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PACZKI ŚWIĄTECZNE DLA OSÓB STARSZYCH, SAMOTNYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z
TERENU MIASTA I GMINY SIEWIERZ

PACZKI ŚWIĄTECZNE DLA OSÓB STARSZYCH I SAMOTNYCH Z TERENU MIASTA I GMINY
SIEWIERZ
Boże Narodzenie to szczególnie piękne i rodzinne święto, to czas pełen spokoju, ciepła i radości, kiedy
gasną wszelkie spory, zapominane są urazy, a miłość i wsparcie ze strony bliskich są rozwiązaniem
wszystkich problemów. To również czas przemyśleń, wspomnień oraz refleksji. W czasie świątecznym,
kiedy tak ważna jest więź z drugim człowiekiem i możliwość kontaktu, dotkliwie i boleśnie odczuwamy
wyjątkowość obecnej sytuacji. Organizowane od wielu lat w naszej gminie spotkanie wigilijne dla osób
starszych i samotnych, z uwagi na ograniczenia związane z pandemią, w tym roku nie mogło się odbyć.
Formuła świątecznej pomocy musiała ulec zmianie tak, aby sprostać obowiązującym przepisom
dotyczącym reżimu sanitarnego, a przede wszystkim zapewnić pełne bezpieczeństwo osobom
korzystającym z pomocy. W ramach podejmowanych działań, finansowanych ze środków własnych gminy,
dla osób starszych i samotnych zostały przygotowane paczki świąteczne z artykułami spożywczymi.
Do każdej paczki dołączony został słodki upominek w postaci świątecznego ciasta przygotowanego przez
pracowników Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu we współpracy z
rodzicami uczniów oraz drobny upominek świąteczny wykonany przez pracowników Ośrodka Wspierania
Dziecka i Rodziny w Będzinie filia w Siewierzu. Paczki świąteczne osobom starszym i samotnym przekazali
w dniach 22-23 grudnia 2020 r. pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Siewierzu. Łącznie
wydano 130 paczek dla osób zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Siewierz. Wszystkim, którzy
włączyli się w przygotowanie paczek i rozdysponowanie ich składamy serdeczne podziękowania.

MIKOŁAJOWE PACZKI DLA WYCHOWANKÓW OŚRODKA WSPIERANIA DZIECKA I RODZINY W
BĘDZINIE FILIA W SIEWIERZU, PODOPIECZNYCH STOWARZYSZENIA “BANK ŻYCZLIWYCH
SERC” ORAZ PODOPIECZNYCH WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ W BĘDZINIE
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu w alternatywie dla tradycyjnej integracyjnej wieczerzy
wigilijnej, organizowanej od kilku lat dla wychowanków Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie
filia w Siewierzu, podopiecznych Stowarzyszenia “Bank Życzliwych Serc” oraz podopiecznych Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Będzinie, zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Siewierz, w ramach pomocy
świątecznej przekazał prezenty mikołajkowe.
Paczki zostały rozdysponowane w okresie przedświątecznym z serdecznymi życzeniami radości, spokoju,
wzajemnej życzliwości oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2021 roku przekazanymi przez Burmistrza
Miasta i Gminy Siewierz Pana Zdzisława Banasia, Przewodniczącą Rady Miejskiej w Siewierzu Panią
Barbarę Bochenek oraz Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Siewierzu Panią Karinę Las.

MYŚLIWSKIE PACZKI DLA POTRZEBUJĄCYCH
Bezinteresowną inicjatywą wykazali się Członkowie Koła Łowieckiego Orlik Siewierz oraz Członkowie
Koła Łowieckiego Darz Bór Ogrodzieniec, którzy postanowili sprawić radość dzieciom z rodzin

znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, przygotowując im paczki świąteczne.
Prezenty od Koła Łowieckiego Orlik otrzymało 7 dzieci z 5 rodzin, natomiast Koło Łowieckie Darz Bór
Ogrodzieniec obdarowało paczką świąteczną 1 rodzinę z terenu Miasta i Gminy Siewierz. Reakcje dzieci,
ich radość i uśmiech po otrzymaniu mikołajkowej paczki pokazują, że warto włożyć wysiłek w pomaganie.
Składamy serdeczne podziękowania myśliwym z rejonu zawierciańskiego za zaangażowanie, życzliwość i
piękny przykład niesienia pomocy potrzebującym.
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