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Dożynki gminne 2015

M
iędzynarodowy charakter miały tegoroczne dożynki gminne w Dzierzkowicach. Po raz pierwszy wśród gości święta plonów była delegacja węgierskiego
miasta Kaba, której przewodniczyła burmistrz Emma Szegi.

Z

godnie z wieloletnią tradycją, rolnicy z gminy Dzierzkowice dziękowali za plony
w ostatnią niedzielę sierpnia. Uroczystość odbyła się 30 sierpnia, a funkcję starostów
dożynkowych pełnili Marzena Krakowiak i Radosław Wisiński ze wsi Dzierzkowice-Zastawie. Starościna razem z mężem prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 18 hektarów, specjalizujące się
w produkcji zbóż i owoców miękkich. Radosław Wisiński
z żoną uprawiają zboża i owoce miękkie na 11 hektarach.
To oni przekazali uroczyście bochen chleba wypieczonego
z tegorocznych zbóż wójtowi gminy Dzierzkowice Marcinowi Gąsiorowskiemu, który był gospodarzem dożynek, zaś
współgospodarzami byli proboszcz parafii pod wezwaniem
Marii Magdaleny i biskupa Stanisława ksiądz kanonik
Grzegorz Więcław oraz radni Rady Gminy Dzierzkowice
wraz z przewodniczącym Dariuszem Latosem.

U
czestnicy święta plonów zebrali się o godzinie 11.30
przy Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie, skąd
w barwnym korowodzie przeszli do centrum Dzierzkowic.
Tutaj w południe przy plenerowej scenie rozpoczęła się
polowa msza święta. Po Eucharystii nastąpiła oficjalna
Ciąg dalszy na stronie 2
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Ciąg dalszy ze strony 1

prezentacja kilkunastu wieńców dożynkowych, które wzięły
udział w tradycyjnym konkursie. Niedzielna uroczystość była
również okazją do podsumowania konkursu na najładniejszy
ogród, w którym w tym roku wzięły udział 43 propozycje. Najwięcej zgłosili mieszkańcy Wyżnicy-Kolonii i Wyżnianki-Kolonii.
Członkowie jury ocenili je już wcześniej, jednak swój werdykt
ogłosili oficjalnie podczas dożynek, wręczając laureatom atrakcyjne nagrody. Podczas święta plonów swój dorobek artystyczny
zaprezentowali miejscowi twórcy. Dożynkowa publiczność mogła
podziwiać występy dzieci z Zespołu Tańca Ludowego „Dzierzkowiacy”, solistek Ilony Kurdziel, Weroniki Grudzińskiej i Izabeli Chmiel, które uczęszczają na zajęcia wokalne w Gminnym
Ośrodku Kultury w Dzierzkowicach, a także zespołów śpiewaczych z Dzierzkowic-Woli, Dzierzkowic-Zastawia i Sosnowej
Woli. Na scenie pojawiły się również dzieci z Centrum Kultury
i Promocji z Kraśnika, Zespół Pieśni i Tańca Ludowego „Jawor”

Uniwersytetu Przyrodniczego z Lublina i grupa „Casperband”,
prowadzona przez instruktora zajęć muzycznych w ośrodku
kultury Mirosława Kasperskiego.

N
iedzielne święto było również okazją do promocji publikacji
wydanej przez gminę z okazji 100. rocznicy udziału I Brygady

Legionów Polskich pod dowództwem Józefa Piłsudskiego w potyczce nazywanej drugą bitwą pod Kraśnikiem. W lipcu 1915 r.
starły się tutaj armie Austro-Węgier i Niemiec oraz Rosji.

O

rganizatorzy zaprosili na kiermasz rękodzieła i strażacką
grochówkę, a najmłodszych uczestników do wesołego miasteczka.
Gwiazdą tegorocznych dożynek w Dzierzkowicach był góralski
zespół „Hora” ze Szczyrku, a świętowanie zakończył pokaz
fajerwerków.
IAS

Delegacja węgierska w Dzierzkowicach

W

spółpraca gminy Dzierzkowice i węgierskiego miasta Kaba
nabiera tempa. Przedstawiciele obydwu samorządów podpisali
umowę w maju tego roku, w sierpniu goście z Węgier przyjechali
do Polski, natomiast we wrześniu samorządowcy z Dzierzkowic
byli z rewizytą na Węgrzech.

K
ilkuosobowej delegacji przewodniczyła burmistrz Kaby
Emma Szegi, która razem ze swoimi współpracownikami
w piątek 28 sierpnia wzięła udział w konferencji na temat polsko-węgierskiej współpracy. Swoje propozycje zgłaszali nie
tylko przedstawiciele władz gminnych, ale również jednostek
samorządowych. Zagraniczni goście z zainteresowaniem przyjęli przedstawione pomysły i zadeklarowali wolę rozwijania
kontaktów, m.in. poprzez wspólne projekty współfinansowane
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ze środków Unii Europejskiej oraz wymianę młodzieży. Szansa
na rozwój takiej współpracy jest tym większa, że na Węgrzech
działa odpowiednik polskiej Lokalnej Grupy Działania, której
prezesem jest burmistrz Kaby, a która zrzesza około 40 miejscowości. Drugiego dnia zagraniczna delegacja zwiedziła Kazimierz
Dolny. – Część naszych gości zdecydowała się wejść na Górę
Trzech Krzyży, a wszystkim zaproponowaliśmy zwiedzanie rynku
i miejscowych kościołów oraz spacer nad Wisłą. Po południu
wróciliśmy do Dzierzkowic, gdzie odwiedziliśmy m.in. Zespół
Placówek Oświatowych w Terpentynie i cmentarze, na których
są pochowani żołnierze austro-węgierscy – relacjonuje dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierzkowicach Tomasz Wyka,
który towarzyszył samorządowcom z Węgier. Gościom bardzo
podobały się nie tylko zabytki, ale także malownicze położenie
gminy, które, w przeciwieństwie do płaskowyżu w okolicach Debreczyna, charakteryzuje duża ilość lasów, wzniesień i wąwozów.

D
użym przeżyciem dla Węgrów był udział w dożynkach gminnych, które odbyły się w niedzielę 30 sierpnia. Jak sami przyzna-

wali, jeszcze nigdy nie uczestniczyli w takich uroczystościach

i byli pod ogromnym wrażeniem m.in. wieńców dożynkowych,
potraw lokalnych, życzliwego przyjęcia mieszkańców i ich zaangażowania w kultywowanie lokalnych tradycji. – Członkowie
delegacji z podziwem patrzyli na misternie uwite wieńce ze zbóż,
sprawdzając nawet czy są prawdziwe, i wręcz zachwycali się
naszymi specjałami, w tym bigosem, pierogami i… śledziami.
W rewanżu przekazali uczestnikom jednego ze spotkań prezent
w postaci węgierskich przypraw i zapowiedzieli, że na kolejne
dożynki z Węgier przyjedzie znacznie liczniejsza delegacja, w tym
młodzież, która będzie mogła się przekonać jak ich rówieśnicy
z Polski dbają o tradycje – dodaje dyrektor Wyka. W planach
są również kontakty sportowe, a także wymiana doświadczeń
z zakresu opieki społecznej oraz współpraca stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.

N

a zakończenie wizyty węgierscy goście zaprosili przedstawicieli naszej gminy na jedną ze swoich imprez lokalnych, połączonych z pokazami kulinarnymi, która odbyła się między 11 a 13
września, a w której uczestniczyli przedstawiciele naszych władz
samorządowych z wójtem Marcinem Gąsiorowskim na czele.
IAS

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej

P
rzed nami nowa perspektywa finansowa środków UE i kolejna szansa na wzmocnienie potencjału naszego powiatu oraz

mieszkańców za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Ziemi
Kraśnickiej. LGD działa od 2008 r. jako trójsektorowe partnerstwo
wszystkich gmin powiatu kraśnickiego, sektora przedsiębiorców,
organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych.

W
latach 2010-2014 LGD dysponowała kwotą ponad 12 mln
złotych w formie dotacji udzielanych przez nasze stowarzysze-

nie. Dzięki nim powstały m.in. stadiony sportowe, place zabaw,
centra miejscowości, zmodernizowane świetlice i remizy OSP,
gospodarstwa agroturystyczne, a przedsiębiorcy wydatkowali
je na zakup urządzeń czy modernizację budynków. Istotną pulę
środków zagospodarowały organizacje pozarządowe, w tym Koła
Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicze Straże Pożarne. Równie
ważną działalnością LGD jest sfera integracji środowisk wiejskich
poprzez organizację i zainicjowanie m.in. festynów, takich jak
Festiwal kulinariów i sztuki ludowej oraz festynów sołeckich,
seminariów, warsztatów, spotkań okolicznościowych, rajdów
rowerowych, wyjazdów studyjnych, z których skorzystało wielu
mieszkańców powiatu kraśnickiego. Prowadzimy szereg działań
promujących tradycje kulinarne oraz kulturowe, które inicjujemy
razem z producentami oraz mieszkańcami (wydarzenia lokalne
i wojewódzkie, targi krajowe, konkursy, wydawnictwa).

trzeby na obszarze powiatu kraśnickiego. Opinie i uwagi uzyskane
podczas spotkań konsultacyjnych posłużą nam do identyfikacji
najważniejszych problemów i potrzeb oraz ustalenia budżetu wraz
z harmonogramem przyszłych konkursów.

W
szyscy mieszkańcy zainteresowani przyszłością i rozwojem
naszego obszaru, w tym lokalni liderzy, przedstawiciele jedno-

stek samorządu terytorialnego, ośrodków kultury, stowarzyszeń,
fundacji, związków wyznaniowych, Kół Gospodyń Wiejskich,
Ochotniczych Straży Pożarnych, lokalnych przedsiębiorców,
regionalistów tworzą kierunki rozwoju gminy i obszaru powiatu.

W
arto podkreślić, że aplikując do LGD konkurujemy wyłącznie z projektami z terenu powiatu kraśnickiego, a nowe uprosz-

czone procedury wsparcia dla organizacji pozarządowych będą
dodatkową zachętą do realizacji lokalnych inicjatyw. Już dzisiaj
zachęcam wszystkich zainteresowanych uruchomieniem
i rozwojem działalności do
kontaktu z naszym stowarzyszeniem, ponieważ rozwój
przedsiębiorczości i tworzenie
miejsc pracy będzie możliwe
za pośrednictwem LGD.

O
becnie trwają otwarte konsultacje społeczne dotyczące budowy Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014–2020, która jest

dokumentem strategicznym i planem rozwoju obszaru powiatu
kraśnickiego, w tym gminy Dzierzkowice.

Z

ebrane informacje pozwolą na zaplanowanie rozwiązań, które
w największym stopniu przyczynią się do poprawy jakości życia
mieszkańców, a także będą miały wpływ na zmieniające się poStrona 3

Z

apraszam serdecznie do
kontaktu z naszym stowarzyszeniem (nr tel. 81 825 27 27
i 668 881 103) oraz bezpośrednio – w Kraśniku przy ulicy
Słowackiego (budynek bursy
szkolnej).
Wioletta Wilkos – prezes
Zarządu LGD Ziemi Kraśnickiej

Gazeta Dzierzkowicka

III KWARTAŁ 2015

Po paszport do Kraśnika

3Paszportowy.
lipca w Kraśniku rozpoczął działalność Terenowy Punkt
Jego siedziba została zlokalizowana w budynku
kraśnickiego Starostwa Powiatowego przy al. Niepodległości 20.

T
o drugi taki punkt paszportowy na Lubelszczyźnie. Podobny
działa jeszcze w Puławach. Zgodnie z nowymi przepisami wnioski

rostą powiat wziął na siebie nieodpłatne użyczenie pomieszczeń,
ponoszenie kosztów ich eksploatacji oraz zapewnienie środków
bezpieczeństwa. Siedziba nowego punktu paszportowego to
parter budynku Starostwa Powiatowego i Powiatowego Urzędu
Pracy (można wejść głównym wejściem lub bocznym od strony
parkingu).

paszportowe można obecnie składać w punktach na terenie całego
kraju, nie obowiązuje żadna rejonizacja. Kraśnickie biuro paszportowe jest więc bardzo praktycznym rozwiązaniem nie tylko
dla mieszkańców powiatu kraśnickiego, ale także okolicznych
miejscowości np. z powiatu janowskiego czy opolskiego. W poniedziałki i środy punkt będzie otwarty w godz. 8.00–15.00, we
wtorki od 8.00 do 16.00, w czwartki od 10.00 do 15.00, a w piątki
od 8.00 do 14.00. Telefon do punktu: 81 458 10 84.

T

erenowy Punkt Paszportowy powstał z inicjatywy wojewody
lubelskiego Wojciecha Wilka i w porozumieniu ze starostą kraśnickim Andrzejem Majem. Przed likwidacją 9 lat temu biuro
paszportowe mieściło się w kraśnickiej Komendzie Powiatowej
Policji. Teraz jego siedzibę zlokalizowano w Starostwie Powiatowym w dzielnicy fabrycznej. Mieszkańcy powiatu kraśnickiego
oraz okolicznych miejscowości nie będą już musieli jeździć
do Lublina, aby złożyć wniosek lub odebrać wydany paszport.
Wszystkie standardowe procedury związane z wydaniem tego
dokumentu będzie można załatwić na miejscu.

W
ojewoda w ramach swych kompetencji zapewnia obsługę
kadrową oraz wyposażenie punktu. Na mocy porozumienia ze sta-

Z
punktu widzenia mieszkańców powiatu to bardzo dobre i praktyczne rozwiązanie, bo nie będą już musieli jeździć specjalnie do

Lublina, gdzie przez ostatnie lata trzeba było załatwiać wszystkie
sprawy paszportowe – mówi starosta Andrzej Maj. – Wiele osób
narzekało na likwidację dotychczasowego biura paszportowego.
Cieszę się, że mogliśmy panu wojewodzie pomóc w realizacji
planów związanych z jego ponownym uruchomieniem.
IAS

Jesienią nowy Oddział Dziecięcy w kraśnickim szpitalu

21
lipca br. podpisano umowę ze zwycięzcą przetargu na
remont nowego Oddziału Dziecięcego w kraśnickim SP ZOZ

przy ul. Chopina. Koszt tej inwestycji to 1,2 mln zł. Oddział
zostanie przeniesiony z dzielnicy fabrycznej. Inwestycja potrwa
3 miesiące.

O
ddział dla najmłodszych pacjentów przeniesiono do dzielnicy
fabrycznej 12 lat temu. Miało to być tymczasowe rozwiązanie.

Obecnie panujące tam warunki lokalowe wymagają nowych
rozwiązań. Dyrekcja ZOZ i władze powiatu zdecydowały o przeniesieniu oddziału do głównego budynku szpitalu na II piętro.
Jedno z jego skrzydeł stoi puste i tam właśnie zostanie wykonany
remont dostosowujący warunki leczenia i opieki nad najmłodszymi pacjentami do obowiązujących standardów. – Przeniesienie
Oddziału Dziecięcego to dobre rozwiązanie nie tylko dla szpitala,
ale przede wszystkim pacjentów i ich rodzin – wyjaśnia dyrektor
SP ZOZ Marek Kos. – Wszystkie badania, konsultacje i diagnostykę będziemy mogli wykonać na miejscu w głównym budynku
szpitala. Unikniemy wożenia małych pacjentów z dzielnicy do
dzielnicy.

N

a oddziale wydzielona zostanie część dla najmłodszych pacjentów do lat 3 i starszych. Modernizację pomieszczeń wykona

firma Walted, która wygrała przetarg na to zadanie (wpłynęło
6 ofert). Jego koszt to 1,2 mln zł. – W ubiegłym roku naszym
priorytetem był nowy blok operacyjny, którego budowa i wyposażenie kosztowały kilka milionów zł – mówi starosta kraśnicki
Andrzej Maj. – Jednak nie mogliśmy już dłużej czekać ze sprawą
Oddziału Dziecięcego, bo najmłodsi pacjenci muszą mieć zapewnią opiekę medyczną w jak najlepszych warunkach. Od momentu
przekazania obiektu wykonawcy będzie on miał 3 miesiące na
wykonanie wszystkich prac remontowych.
IAS

Strona 4

Gazeta Dzierzkowicka

III KWARTAŁ 2015

Chemia dla wszystkich w ZPO w Terpentynie

C
hemia to nie tylko układ Mendelejewa, skomplikowane
wzory i trudne definicje. To także ciekawe eksperymenty, które

pozwalają zrozumieć zjawiska zachodzące wokół nas. Przekonują
się o tym uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Terpentynie w gminie Dzierzkowice, którzy rozpoczęli cykl warsztatów
w Akademii Młodego Naukowca. Pierwsze spotkanie pod hasłem
„Buch – chemia w ruch” odbyło się w szkole w piątek 2 października, a poprowadzili je przedstawiciele Muzeum Minerałów,
Skamieniałości i Meteorytów „Młyn Hipolit” w Nowym Gaju.
W zajęciach uczestniczyło około 90 uczniów klas IV–VI, którzy
na lekcjach przyrody, w ramach programu szkolnego, poznają
tylko wybrane elementy chemii. Dzięki eksperymentom i prelekcjom, które odbywały się w specjalnym laboratorium, dzieci
mogły dowiedzieć się i zrozumieć, na przykład, jak powstają
wulkany, z czego są zbudowane rakiety kosmiczne albo w jaki
sposób produkuje się paliwo do lokomotyw spalinowych.

W

edług dyrektor ZPO w Terpentynie Anny Kazanowskiej inauguracja akademii wypadła bardzo obiecująco. – Uczniowie nie
tylko z zainteresowaniem słuchali prelekcji, ale również aktywnie
uczestniczyli w przedstawianych doświadczeniach. Ponadto

prowadzący zajęcia zwracali uwagę na poprawne i bezpieczne
zachowanie się w laboratorium, a sami uczniowie pracowali
w specjalnych okularach – mówi dyrektor Kazanowska. Kolejne
spotkania będą się odbywać raz w miesiącu do końca roku szkolnego. Od października będą w nich uczestniczyć także uczniowie
młodszych klas szkoły podstawowej. Zajęcia w Akademii Młodego Naukowca są współfinansowane ze środków Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
IAS

Podsumowanie projektu „Schematom stop”

27
września 2015 r. gmina Dzierzkowice gościła uczestników
i realizatorów projektu „Schematom stop”. W spotkaniu uczestni-

czyli: dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dr hab.
Marek Klimek, wicedyrektor Anna Podgórska oraz koordynator
projektu Krzysztof Pulikowski. W spotkaniu udział wzięły
również wszystkie rodziny uczestniczące w II etapie pilotażu
oraz dwie rodziny z I etapu. Rodzinom towarzyszyli członkowie
Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej, którzy przez cały okres projektu współpracowali z rodzinami oraz członkowie Powiatowego
Zespołu Koordynującego Współpracę.

N
iedzielne spotkanie było podsumowaniem całego projektu,
podczas którego uczestnicy mogli podziwiać występy zespołów
tanecznych Gminnego Ośrodka Kultury. Przy wspólnym grillowaniu i muzyce wymieniono doświadczenia, dzielono się wrażeniami, które towarzyszyły zarówno rodzinom, jak i wszystkim
pracującym przy projekcie.

P

rojekt „Schematom stop – wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” realizowany
był w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna,
Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji
społecznej. Instytucją inicjującą projekt było Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej – Departament Pomocy i Integracji Społecznej. Beneficjentem systemowym jest Centrum Zasobów Ludzkich.

G
łównym celem projektu był (na szczeblu powiatu i gminy)
skoordynowany system współpracy instytucjonalnej wobec

rodzin wielodzietnych zagrożonych wykluczeniem społecznym
z tytułu bezrobocia lub pozostawania w trwałym pokoleniowym
bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy
społecznej. Projekt pilotażowy był testowym wypracowaniem nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej.

P
rojekt realizowany był w dwóch etapach. Pierwszy etap trwał
od stycznia 2014 r. do 31 marca 2015 r. i uczestniczyło w nim 40

powiatów. Drugi etap trwał od 1 kwietnia 2015 r. do 30 września
2015 r. i uczestniczyło w nim 20 powiatów. Powiat kraśnicki miał
zaszczyt uczestniczyć w I i II etapie pilotażu. W I etapie brało
udział 10 rodzin z terenu miasta Kraśnik i wszystkich gmin,
w tym również 1 rodzina wielodzietna z gminy Dzierzkowice.
Do II etapu pilotażu przystąpiło miasto Kraśnik i 7 gmin. Gmina
Dzierzkowice zgłosiła do udziału 2 rodziny wielodzietne.

Z

arówno I jak i II etap pilotażu realizowany był w 4 modułach:
– moduł zatrudnieniowy (kursy, szkolenia);
– moduł rodzinny (budowanie więzi rodzinnych, doskonalenie
umiejętności opiekuńczo-wychowawczych);
– moduł społeczno-integracyjny (zarządzanie emocjami, rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji);
– moduł sport i kultura (zajęcia plastyczne, sportowe, wyjścia
do kina, teatru, na basen, wakacyjne wyjazdy rodzinne).

R
odziny spotykały się ze sobą zarówno w centrum dla rodzin,
jak również w czasie festynów, kursów i szkoleń. W ramach

projektu rodziny nie otrzymywały wsparcia w formie pieniężnej.
Ewa Morska
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Zmiany w pomocy społecznej i świadczeniach rodzinnych
Zmiany w pomocy społecznej
od 1 października 2015 r.

Z
dniem 1 października 2015 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie

zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń
pieniężnych z pomocy społecznej.

O
świadczenia z pomocy społecznej będą mogły ubiegać się
osoby samotnie gospodarujące, których dochód nie przekracza

miesięcznie kwoty 634 zł oraz osoby w rodzinie, w których
dochód na 1 osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 514 zł przy
jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z niżej wymienionych przesłanek:
1) ubóstwo,
2) sieroctwo,
3) bezdomność,
4) bezrobocie,
5) niepełnosprawność,
6) długotrwała lub ciężka choroba,
7) przemoc w rodzinie,
7a) potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi,
8) potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
9) bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach
niepełnych i wielodzietnych,
10) brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze,
11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w RP
status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu
karnego,
13) alkoholizm lub narkomania,
14) zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa,
15) klęska żywiołowa lub ekologiczna.

Osoby, które ubiegają się o świadczenia z pomocy społecznej,
składają wraz z wnioskiem o pomoc następujące dokumenty

potwierdzające swoją sytuację rodzinną, zdrowotną i finansową:
– zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia netto z miesiąca
poprzedzającego złożenie podania (wszystkich pracujących
członków rodziny);
– zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanego
gospodarstwa rolnego (ha przeliczeniowe) wszystkich pełnoletnich członków rodziny. Dochód z 1 ha przeliczeniowego
od 1.10.2015 r. wynosi 288 zł miesięcznie (stan miesiąca
poprzedzającego złożenie wniosku);
– ewentualne orzeczenia o posiadanych przez członków rodziny
grupach inwalidzkich (ZUS, KRUS) lub stopniach niepełnosprawności (orzeczenia PZOoN);
– zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające
fakt pozostawania bez pracy (osoba składająca dokumenty
nie dostarcza zaświadczenia, dokument ten generuje Ośrodek
Pomocy na podstawie złożonego podania o pomoc);
– ewentualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność stałego leczenia w związku z długotrwałą lub przewlekłą
chorobą;

– imienne rachunki za leki (w przypadku ubiegania się o zasiłek
celowy na zakup leków i kosztów leczenia);
– decyzję odpowiedniego organu o wysokości aktualnie pobieranej renty lub emerytury;
– zaświadczenia ze szkół lub uczelni o wysokości pobieranego
stypendium;
– decyzję Wydziału Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy
Społecznej o wysokości przyznanego zasiłku rodzinnego wraz
z dodatkami;
– rachunki związane z ponoszonymi opłatami (gaz, energia elektryczna, telefon, spłaty kredytów, opłaty za internat – ostatnio
zapłacone).

O
soby i rodziny ubiegające się o świadczenia z pomocy społecznej są zobowiązane do złożenia wszystkich wymaganych
dokumentów niezbędnych do ustalenia ich sytuacji materialnej
zdrowotnej i rodzinnej. W przypadku braku wymaganych dokumentów osoba zobowiązana jest do ich dostarczenia w terminie
7 dni od daty złożenia wniosku.
W przypadku nie uzupełnienia dokumentów w ciągu 7 dni,
wniosek o przyznanie pomocy pozostaje bez rozpatrzenia.

Zmiany w świadczeniach rodzinnych
od 1 listopada 2015 r.

R
ozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27.08.2015 r. wprowadza zmiany w ustawie z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach

rodzinnych. Zmiany dotyczą kwoty dochodu uprawniającego do
pobierania świadczeń rodzinnych na okres od 1 listopada 2015 r.
do 31 października 2016 r., która wynosi 674 zł na 1 osobę w rodzinie a w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego
764 zł na osobę w rodzinie.

O
d dnia 1 listopada 2015 r. wysokość zasiłku rodzinnego wynosić będzie miesięcznie:

a) 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
b) 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,
c) 129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do
ukończenia 24. roku życia.

Z
mianie ulega również wysokość dodatków do zasiłków rodzinnych, tj.:

– wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia
dziecka wynosi 1000,00 zł;
– wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad
dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
wynosi 400,00 zł miesięcznie;
– wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego
wychowywania dziecka wynosi 185,00 zł miesięcznie na
dziecko, nie więcej jednak niż 370,00 zł na wszystkie dzieci;
– wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosi 90,00 zł
miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do
zasiłku rodzinnego;
– wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia
i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wynosi:
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a) 80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia
5. roku życia,
b) 100,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku
życia do ukończenia 24. roku życia;
wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia
roku szkolnego wynosi 100,00 zł na dziecko;
wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia
przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
wynosi:
a) 105,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły
ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także
szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka
lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
b) 63,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem
z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje
się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie
odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej;
wysokość zasiłku pielęgnacyjnego – 153 zł miesięcznie;
wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego – 520 zł miesięcznie;
wysokość zasiłku dla opiekuna – 520 zł miesięcznie;
wysokość świadczenia pielęgnacyjnego – 1200 zł miesięcznie;
wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się
żywego dziecka – 1000 zł na każde dziecko (świadczenie
uzależnione od dochodu, tj. 1922 zł miesięcznie na 1 osobę
w rodzinie, dochód za 2014 r.).

Osoby, którym Wyrokiem Sądu zasądzono alimenty (egzekucja

od dłużników jest bezskuteczna), mogą ubiegać się o przyznanie
świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Kryterium uprawniającym do przyznania świadczeń jest kwota 725 zł miesięcznie na
1 osobę w rodzinie (dochód za 2014 r.). Świadczenie wypłaca się
każdej osobie uprawnionej do wysokości zasądzonych alimentów,
nie więcej jednak niż 500 zł na 1 osobę w rodzinie. Świadczenia
przysługują dzieciom do czasu kontynuowania nauki, nie dłużej
jednak niż do 25. roku życia, a w przypadku osoby niepełnosprawnej do czasu trwania niepełnosprawności lub trwale.

Osoby ubiegające się o zasiłki rodzinne na okres zasiłkowy

2015/2016 (od 1.11.2015 r. do 31.10.2016 r.) są zobowiązane
dostarczyć następujące dokumenty:
– kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się (w przypadku ubiegania się po raz pierwszy);
– odpis aktu urodzenia dziecka (w przypadku ubiegania się po
raz pierwszy);
– zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów
uzyskanych w 2014 r. (w tym zaświadczenia pełnoletnich
dzieci);
– zaświadczenie ze szkoły o wysokości pobieranego stypendium
w 2014 r.;
– zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w 2014 r. (w tym również zaświadczenia pełnoletnich
dzieci);
– oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego
dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie

–
–
–
–
–

przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres
zasiłkowy niepodlegającemu opodatkowaniu;
kopię wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz dzieci;
przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość
alimentów;
zaświadczenie ze szkoły w przypadku nauki dziecka w szkole
ponadgimnazjalnej;
zaświadczenie z KRUS (w przypadku pobierania zasiłku
chorobowego i zasiłku macierzyńskiego).

D

la osób, które posiadają dochód z gospodarstwa rolnego,
przyjmuje się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych
gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r. wyniósł 2506 zł rocznie, co stanowi kwotę 208,83 zł miesięcznie.

P

odstawą prawną do wyliczenia powyższego dochodu jest
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
3 września 2015 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu
z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r.

O
soby i rodziny korzystające ze świadczeń pieniężnych
pomocy społecznej oraz ze świadczeń rodzinnych i świadczeń

z funduszu alimentacyjnego są zobowiązane do poinformowania Ośrodka Pomocy Społecznej o każdej zmianie sytuacji
osobistej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczenia.
Ewa Morska

Nowe schronisko szkolne

K
ończy się remont budynku Szkoły Podstawowej w Dzierzkowicach-Woli. W części pomieszczeń, które nie są użytkowane

przez uczniów, powstaje całoroczne, młodzieżowe schronisko
szkolne. Termin zakończenia robót formalnie jest wyznaczony
na 30 listopada, ale prace są tak zaawansowanie, że powinny się
zakończyć jeszcze w tym miesiącu. Wójt Marcin Gąsiorowski
liczy, że nowe schronisko rozpocznie działalność już w październiku. Placówkę będzie prowadzić gmina, a organizacyjnie
będzie ona podlegać dyrekcji Zespołu Placówek Oświatowych
w Terpentynie.
IAS
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Samorządowy turniej piłkarski

R
eprezentacja powiatu kraśnickiego wygrała Turniej Piłki
Nożnej Samorządowców o Puchar Wójta Gminy Dzierzkowice.

Były to pierwsze takie zawody w powiecie, rozgrywane na trawie.
W sobotę 19 września do rywalizacji na boisku Zespołu Placówek
Oświatowych w Terpentynie przystąpiło 5 drużyn, składających
się ze starostów, wójtów, burmistrzów, radnych, sołtysów i pracowników jednostek samorządowych. Każdy z zespołów mógł
liczyć do 12 zawodników, a turniej był rozgrywany systemem
„każdy z każdym”.

B

ezkonkurencyjna okazała się ekipa powiatu kraśnickiego,
która zdobyła komplet 12 punktów, wygrywając wszystkie mecze.
W zwycięskim zespole zagrali: Michał Zimowski, Jan Powęzka,
Piotr Buczak, Kamil Wiśniewski, Łukasz Koziarz, Mateusz
Szczerepa i Krzysztof Stec. Drugie miejsce zajęła reprezentacja
gminy Gościeradów, która zanotowała dwa zwycięstwa oraz
jeden remis i jedną porażkę. Na trzecim stopniu podium stanęli
samorządowcy z gminy Kraśnik, którzy dwa razy wygrali i dwa
razy ulegli rywalom.

T

uż za podium uplasowała się ekipa z gminy Dzierzkowice,
która zgromadziła 4 punkty za zwycięstwo, remis i dwie przegrane. Oprócz wójta Marcina Gąsiorowskiego i sekretarza gminy
Tomasza Ośki gospodarzy reprezentowali: Krzysztof Zdyb,
Dariusz Latos, Grzegorz Wisiński, Krzysztof Dudek, Stanisław
Cieślik, Marcin Flasiński, Artur Grudziński, Sylwester Zapalski
i Tomasz Bis. Marcin Gąsiorowski został uznany za najlepszego

zawodnika turnieju. Sobotni turniej okazał się najmniej udany
dla samorządowców z gminy Wilkołaz, którzy musieli uznać
wyższość wszystkich przeciwników. Organizatorzy turnieju
podkreślają jednak, że oprócz rywalizacji sportowej liczył się
sam udział w zawodach, dlatego na uznanie zasłużyły wszystkie
zespoły.
IAS

Zebranie i opracowanie materiałów – Krzysztof Dudek we współpracy z Informacyjną Agencją Samorządową
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