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20 TON ŻYWNOŚCI TRAFIŁO DO NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYCH
Gmina Siewierz w 2012 roku po raz siódmy przystąpiła do
realizacji programu PEAD - „Dostarczanie żywności dla
najuboższej ludności Unii Europejskiej”. W kwietniu br. Burmistrz
Miasta i Gminy Siewierz podpisał umowę ze Związkiem
Stowarzyszeń Śląski Bank Żywności z siedzibą w Rudzie Śląskiej.
Realizacji programu PEAD 2012 podjęła się organizacja pozarządowa Ochotnicza Straż Pożarna – Piwoń, reprezentowana przez
Naczelnika Wacława Świebodę. Głównym celem programu było udzielanie pomocy żywnościowej osobom bezrobotnym, o niskich
dochodach, rodzinom ubogim, wielodzietnym i dysfunkcyjnym; rodzinom, w których znajdują się osoby chore i niepełnosprawne,
otrzymującym pomoc z Ośrodka Pomocy Społecznej w Siewierzu. Łącznie wyżej wymienioną pomocą objętych zostało 247 osób.
Artykuły spożywcze pochodzące z programu pomocy żywnościowej dystrybuowane były przez Ochotniczą Straż Pożarną PIWOŃ we
współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siewierzu.
W roku 2012 najubożsi mieszkańcy naszej gminy otrzymali 20 142,85 kg żywności rozdzielonych na 5 dostaw. Na jedną osobę
przypadało 81,55 kg artykułów spożywczych. Mieszkańcy otrzymali 17 artykułów spożywczych, w tym 4 z grupy artykułów
mleczarskich, tj. mleko UHT, masło i sery (podpuszczkowy i topiony) oraz 13 artykułów z grupy artykułów zbożowych, cukrowych,
mięsnych, takich jak: cukier, dżem, groszek z marchewką, herbatniki, kasza gryczana, klopsiki wieprzowe w sosie pomidorowym,
koncentrat pomidorowy, makaron świderki, mąka pszenna, mielonka wieprzowa, olej rzepakowy, płatki kukurydziane, ryż biały.
Każdy artykuł znajdował się w specjalnie oznakowanym opakowaniu z logo UE, Agencji Rynku Rolnego. Na opakowaniach widniała
również informacja "Artykuł nie jest przeznaczony do sprzedaży". Mamy nadzieję, iż w kolejnych latach nasza gmina również będzie
miała możliwość przystąpienia do programu PEAD.
Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś oraz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Siewierzu Maria Wylon dziękują
Panu Wacławowi Świebodzie i pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Siewierzu za zaangażowanie w realizację podjętego
zadania.
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