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Coraz więcej zaszczepionych na COVID-19

S
zczepienia przeciwko COVID-19 w NZOZ „Nasz Lekarz” w Terpentynie w gminie Dzierzkowice odbywają się zgodnie z harmonogramem. Szczepionkę otrzymało
już około 120 pacjentów, w tym w pierwszej, jak i drugiej dawce otrzymało ją po 60
osób. Tygodniowo punkt otrzymuje po 30 szczepionek i wszystkie wykorzystuje.
Do tej pory zarówno podczas podawania szczepionki, jak i po zaszczepieniu nikt
nie zgłaszał żadnych dolegliwości. Obecnie szczepione są osoby 70+ szczepionką
Pfizer. 24 marca 2021 r. rozpoczęto szczepienia 69-latków szczepionką AstraZeneca. Pozostałe osoby uprawnione do szczepienia zapisywane są na listę rezerwową
– oczekujących jest około 180 osób. Rejestracja chętnych na szczepienia w NZOZ
w Terpentynie odbywa się telefonicznie pod numerem: 81 822 10 16.

O

soby starsze i niepełnosprawne, które chcą się zaszczepić przeciwko COVID-19,
ale mogą mieć kłopot z dojazdem do punktu szczepień, mogą korzystać z pomocy,
organizowanej przez gminę. Informacje w takich sprawach można przekazywać
telefonicznie pod numer: 693 360 257 w poniedziałki, środy, czwartki i piątki od
godziny 7.00 do 15.00, a we wtorki między godziną 8.00 a 16.00. Z tej formy
wsparcia mogą korzystać osoby starsze i niepełnosprawne z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie „R” lub „N”, które nie
są w stanie we własnym zakresie ani z pomocą bliskich czy znajomych dotrzeć do
punktu szczepień. Do tej pory z tej pomocy skorzystało 19 osób. Zainteresowani
nie płacą za transport, ale mogą z niego skorzystać jeśli mają wyznaczony termin
i godzinę szczepienia.
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Zmiany w systemie śmieciowym

O
d 1 stycznia obowiązują nowe zasady naliczania i stawki
opłat oraz ulgi za kompostowanie odpadów biodegradowalnych.

Marcin Gąsiorowski. Kolejne przyczyny to m.in. rosnąca ilość
odpadów, a także wzrost opłat za składowanie śmieci i kosztów
zakupu worków do ich segregacji.

O
płaty śmieciowe w gminie Dzierzkowice od 1 stycznia wynoszą: 18 złotych od osoby dla nieruchomości, której właściciel

odwyżki opłat ustalone przez Radę Gminy Dzierzkowice są
znaczne, ale i tak w pełni nie pokryją kosztów obsługi całego
systemu. Samorząd będzie musiał do niego dopłacić ze środków,
które mogłyby być przeznaczone na inne potrzeby, na przykład
na inwestycje.

Jspodarowania
est wiele czynników, które wpływają na wzrost kosztów zagoodpadów niezależnych od samorządu, ale ude-

na rok wzrasta. Żałuje jednak, że nie wpływa to na zmniejszenie
opłaty za śmieci. Jednocześnie apeluje, by mieszkańcy nie zmieniali swoich dobrych nawyków, segregowali śmieci tak, jak do tej
pory i wierzyli, że w niedalekiej przyszłości przepisy się zmienią,
a wzrost cen zostanie zatrzymany.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie
internetowej gminy, gdzie jest również dostępna analiza gospodarki odpadami.

będzie segregować odpady i jednocześnie wyposaży swoją
posesję w kompostownik na odpady biodegradowalne, oraz
23 złote od osoby w przypadku nieruchomości bez kompostownika. Jeśli ktoś nie segreguje śmieci, stawka wynosi 46 złotych
od osoby.

rzających w portfel mieszkańca. Istotną zmianą jest ustawowy
obowiązek odbierania odpadów zmieszanych co dwa tygodnie
w okresie od kwietnia do października. To ten czynnik najbardziej
zwiększa koszty całego systemu i w końcowym efekcie powoduje
wzrost opłaty za śmieci – wyjaśnia w liście do mieszkańców

P

W
ójt Marcin Gąsiorowski dziękuje mieszkańcom, którzy
przyczyniają się do tego, że ilość odpadów segregowanych z roku
W

ięcej informacji na temat gospodarki śmieciowej, przyczyn
podwyżek i kosztów utrzymania całego systemu można znaleźć
na stronie internetowej gminy Dzierzkowice i jej profilu na
Facebooku.

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w gminie Dzierzkowice
miewania się w języku ojczystym poprzez warsztaty z analizy tekstów prawnych dotyczących podstaw rozporządzenia o ochronie
danych osobowych „RODOwici”. W ramach warsztatów uczestnicy nabyli podstawy komunikowania się w języku angielskim,
szkoleniem objęto 30 uczestników. Warsztaty przeprowadził
p. Jakub Goliński.

W lutym i marcu br. odbyły się warsztaty kulinarne z kuchni
W
ramach realizowanego projektu pn. „Lokalny Ośrodek tradycyjnej w świetlicach wiejskich w Ludmiłówce, DzierzWiedzy i Edukacji drogą do nabycia wiedzy dla dorosłych miesz- kowicach-Woli, Dzierzkowicach-Zastawiu oraz remizie OSP
kańców gminy Dzierzkowice” od stycznia 2021 r. rozpoczęły się
warsztaty dla dorosłych mieszkańców naszej gminy.

O

d 25 do 29 stycznia w Zespole Placówek Oświatowych im.
Batalionów Chłopskich w Terpentynie rodzice uczniów skorzystali z bezpłatnych warsztatów związanych z obsługą komputera
i urządzeń peryferyjnych oraz komunikacji. Zajęcia prowadzone
w formie warsztatów pozwoliły nabyć uczestnikom umiejętności
obsługi aplikacji MS Teams, Office 365 oraz dziennika lekcyjnego
Librus, co w okresie pandemii i zdalnego nauczania na pewno
przyda się rodzicom. Szkoleniem zostało objętych 65 uczestników. Warsztaty przeprowadzili nauczyciele ZPO w Terpentynie:
Iwona Młynik, Agnieszka Flisek oraz Grzegorz Michałowski.

O
d 5 do 24 lutego również w Zespole Placówek Oświatowych
im. Batalionów Chłopskich w Terpentynie odbyły się warsztaty
z rozwijania umiejętności porozumiewania się w języku obcym
poprzez warsztaty z języka angielskiego oraz rozwijanie porozu-

w Dzierzkowicach-Rynku. W warsztatach wzięło udział 50 osób.
Warsztaty przeprowadziła p. Agnieszka Sikora.

D

ziękujemy wszystkim, którzy wyrazili wolę uczestnictwa w warsztatach pomimo trwającej pandemii koronawirusa
COVID-19 i wprowadzonych obostrzeń. Mamy nadzieję, że
udział w warsztatach przyczynił się nie tylko do zdobycia nowych
umiejętności, ale był również ciekawym doświadczeniem.

W
ramach projektu w późniejszym terminie odbędą się
warsztaty pierwszej pomocy, warsztaty zdrowego odżywania się,
warsztaty tworzenia ozdób świątecznych, warsztaty florystyki
oraz warsztaty sportowe. Serdecznie zachęcamy dorosłych mieszkańców naszej gminy do skorzystania z bogatej oferty bezpłatnych warsztatów proponowanych w ramach realizacji projektu.
Informacje na temat rekrutacji do projektu będą udostępniane na
stronie internetowej gminy, jak i stronie BIP.
Zespół LOWE
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Apel w sprawie zmian w gospodarce śmieciowej

R
ada Gminy Dzierzkowice apeluje o pilną zmianę przepisów
dotyczących gospodarki śmieciowej. Zdaniem radnych brak

nowych regulacji może spowodować, że część mieszkańców
będzie unikać płacenia coraz wyższych stawek za odbiór i zagospodarowanie śmieci, pojawią się dodatkowe koszty egzekucji
tych należności, a niektóre postępowania egzekucyjne mogą
okazać się nieskuteczne.

S
tanowisko, przyjęte podczas sesji we wtorek 9 marca, jest
wyrazem poparcia głosu wielu samorządów w Polsce, które

zwracają uwagę na drastycznie rosnące i sięgające granicy akceptacji społecznej koszty systemu gospodarowania odpadami.
Według samorządowców przyczyną takiej sytuacji jest nie tylko
rosnąca ilość śmieci wytwarzanych przez mieszkańców, ale
przede wszystkim wzrost kosztów odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Z
daniem autorów apelu w ostatnich latach konkurencja wśród
firm, odbierających odpady jest niewielka, a wpływ na to mają

zmiany przepisów i rosnące wymagania, jakie muszą spełnić
przedsiębiorcy prowadzący tego typu działalność. Nowe firmy,
które mogłyby świadczyć tego typu usługi nie powstają, a monopolistyczne praktyki tylko utrwalają taki stan rzeczy. – Zwracamy
uwagę na znaczny wzrost, na przestrzeni ostatnich kilku lat, opłat
za składowanie odpadów na składowiskach, w tym opłat środowiskowych. One przecież w bezpośredni sposób przekładają się
na koszty funkcjonowania całego systemu i wysokość opłat ponoszonych przez mieszkańców – czytamy w stanowisku radnych.
Dlatego samorządowcy apelują o wprowadzenie zmian w ustawie
o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz przyznaniu

szerszych kompetencji samorządom lokalnym, choćby w sprawie
ustalania częstotliwości odbioru odpadów. Na przykład wprowadzona niedawno konieczność dwukrotnego wywozu śmieci
w okresie od kwietnia do października, w przypadku gminy
Dzierzkowice jest nieuzasadniona, a dla wielu mieszkańców
wręcz niezrozumiała.

A
pel dotyczy również nowelizacji innych przepisów, dotyczących m.in.:

– uzależnienia wysokości opłaty śmieciowej od ilości faktycznie
wytworzonych odpadów,
– wprowadzenia systemu kaucyjnego bądź skupu odpadów
bezpośrednio przeznaczonych do recyklingu,
– odpowiedzialności producentów towarów wprowadzanych na
rynek za opakowania,
– wprowadzenia możliwości prawnej odbioru odpadów komunalnych z innej gminy na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu,
– ograniczenia kosztów ponoszonych przez gminy lub zapewnienie dedykowanego finansowania systemu, by opłata dla
mieszkańca mogła być niższa, ponieważ mimo wzrostu ilości
i jakości odpadów segregowanych, opłata za ich zagospodarowanie rośnie, a to zniechęca odbiorców do prawidłowej
segregacji śmieci.

A
dresatami apelu są parlamentarzyści ziemi lubelskiej, wojewoda i marszałek województwa oraz starosta kraśnicki. Rada

Gminy Dzierzkowice przekaże swoje stanowisko także wójtom
i burmistrzom innych gmin z prośbą o poparcie lub podjęcie podobnych działań, których efektem może być zmiana przepisów,
dotyczących gospodarki śmieciowej.

Analiza powołania spółki komunalnej

G
mina Dzierzkowice szuka nowych sposobów zarządzania
siecią wodociągową i kanalizacyjną. Chodzi nie tylko o bardziej
efektywne administrowanie, ale również o rozwój sieci, którymi
mogłaby się zająć spółka komunalna. Na razie samorząd zlecił

przygotowanie analizy potrzeb, korzyści i wad takiego rozwiązania, od której uzależnia ostateczne decyzje w tej sprawie.

O
becnie za administrowanie naszymi sieciami odpowiada
Spółdzielnia Kółek Rolniczych, ale ewentualne inwestycje nie są
przedmiotem jej działalności, leżą po naszej stronie. Zarówno
wodociąg, jak i kanalizacja są coraz starsze, a poza tym w planie zagospodarowania mamy uwzględnione nowe tereny pod
zabudowę zagrodową i jednorodzinną, gdzie takie inwestycje są
potrzebne. Gdybyśmy decydowali się na nie teraz, musielibyśmy
szukać zewnętrznego wykonawcy. Powołanie spółki mogłoby to
ułatwić, ale jej utworzenie nie jest jeszcze przesądzone – tłumaczy
wójt gminy Dzierzkowice Marcin Gąsiorowski.

W
przyszłości ewentualna spółka mogłaby świadczyć także
inne usługi, związane na przykład z odśnieżaniem czy obsługą

systemu zagospodarowania odpadów komunalnych. Analiza
powinna być gotowa w ciągu około dwóch miesięcy. Jej wyniki
mają być przedyskutowane przez radnych.
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„Liczymy się dla Polski”

O
d 1 kwietnia Główny Urząd Statystyczny przeprowadza
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.
D
nia 1 kwietnia br. rozpoczyna się największe badanie statystyczne realizowane raz na 10 lat – Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2021.

Z

godnie z Ustawą o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań spis prowadzony będzie od 1 kwietnia 2021 r. do
30 czerwca 2021 r. Jednak z uwagi na obecne zagrożenie epidemiczne związane z COVID-19 w celu umożliwienia efektywnego
przeprowadzenia spisu trwają prace nad nowelizacją ustawy tak,
by wydłużyć czas trwania NSP 2021 o trzy miesiące – wówczas
spis powszechny będzie trwał do 30 września 2021 r.

O

statni spis powszechny odbył się w Polsce w 2011 roku.
Badanie realizowane obecnie pozwoli na analizę zmian, jakie
zaszły w procesach demograficzno-społecznych i ekonomicznych w zakresie: ludności, stanu mieszkań i budynków oraz
gospodarstw domowych i rodzin w powiązaniu z warunkami
mieszkaniowymi na przestrzeni lat 2011–2021.

W

yniki spisu stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów
przez samorządy oraz podstawę określania wysokości subwencji
państwowych czy dotacji dla gmin i województw. Ponadto są
wykorzystywane przez kluczowe resorty do planowania działań
w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, polityki żywnościowej,
finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno-ściekowej. Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m.in.
od liczby mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu.

komputerowym umożliwiającym przeprowadzenie samospisu.
Taka forma spisu będzie możliwa tylko w przypadku, gdy sytuacja
epidemiczna na to pozwoli.

Z
osobami, które nie spiszą się samodzielnie skontaktuje się
rachmistrz, aby zrealizować spis w formie wywiadu telefonicz-

nego lub – jeśli będzie to konieczne – bezpośredniego, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa.

R

ozpoczynając wywiad, rachmistrz musi podać swoje dane
identyfikacyjne (tj. imię i nazwisko oraz urząd statystyczny,
który reprezentuje). Tożsamość rachmistrza telefonicznego lub
terenowego można zweryfikować, dzwoniąc na Infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99 oraz w aplikacji „Sprawdź
rachmistrza” na stronie spis.gov.pl.

D

ane zbierane w spisie są bezpieczne. Osoby wykonujące
prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy są pouczani o istocie
tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie.

O
bowiązkiem spisowym objęci zostali wszyscy mieszkańcy Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisoPolski (Polacy i cudzoziemcy), którzy stale mieszkają lub przeby- wych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach
wają czasowo na terenie Polski. Jak również Polacy przebywający
czasowo za granicą. Przedmiotem spisu są również mieszkania,
budynki, obiekty zbiorowego zamieszkania i inne zamieszkane
pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

D

ane podawane w spisie dotyczą stanu na dzień 31 marca
2021 r. na godz. 24:00, a z treścią pytań, zawartych w formularzu
można zapoznawać się pod adresem https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021).

P
odstawową metodą spisu jest samospis internetowy poprzez
formularz spisowy dostępny na stronie spis.gov.pl już od pierwszego dnia spisu.

K
ażda z osób podlegających spisowi będzie również mogła
skorzystać ze spisu „na żądanie” – wystarczy zadzwonić na
Infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99.

Jbujeeżelipomocy,
ktoś nie ma komputera, dostępu do Internetu lub potrzeby się spisać, będzie mógł skorzystać bezpłatnie

z udostępnionego na terenie gminy lub w Urzędzie Statystycznym
w Lublinie i jego Oddziałach pomieszczenia ze stanowiskiem

określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie
o ochronie danych osobowych. Dane osobowe od momentu ich
zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną. Zasada tajemnicy statystycznej ma charakter absolutny,
jest wieczysta, obejmuje wszystkie dane osobowe i nie przewiduje
żadnych wyjątków dających możliwość jej uchylenia. W procesie
przetwarzania danych osobowych uczestniczą wyłącznie osoby
upoważnione przez administratora danych do przetwarzania
danych osobowych z zachowaniem zasady wiedzy koniecznej.
Dane jednostkowe są anonimizowane. Administratorem danych
osobowych jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

D

ane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane
wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz
do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych
przez służby statystyki publicznej. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane
celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

W

ięcej informacji o spisie można znaleźć na stronie dedykowanej Narodowemu Spisowi Powszechnemu Ludności
i Mieszkań 2021: spis.gov.pl.
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Konkurs wielkanocny „II Wojewódzki Konkurs na Palmę i Pisankę
Wielkanocną”

O
rganizatorem II Wojewódzkiego
Konkursu na Palmę i Pisankę Wielka-

nocną jest p. Beata Mazurek – poseł
do Parlamentu Europejskiego, Urząd
Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Wojewódzki Ośrodek
Kultury w Lublinie oraz Muzeum Wsi
Lubelskiej w Lublinie. Konkurs trwał
do 28 marca 2021 r. Warunkiem udziału
w konkursie było dostarczenie przez
właściwe starostwa powiatowe prac
konkursowych do 9 marca 2021 r. wraz
z prawidłowo wypełnionymi kartami
zgłoszeniowymi, pocztą lub osobiście
do siedziby WOK.

D

o konkursu zgłosiły się trzy osoby,
które reprezentują gminę Dzierzkowice.
Pisankę tradycyjną i współczesną indywidualnie wykonali: p. Roman Pruszyński (zam. Terpentyna) i p. Małgorzata
Mazur (zam. Ludmiłówka). Do konkursu
zostały zgłoszone również dwie palmy:
tradycyjna, którą wykonała p. Małgorzata Mazur (zam. Ludmiłówka) oraz
współczesna zrobiona przez p. Sylwię
Ganchimeg (zam. Ludmiłówka).

W

yniki konkursu zostaną ogłoszone
w dniu 28 marca 2021 r. podczas wspólnej imprezy tradycyjno-obrzędowej na
terenie Muzeum Wsi Lubelskiej.
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Pomoc dla pogorzelców

T

rzyosobowa rodzina z Dzierzkowic-Zastawia 10 marca straciła w pożarze dom i niemalże cały dorobek życia, dlatego teraz
potrzebuje pomocy.

W

prawdzie budynek był ubezpieczony, ale jeszcze nie wiadomo, czy, kiedy i na jakie odszkodowanie mogą liczyć jego właściciele. Wszystko zależy od wyników oględzin, które w piątek
12 marca na miejscu przeprowadził przedstawiciel towarzystwa
ubezpieczeniowego. Na razie rodzina ma gdzie zamieszkać,
ponieważ otrzymała lokal zastępczy od gminy.

Z

aproponowaliśmy miejsce w naszym schronisku młodzieżowym
w Dzierzkowicach-Woli, gdzie mamy pomieszczenia po byłych
mieszkaniach nauczycielskich. Noce zaraz po pożarze członkowie
rodziny spędzili w różnych miejscach, ale chcieliby jak najszybciej zamieszkać ponownie razem. Do schroniska wprowadzili
się 13 marca. Ostateczne decyzje należą do poszkodowanych,
ale prawdopodobnie ich dom będzie trzeba budować od nowa,
dlatego liczymy na wsparcie ludzi dobrej woli – mówi wójt gminy
Dzierzkowice Marcin Gąsiorowski, który koordynuje pomoc.

P

omoc organizują wspólnie Stowarzyszenie „Wokół Dzierzkowic”, gmina i miejscowy Ośrodek Pomocy Społecznej, którzy
założyli specjalne konto. Można na nie wpłacać dowolne kwoty.
Jego numer to: 11 8717 1019 2004 4001 1111 0005. Wszystkie
pieniądze od darczyńców zostaną przekazane poszkodowanym.

J

uż teraz wójt Marcin Gąsiorowski dziękuje za wsparcie mieszkańcom, którzy m.in. zaproponowali pogorzelcom pralkę, telewizor i komputer do zdalnej nauki, a także architektom oferującym
bezpłatne przygotowanie projektu nowego domu.

W
kolejnych tygodniach będziemy szukać wsparcia firm i przedsiębiorców, którzy z racji prowadzonej działalności mogą pomóc

tej rodzinie, przekazując materiały budowlane, meble, sprzęty
AGD czy inne elementy wyposażenia. Co bardzo cieszy, zaraz po
opublikowaniu apelu o pomoc zgłosił się m.in. właściciel jednej

z firm transportowych z gminy, która nawet z nami nie sąsiaduje
– podkreśla Marcin Gąsiorowski.

O

rganizatorzy pomocy mają nadzieję, że podobnych deklaracji
będzie przybywać, a poszkodowani będą mogli jak najszybciej
odtworzyć to, co utracili w pożarze.

Konkurs na sportowe zadania publiczne rozstrzygnięty

G
mina Dzierzkowice ogłosiła konkurs ofert na zadania publiczne. Oferty mogły składać stowarzyszenia, organizacje po-

zarządowe oraz inne podmioty, prowadzące działalność pożytku
publicznego, które chciałyby w tym roku realizować zadania publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Do rozdysponowania samorząd miał 100 tysięcy złotych, czyli
tyle ile w 2020 roku.

i młodzieży, a także na organizację zawodów i udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym w piłce nożnej
i tenisie stołowym.
• Pozostałe 20 tysięcy złotych trafi do Uczniowskiego Tenisowego Klubu Sportowego Dzierzkowice. Te pieniądze mają
być wykorzystane na wspieranie rozwoju tenisa ziemnego.

W

wyniku rozstrzygnięcia konkursu dwa kluby otrzymają od
gminy Dzierzkowice pieniądze na realizację zadań publicznych
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej:
• Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Dzierzkowice” otrzyma
80 tysięcy złotych. Ma je przeznaczyć na szkolenie dzieci
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Serce pomocy dla ofiar pożaru

G
mina Dzierzkowice też ma „Serce pomocy”. Duży metalowy Pierwsze nakrętki już się pojawiły, ale to dopiero początek
pojemnik na plastikowe nakrętki stanął przy urzędzie gminy. i mamy nadzieję, że serce będzie się zapełniać z każdym dniem.
Zebrane w nim korki trafią do recyklingu, a dochód będzie przekazywany na cele charytatywne. Obecnie zbiórkę prowadzimy
na rzecz rodziny z Dzierzkowic-Zastawia, która przed kilkoma
dniami straciła w pożarze dorobek życia.

To bardzo lekki surowiec i żeby pomoc była efektywna trzeba go
zebrać jak najwięcej – mówi wójt gminy Dzierzkowice Marcin
Gąsiorowski.

S

erca podobne do tego, które stanęło przy Urzędzie Gminy
Dzierzkowice montowane są w okolicznych miejscowościach.
Tego typu akcja, która obecnie ukierunkowana jest na pomoc
dla poszkodowanych w wyniku pożaru, jednoczy mieszkańców i jednocześnie uczy pozytywnych nawyków. Segregując
odpady i wrzucając nakrętki do serca, pomagamy innym i dbamy
o środowisko.

W
przyszłości zbiórki nakrętek prowadzone będą na inne
szczytne cele, o których każdorazowo mieszkańcy będą informowani za pośrednictwem strony internetowej i umieszczonej
na „sercu dobroci” tabliczce informacyjnej.

Z

achęcam wszystkich mieszkańców gminy Dzierzkowice do
przyłączenia się do akcji zbierania nakrętek. Całkowity dochód
z ich sprzedaży przeznaczany będzie na cele charytatywne, dlatego pomagajmy innym.

Konkurs „Dzierzkowice w scenerii zimowej”

Z

abawy pod hasłem „Gmina Dzierzkowice w scenerii
zimowej” to propozycja dla fotografów w różnym wieku,
pod warunkiem, że nie zajmują się tym zawodowo. Konkursowe propozycje można było wysyłać do 12 marca,
jednakże termin ten został przedłużony. Każdy mógł zgłosić
maksymalnie trzy fotografie, wykonane
w gminie Dzierzkowice. Zdjęcia można
było przesyłać w wersji elektronicznej
na adres gok.dzierzkowice@op.pl lub
papierowej (wydrukowane na papierze
fotograficznym) tradycyjną pocztą lub
dostarczyć do ośrodka kultury osobiście.

J

ury powołane przez dyrektora GOK wyłoni laureatów i sporządzi protokół. Wyniki konkursu zostaną przekazane do informacji publicznej 7 kwietnia 2021 r. na profilu Facebooka (www.
facebook.com/GOKDzierzkowice/). Laureaci o uzyskaniu nagrody zostaną również poinformowani telefonicznie.

O

statecznie konkurs został zamknięty
26 marca. Zdjęcia nadesłało 6 osób,
w tym: w kategorii I – 3 osoby, w kategorii II – 3 osoby.

O

prócz nagród, które zostaną przyznane oddzielnie dla dzieci i młodzieży
oraz dorosłych autorów, na profilu placówki na Facebooku (www.facebook.
com/GOKDzierzkowice/) od 29 marca
2021 r. od godziny 9:00 do 6 kwietnia
2021 r. do godziny 9:00 będzie się toczyć
rywalizacja o nagrodę publiczności.
Wygra ta fotografia, który zdobędzie
największą liczbę polubień.
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Pomoc żywnościowa w ramach POPŻ

O

środek Pomocy Społecznej w Dzierzkowicach w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, podprogram
2020/2021, objął wsparciem żywnościowym 277 osób ze 115
rodzin z terenu gminy. W tym roku po raz pierwszy produkty do
programu dostarcza Polski Czerwony Krzyż, oddział w Lublinie.
Przekazane zostanie mieszkańcom ok. 12 ton żywności. W skład
wydawanych paczek weszły m.in.: groszek z marchewką, makaron jajeczny świderki, koncentrat pomidorowy, mleko UHT, ser
podpuszczkowy, powidła śliwkowe, kasza jęczmienna, płatki
owsiane, szynka drobiowa, filet z makreli w oleju, olej rzepakowy,
cukier biały, fasolka po bretońsku, buraczki wiórki, mus jabłkowy,
szynka wieprzowa. Pierwsza transza produktów dotarła i została
rozdysponowana wśród zgłoszonych osób w dniu 15 lutego br.,
kolejne produkty mieszkańcy otrzymali w okresie przedświątecznym tj. 25 marca 2021 r. Planowana jest jeszcze jedna dostawa
w maju. Kolejny podprogram rozpocznie się jesienią, a potrzebujące osoby będą mogły zgłaszać się do miejscowego ośrodka
pomocy społecznej po odbiór skierowania od września 2021 r.

P

omocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby
i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których
dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:
• 1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
• 1161,60 zł dla osoby w rodzinie.

W

arunkiem niezbędnym do skorzystania z programu jest
spełnienie przynajmniej jednej z przesłanek określonych w art. 7
ustawy o pomocy społecznej, tj.: „1) ubóstwa; 2) sieroctwa;
3) bezdomności; 4) bezrobocia; 5) niepełnosprawności; 6) długotrwałej lub ciężkiej choroby; 7) przemocy w rodzinie; 7a) potrzeby
ochrony ofiar handlu ludźmi; 8) potrzeby ochrony macierzyństwa

lub wielodzietności; 9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza
w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 10) (uchylony);
11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą
lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 przesłanki obligatoryjnego
udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się
z rodziną ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach; 12) trudności w przystosowaniu do życia po
zwolnieniu z zakładu karnego; 13) alkoholizmu lub narkomanii;
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 15) klęski żywiołowej lub ekologicznej”.

S

kierowania wydawane będą przez pracowników OPS Dzierzkowice.
Ewa Morska
Kierownik OPS Dzierzkowice

Wykorzystano materiały Informacyjnej Agencji Samorządowej.
Fotografie ze zbiorów Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierzkowicach.
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