Wigilia 2020

Mając na uwadze zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i tradycję organizacji wspólnego
spotkania wigilijnego dla osób samotnych i najbardziej potrzebujących, a jednocześnie sytuację
w kraju związaną ze stanem epidemii i licznymi obostrzeniami rządu dotyczącymi organizacji
spotkań, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim jest zmuszony
zrezygnować z tradycyjnej formy spotkania nie zapominając jednak o osobach samotnych.

W związku z tym MGOPS nawiązał współpracę z Państwem Barbarą i Adamem Wilk z
Głogowa Małopolskiego, którzy zaoferowali swoją pomoc przy przygotowaniu innej formy
pomocy - paczek wigilijnych. Państwo Wilk wykorzystując swoje zasoby zarówno kadrowe jak i
żywnościowe zdecydowali się pomóc osobom samotnym poprzez przygotowanie paczek
wigilijnych zawierających zarówno dania gotowe jak i paczki żywnościowe. Jest to postawa
zasługująca na szczególne uznanie, zwłaszcza w tych trudnych dla branży gastronomicznej
czasach, w których lokale i restauracje są zamknięte z powodu panującej sytuacji
epidemiologicznej.

W tradycji funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Głogowie Małopolskim od kilku lat gości organizacja wspólnego spotkania wigilijnego dla
osób samotnych i najbardziej potrzebujących. W spotkaniu rokrocznie brali udział pracownicy
tutejszego Ośrodka, przedstawiciele władz samorządowych, księża, oraz wspomniane wyżej
osoby samotne i najbardziej potrzebujące. Podczas wspólnej Wigilii uczestnicy dzielili się
opłatkiem, składali sobie nawzajem życzenia świąteczne, oraz mogli liczyć na tradycyjny posiłek
wigilijny.

W tym roku z uwagi na sytuację w kraju związaną ze stanem epidemii i licznymi obostrzeniami
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rządu dotyczącymi organizacji spotkań, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Głogowie Małopolskim jest zmuszony zrezygnować z tradycyjnej formy spotkania, jednocześnie
nie zapominając o osobach samotnych. Mając na uwadze, iż Święta Bożego Narodzenia to
szczególny czas, w którym żadna osoba nie powinna pozostać sama i zapomniana, pracownicy
Ośrodka odwiedzą wybrane osoby i wręczą im przygotowane wcześniej paczki wigilijne.

W tym roku paczki przygotowane będą przez hojnych sponsorów. Paczki zawierać będą
zarówno dania gotowe jak i produkty spożywcze. W organizację paczek w dużym stopniu
zaangażowani są Państwo Barbara i Adam Wilk z Głogowa Małopolskiego, którzy przygotują
m.in pierogi i pierniczki.

Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom i osobom zaangażowanym w organizację tej
formy wsparcia osób samotnych i najbardziej potrzebujących w tym trudnym dla wszystkich
czasie.
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