée : 2:51

  Verbatim     :  

Osoby  znajdujące  się w  trudnej  sytuacji  życiowej  mogą  skorzystać  z  pomocy  żywnościowej. 
Wsparcia  udziela  Tarnobrzeski  Bank  Żywności  po  wcześniejszym  uzyskaniu  skierowania  z 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. 

Uruchomiony został kolejny podprogram pomocy żywnościowej w ramach europejskiego funduszu 
pomocy  najbardziej  potrzebującym,  który  potrwa  do  lipca  2021  roku.  Celem  programu  jest 
wsparcie  osób i  rodzin znajdujących się w trudnej  sytuacji  życiowej  i  polega na udostępnianiu 
pomocy żywnościowej w formie paczek żywnościowych. 

(Barbara Turczyk) :  - Zaczniemy ten nowy podprogram, czyli 2020, w tej chwili,  od listopada, 
myślę,  że  w…  Grudzień,  najwcześniej,  będziemy  wydawać  tę  żywność  do  punktów,  które 
dystrybuują żywność. Ponieważ przetargi już się odbyły, będzie to 20 produktów, takich, jak w tym 
obecnym,  skończonym  programie.  I  to  są  bardzo  dobre  produkty,  one  są  z  długim  terminem 
przydatności do spożycia, na ten rok mamy również pulę dla 11 000 osób, ale będzie to już mniej 
żywności, bo tylko czterdzieś… czterysta siedemdziesiąt ton. Czyli w zeszłym roku było 551, w tej 
chwili 470 ton. 

Pomocą żywnościową mogą zostać objęte osoby i rodziny, które spełniają pewne kryteria 
dochodowe. 

(Liliana Lewińska) : - Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 1056 złotych netto. 
Natomiast dla osoby, która prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe, 1402 złote. 

Aby otrzymać pomoc żywnościową, najpierw należy zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie  w  Tarnobrzegu,  w  celu  uzyskania  skierowania  uprawniającego  do  korzystania  ze 
wsparcia. 

(Liliana Lewińska) : - Prośba jest, aby każdy, który chce uzyskać takie skierowanie, skontaktował 
się  z  pracownikiem  socjalnym  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Rodzinie  w  Tarnobrzegu.  Dla 
ułatwienia podam, że można wejść na stronę internetową MOPR-u, tam wejść na zakładkę „Pomoc 
żywnościowa”,  gdzie  są  wszystkie  załączniki,  które  należy złożyć tutaj  i  wniosek o tą  pomoc. 
Można sobie wydrukować, wypełnić i przynieść do ośrodka. Ponieważ jednym załącznikiem jest 
oświadczenie, to moja prośba jest taka, aby państwo się skontaktowali wcześniej z pracownikiem 
socjalnym, który zejdzie do państwa na dół i odbierze pakiet… I te załączniki, i to oświadczenie od 
państwa.  Osoby, które  ze  względu na Covid są  na kwarantannie  lub w izolacji,  mogą cały  ten



wniosek złożyć zdalnie.  Ale też prośba,  że muszą się skontaktować z pracownikiem socjalnym
telefonicznie. 

Numery  telefonów  wewnętrznych  do  poszczególnych  pracowników  dostępne  są  na  stronie
internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu w zakładce „Pomoc społeczna -
zakres  terenowy  pracowników  socjalnych”.  Organizacje,  które  chciałyby  współpracować  w
podprogramie  pomocy  żywnościowej,  mogą  jeszcze  składać  do  Banku  Żywności  wnioski
weryfikacyjne. 
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