2

www.gminazary.pl

KRONIKA WYDARZEŃ
Nowy sprzęt traﬁł do ochotników OSP
Prezesi wszystkich sześciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Żary otrzymali z rąk Wójta Leszka Mrożka nowiutki sprzęt ochronny.
Wszystko za sprawą projektu „Bezpieczny strażak”. Każda z jednostek wzbogaci się o dwa
komplety ubrań ochronnych, lśniących hełmów strażackich, rękawic bojowych, strażackich kominiarek, oraz profesjonalnych butów
strażackich.
- Każdy nowy sprzęt, czy to samochody bojowe, czy wyposażenie, to przede bezpieczeństwo i skuteczność strażaków w dziesiątkach
akcji, do których wyjeżdżają każdego miesiąca
- zaznacza Leszek Mrożek, Wójt Gminy Żary.
Łączny koszt przekazanego wyposażenia to
72 tys. zł, z czego połowę, tj. 36 tys. zł sﬁnansował Zarząd Województwa Lubuskiego.
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Do kogo traﬁły stypendia Wójta Gminy Żary?
W lipcu tego roku Rada Gminy Żary ustanowiła kolejny rodzaj stypendium. Tym razem o wsparcie ﬁnansowe mogli się ubiegać uczący się mieszkańcy (do ukończenia
18 r.ż.) oraz uczniowie szkół prowadzonych
przez gminę Żary za sukcesy pozaszkolne.
Z uwagi na panującą epidemię wiele konkursów i zawodów nie odbyło się, dlatego nagrody
otrzymały tylko trzy osoby.
Wójt Gminy Żary po zasięgnięciu opinii komisji
stypendialnej zarządzeniem przyznał następujące stypendia:
W kategorii: mieszkaniec Gminy Żary, za sukcesy w sporcie - jednorazowym stypendium
w wysokości 950 zł doceniony został Piotr Bizukojć oraz Mateusz Wieczorek - jednorazowym
stypendium w wysokości 1500 zł za osiągnięcia
w konkursie krajoznawczym.
W kategorii: uczniowie szkół prowadzonych
przez gminę Żary, za sukcesy pozaszkolne – jednorazowe stypendium w wysokości 950 zł, za
osiągnięcia muzyczne traﬁło do Mai Terleckiej.
Mamy nadzieję, że w przyszłych latach przyznane będą kolejne stypendia za liczne sukcesy
naszych mieszkańców i uczniów, do czego serdecznie zachęcamy i życzymy powodzenia.
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Najlepszy sołtys w powiecie mieszka w Sieniawie Żarskiej!
Młodzież nazywa go Clintem Eastwood’em
Sołtys Sieniawy Żarskiej, Krzysztof Stefanowicz, został zwycięzcą powiatowego etapu konkursu Gazety Lubuskiej, Mistrzowie
Agro w kategorii Sołtys Roku. Czwartą lokatę
w powiecie wywalczyła Małgorzata Tymińska, sołtys Złotnika.
Pan Krzysztof zdobył 528 głosów, najwięcej
w powiecie żarskim. O to, aby w jego rodzinnej
miejscowości wszystko grało, dba od 8 lat. To
już jego kolejna kadencja. Jest emerytowanym
funkcjonariuszem Straży Granicznej Dusza społecznika chyba zawsze była w nim uśpiona, po
odejściu ze służby poświęcił się… służbie mieszkańcom.
Ale w pracę na rzecz wsi zaangażowana jest nie
tylko jego rodzina ale i mieszkańcy. Gdy sprawa
nie cierpi zwłoki, włącza się zasada: wszystkie
ręce na pokład. To także za sprawą Krzysztofa
Stefanowicza w 2016 roku licząca ponad 1000
mieszkańców Sieniawa Żarska stała się centrum wysmakowanej satyry i ciętego dowcipu.
To tam zorganizowano widowisko kabaretowe
„Ściernisko”. Tu zadziałała znajomość z Robertem Motyką, liderem grupy „Paranienormalni”,
który pochodzi z Sieniawy. Ale to on kryje się za
całym mnóstwem działań na rzecz wsi. - Bo sołtys jest dla mieszkańców niczym lokomotywa.
A to jak robota na pełen etat- żartuje K. Stefanowicz. – Od rana, gdy wyprawię dzieci do szkoły,
żonę do pracy, ruszam w teren, sprawdzam czy
po wsi nie kręcą się obcy, czy świecą wszystkie
lampy, sprawdzam place zabaw, czy po ulicach
nie walają się śmieci - wylicza. - Tak jak dba się
o własny dom. Młodzież nazywa mnie Clintem
Eastwood’em.
W czołówce konkursu Mistrzowie Agro w kategorii Sołtys Roku znalazła się też Małgorzata Tymińska. Sołtysem Złotnika jest pierwszą kadencję, ale już zdążyła sobie zjednać społeczność
wsi. W konkursie powiatowym zajęła czwartą

Krzysztof Stefanowicz z żoną Zuzanną
na Gminnych Dożynkach w Mirostowicach
Górnych w 2019 roku.

lokatę zdobywając 223 głosy.
- Trzeba umieć dawać, nie brać - to moje życiowe
motto - podkreśla. - Tak też jest z pracą dla wsi.
Zawsze miałam w sobie żyłkę do pomagania, do
robienia czegoś dla innych. A nasza wieś do nasza wspólna sprawa to nasz dom, wszyscy dbamy by nasza miejscowość żyła, by była zadbana.
Wielu mieszkańców myśli tak jak ja.
MISTRZOWIE AGRO to największy w Polsce plebiscyt wiejski i rolniczy. Organizatorami akcji
są ogólnopolski serwis i magazyn dla rolników
„Strefa Agro” oraz dzienniki regionalne ukazujące się w każdym województwie. Co roku przyznawane są prestiżowe nagrody w kategoriach Rolnik Roku, Sołtys Roku i Koło Gospodyń Wiejskich
Roku. Z Gminy Żary nominowani zostali wszyscy
sołtysi, rolnicy, ale i Koła Gospodyń Wiejskich.
Sołtys Sieniawy Żarskiej przeszedł do drugiego, wojewódzkiego etapu konkursu Mistrzowie
Agro. Ze swoimi głosami uplasował się w nim na
piątym miejscu w województwie lubuskim.
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Kominy zamiast maseczek dla naszych uczniów
Ponad 1200 sztuk kominów do ochrony ust
i nosa przekazał Leszek Mrożek, Wójt Gminy,
wszystkim siedmiu szkołom podstawowych
prowadzonym przez Gminę Żary.
Pandemia szaleje, a z maseczkami czy innymi
sposobami zasłaniania twarzy długo jeszcze
pewnie się przyjdzie się nam mierzyć. Dlatego
pomysł wójta, był strzałem w dziesiątkę. Zakupione ze środków promocyjnych Urzędu kominy traﬁły póki co, do uczniów najmłodszych
klas, tj. I-III, którzy uczęszczają na zajęcia stacjonarne w naszych placówkach oświatowych.
Każdy zawiera logo gminy i jej herb, co różni je
od pozostałych środków dostępnych na rynku.
Uczniowie starszych klas otrzymają je po powrocie do szkół.
- Wykonane są z lekkiego, barwnego i podatnego materiału przez który łatwo oddychać,
więc myślę, że nasi uczniowie będą je nosili nie
tylko z obowiązku, ale z czystej przyjemności –
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przekonuje Leszek Mrożek, Wójt Gminy Żary.
- Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom oraz
personelowi szkół to dla nas priorytet.
Uczniowie Zespołu Szkół w Grabiku nie kryją
radości z dumą prezentują się w nietypowych
„maseczkach”.
- Na początek kominy rozdaliśmy przedszkolakom oraz uczniom klas I-III. Są bardzo zadowolone, noszą je, a my mamy pewność, że
taka forma jest lepsza od maseczki, bo komina
przynajmniej nie zapomną - dodaje Danuta Semenków, Dyrektor Zespołu Szkół w Grabiku.
Zachwyceni byli też najmłodsi uczniowie
Szkoły Podstawowej w Olbrachtowie.
- Ucieszyły się, od razu je założyły i nie ściągają - zauważa Elżbieta Dawidowicz - Kmiecik, Dyrektor Szkoły. - Wójt miał świetny pomysł, to był bardzo traﬁony prezent. Nawet
dorośli pracownicy szkoły dopytywali, czy
i oni mogliby takie dostać.
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Święty był i u naszych dzieci
Mikołajki były w tym roku inne niż w poprzednich latach, ale właśnie dlatego wyjątkowe. Z zachowaniem wszelkich norm reżimu sanitarnego. Święty Mikołaj nie zapomniał o najmłodszych,
ale i o nieco wcześniej urodzonych.
W Przedszkolu w Sieniawie Żarskiej impreza odbyła się w zamkniętym gronie. W postać Mikołaja wcielił się jeden z nauczycieli. Były wierszyki, tańce no i oczywiście… prezenty.
W Grabiku zaś Rada Sołecka zaprosiła Mikołaja na boisko sportowe. Milusińskim z całej miejscowości Święty rozdał 120 paczek. Każdy mógł się z nim przywitać, zrobić pamiątkowe zdjęcie
i odebrać podarunki. Zabawa była przednia!
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„Przyłapani na czytaniu”.
Znamy zwycięzców konkursu fotograﬁcznego
Ponad 30 prac wpłynęło na konkurs pod hasłem „Przyłapani na czytaniu”, organizowany
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bieniowie.
Jury konkursowe nie miało więc łatwego zadania. W każdej kategorii wiekowej znajdowały się
fotograﬁe zasługujące na uwagę; przyciągające wzrok niecodziennymi ujęciami, pomysłowością,
starannością wykonania.
Jednak po burzliwych obradach 5 listopada komisja wybrała najlepsze prace.
- Jury doceniło zaangażowanie, kreatywność i oddania idei konkursu w nadesłanych fotograﬁach.
Obradom bacznie przyglądały się „fotograﬁczne żaby”, które koniec końców traﬁły do rąk zdobywców pierwszych miejsc. Przepiękne książki o fotograﬁi traﬁły również do rąk pozostałych Laureatów. Dla uczestników poza podium, również przygotowano drobne, sympatyczne niespodziankipodkreśliła Jadwiga Bogna Bakalarska, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieniowie.
Ostatecznie, po gorących dyskusjach, do grona zwycięskich prac zakwaliﬁkowały się fotograﬁe
uczestników o godłach:
Kategoria – Dorośli:
„Lwiątko”
„Zaczytana Mama”
„Alika”
Kategoria – Młodzież:
„Panda”
„Hanzak”
„Sarenka”
Kategoria – Dzieci:
„Mercia”
„Misia”
„Połykacz książek”
oraz wyróżniona: „Truskawka”.
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PSY DO ADOPCJI
Zaopiekuj się mną...
Porzucone, głodzone, podtapiane… Każdy
z czworonogów w Schronisku dla Zwierząt w Piotrowie mógłby „napisać” swoją własną historię.
W schronisku dostają szansę na lepsze życie.
Obecnie przebywa tam 39 zwierzaków w oczekiwaniu na nowy dom. Ty też możesz podarować któremuś z nich serce i ciepły kąt, a przy
okazji znaleźć wiernego towarzysza.
W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa
Sars CoV – 2 i wzrostem zachorowań, schronisko zamknięte jest dla zwiedzających, jednak
adopcje nie są wstrzymane. Chcesz przygarnąć psiaka, skontaktuj się telefonicznie (kom.
666 542 440) lub przez FB. Na adopcję obecnie
czekają: Aleks, Czarek, Dragon, Guﬁ, Heniek,
Kaja, Maja i Lucy, Maks, Mopsik, Oli, Pixel i Rudi.
Kontakt: Schronisko dla Zwierząt
Piotrów 2, 68-132 Przewóz
Prezes: Dariusz Staniek tel. 604 209 667
Wiceprezes: Gabriela Zdrojewska
tel. 666 542 440

Aleks, ur. 2014

Czarek, ur. 2014

Dragon, ur. 2008
Mopsik, ur. 2009

Pixel, ur. 2010
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Guﬁ, ur. 2016
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Maja i Lusi, ur. 2015
Heniek, ur. 2008

Maks, ur. 2016
Kaja, ur. 2009

Oli, ur. 2014

Laki, ur. 2010

Leon, ur. 2009

Rudi, ur. 2011
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INWESTYCJE
Orlik
Nową nawierzchnią mogą cieszyć się sportowcy , ale i mieszkańcy korzystający z Orlika w Mirostowicach Dolnych. 16 listopada położono nowiutką warstwę poliuretanową na miejscowym
kompleksie Orlik. Stara, była już nieco zużyta, a bezpieczeństwo użytkowników jest przecież
priorytetem. Koszt inwestycji wyniósł 36 tys. 900 zł.
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Jaśniej na ulicach, piękniej w świetlicach
W ostatnim okresie roku udało się wykonać szereg prac w świetlicach wiejskich ale
i rozbudować sieć oświetleniową na terenie
Gminy Żary.
Wybudowano oświetlenie drogowe w Złotniku.
Ułożono tam 1545 m linii kablowej i ustawiono
44 lampy uliczne z oprawami typu LED. Wartość
wykonanych przez ﬁrmę IT Partner Piotr Wlazło z Żagania wynosiła 187 tys. 857 zł.
Ponadto budynek Centrum Spotkań Mieszkańców w Lubomyślu uzyskał wszystkie wymagane zgody oraz pozwolenie na użytkowanie.
Obecnie trwają prace związane z urządzaniem
i wyposażaniem obiektu, który został wybudowany przez Zakład Usług Ogólnobudowlanych sp. jawna z Kruszyna za kwotę 2 mln
771 tys. 982 zł.
W budynku świetlicy i biblioteki w Mirostowicach Dolnych po wykonaniu ekspertyzy technicznej wykonano roboty zabezpieczające budynek przed dalszym pękaniem. Wzmocniono
istniejące fundamenty i ściany w miejscach

powstałych pęknięć. Oczyszczono też i udrożniono całą kanalizację deszczową w rejonie remontowanego budynku. Wartość wykonanych
robót zabezpieczających wykonanych przez ﬁrmę PRO-Q Piotr Handzlik z Łazu wraz z kosztami opinii technicznej wyniosły 95 tys. 412 zł.
Znikną problemy związane z zawilgacaniem
murów budynku świetlicy w Sieniawie Żarskiej. „Metodą podcinki” pionowej i poziomej
oraz odgrzybieniem i osuszeniu zawilgoconych ścian, zabezpieczono budynek. Wartość
robót wykonanych przez ﬁrmę PROFESSBUD
z Trzebiela wyniosła 29 tys.520 zł. Dodatkowo
w obiekcie zamontowane zostały cztery klimatyzatory za łączną wartość 25 tys. zł.
Na ukończeniu oraz uzyskiwaniu pozwolenia
na użytkowanie są prace dotyczące „Przebudowy, rozbudowy i termomodernizacji budynku użyteczności publicznej w Olbrachtowie”
przy świetlicy wiejskiej. Firma PRO-Q Piotr
Handzlik z Łazu zrealizowała roboty z 1 mln
144 tys zł.
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INWESTYCJE DROGOWE
Druga połowa 2020 roku upłynęła pod znakiem inwestycyjnego boomu. Gmina Żary postawiała bardzo duży nacisk na poprawę jakości dróg wewnętrznych na swoim terenie.
Ekipy remontowo-budowlane uwijały się by
jeszcze przed zimą i trudnymi warunkami atmosferycznymi uporać się planowymi remontami dróg.
I tak na przestrzeni kilku miesięcy nowe warstwy dywaników asfaltowych wykonano na
drogach wewnętrznych w 14 miejscowościach
Gminy. Skupiono się na odcinkach, które najbardziej wymagały naprawy.
- Systematycznie poprawiamy stan jakości naszych dróg, co chwilę oddajemy do użytku kolejne odcinki i to nie tylko główne, drogi biegnące przez miejscowości Gminy, ale zrobiliśmy

masę dróg bocznych - podkreśla Leszek Mrożek, Wójt Gminy Żary. - Dbamy, by wszystkim
jeździło się bezpieczniej i bardziej komfortowo. W niektórych miejscowościach wyremontowano 700-800 metrów drogi, w innych 500
m. Teraz wygodniej jeździ się mieszkańcom
Sieniawy Żarskiej, Kadłubii, Łazu, Olbrachtowa,
Stawnika, czy Lubomyśla. Nowe nawierzchnie
położono też w Biedrzychowicach, Drożkowie,
Grabiku, Lubanicach, Mirostowicach Górnych,
Olszyńcu, Złotniku i w Siodle.
Łączna wartość wykonanych prac tylko od października to 1 mln 988 tys. 985 zł. Wykonawcami robót były: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.z o. o. z Janowca, Przedsiębiorstwo
Drogowe BUD-DROG Podbrzezie Dolne oraz ﬁrma EUROVIA Polska S.A. Bielany Wrocławskie.

Kadłubia

Olbrachtów
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Drożków

Lubanice

Mirostowice Górne
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Stawnik

Łaz

Olszyniec

Sieniawa Żarska
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Śmieciowa rewolucja, czyli nie taki diabeł straszny…
Drodzy Mieszkańcy Gminy Żary, od 1 stycznia 2021 segregowanie odpadów stało się
powszechnym obowiązkiem. Jednak wcale
nie musi być kłopotliwe. Początki zawsze
są trudne. Wystarczy tydzień, dwa, a potem
wszystko idzie jak po maśle i odpady z automatu wędrują do właściwego kosza.

Zmiana stawki opłaty nie powoduje konieczności składania nowej deklaracji, gdyż
Urząd Gminy Żary dostarczy do właścicieli zamieszkałych nieruchomości zawiadomienia o wysokości opłaty, wyliczonej jako
iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.

26 listopada 2020 r. Rada Gminy Żary podjęła uchwałę nr XXIII/249/20 w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Lub.
z 2 grudnia 2020r., poz 2775).
Uchwalono nową, jedną dla wszystkich mieszkańców, stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami. To 25,00 zł miesięcznie od każdego
mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, na terenie Gminy Żary.
Produkowane przez nas śmieci segregujemy
zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie
utrzymania czystości na terenie Gminy Żary.

Dlaczego zapłacimy więcej?
Wzrost wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi związany jest z wieloma czynnikami. Wpływa na to m.in. wyższa
cena za usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Żary,
wzrostu cen paliw i transportu, płacy minimalnej, cen zagospodarowania odpadów w instalacjach.
Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Żary w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021r.
będzie odbierała ﬁrma Przedsiębiorstwo Komunalne „PEKOM” S.A.. Dlatego pojemniki na
odpady zmieszane , znajdujące się na Państwa
posesjach pozostają w bezpłatnym użytkowaniu co najmniej do 31 grudnia 2021 r.

Nie segregujesz? Płacisz więcej!
Jeśli właściciel nieruchomości nie będzie sortował gromadzonych odpadów, pracownicy
ﬁrmy odbierającej śmieci z posesji, odbiorą je
jako niesegregowane (zmieszane) i powiadomią o tym Wójta Gminy Żary oraz właściciela
nieruchomości. Wówczas Wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub
miesiące w których nie dopełniono obowiązku segregacji, stosując opłatę podwyższoną,
tj. 75,00 zł od osoby.
Właściciele nieruchomości, którzy dotąd deklarowali nieselektywną zbiórkę zostaną wyposażeni przez przedsiębiorcę odbierającego odpady w zestaw worków do selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych.
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Kiedy trzeba zmienić deklarację?
Zmiany deklaracji należy dokonywać w ciągu
14 dni od zamieszkania i za każdym razem
w przypadku zmiany liczby osób zamieszkałych nieruchomość tj. narodziny dziecka, przeprowadzka, zgon, do 10-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła
zmiana.
Pamiętajmy, że właściciel nieruchomości nie
będzie mógł złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
za okres wsteczny. Wyjątek stanowi zobowiązanie powstałe w związku ze śmiercią mieszkańca - ustawodawca umożliwił złożenie de-
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klaracji do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
Nowe wzory deklaracji będzie można pobrać
po 1 stycznia 2021 r. ze strony internetowej
Gminy Żary lub bezpośrednio w Referacie
Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska
Urzędu Gminy Żary przy ul. Al. Jana Pawła II 6
w pokoju nr 207 w godzinach pracy urzędu.
Informacje dotyczące prawidłowego wypełnienia i złożenia deklaracji można uzyskać pod
nr tel. 68 470 73 04.
Terminy płatności pozostają bez zmian, tj.:
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, za który powstał obowiązek
poniesienia tej opłaty na indywidualny rachunek bankowy lub w Kasie Urzędu Gminy.

STAWKI OPŁAT
Od 1 stycznia 2021 r. w życie weszła jedna dla wszystkich mieszkańców
Gminy Żary stawka za odbiór odpadów
to 25,00 zł od osoby miesięcznie.
Ustawa, ale i podjęta przez Radę Gminy uchwała nakłada na każdego
mieszkańca obowiązek segregowania śmieci.
W przypadku stwierdzenia uchylania się od tego obowiązku,
opłata rośnie do 75,00 zł od osoby miesięcznie.
Sposób płatności: opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy
(który otrzymaliście Państwo od pracowników urzędu)
lub przekazem pocztowym oraz w kasie Urzędu Gminy
w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu,
za który powstał obowiązek poniesienia tej opłaty.
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W naszej gminie też wspieramy seniorów
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach od 20 października włączył się w program „Wspieraj Seniora”.
Działania potrwają do końca grudnia 2020
roku, a polegają na pomocy w dostarczaniu niezbędnych artykułów pierwszej potrzeby do domów starszych osób. Chodzi
o ograniczenie do minimum konieczności ich
wychodzenia na zewnątrz podczas pandemii.
Wszystko dla bezpieczeństwa seniorów.
- Nasz Ośrodek we współpracy z sołectwami
z terenu Gminy stworzył bazę osób potrzebujących, pracownicy socjalni nawiązali kontakt telefoniczny lub osobisty z tymi osobami
w celu rozpoznania i zaspokojenia ich potrzeb
– mówi Maria Nowak, kierownik GOPS w Żarach.- W chwili obecnej liczba osób korzystających ze wsparcia nie jest duża i potrzeby seniorów zaspokajane są przez pracowników GOPS,
w razie potrzeby planujemy włączyć do akcji
wolontariuszy oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy. Zachęcamy także
osoby chętne do niesienia pomocy Seniorom
w ramach wolontariatu do zgłaszania się do
Ośrodka Pomocy Społecznej a także poprzez
infolinię oraz formularz na stronie www.wspierajseniora.pl.
Z programu mogą skorzystać osoby po 70 roku
życia. W szczególnych przypadkach pomoc
może być udzielona młodszym mieszkańcom
Gminy. Tu kryterium może być stan zdrowia
potrzebującej osoby, czy też jej sytuacja rodzinna i społeczna. Decyzję, o tym, komu takie wsparcie jest niezbędne, podejmuje GOPS.
Z programu wyłączone są osoby już korzystające z usług opiekuńczych, czy specjalistycznych
usług opiekuńczych. Przy weryﬁkacji uczestników programu nie będzie brane pod uwagę
kryterium dochodowe.
W ramach programu seniorom dostarczane
są podstawowe artykuły spożywcze, środki
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higieny osobistej. Wolontariusze mogą również (nieodpłatnie) pomóc czynnościach związanych z codziennym funkcjonowaniem, np.
załatwić sprawy urzędowe (jeżeli zakres tych
usług nie wymaga upoważnienia od Seniora
lub udostępnienia danych wrażliwych) czy wyprowadzić psa. Wszystko z zachowaniem najwyższego dystansu sanitarnego.
Warto wiedzieć, że za zakupy płaci Senior,
a pieniądze przekazuje wolontariuszowi przed
ich dokonaniem. Zasady i sposób rozliczania
ustala indywidualnie ośrodek.

Jak wygląda mechanizm udzielania
pomocy w ramach programu?
Krok 1. Osoba starsza w wieku 70 lat
i więcej, która zdecyduje się pozostać
w domu w związku z utrzymującym się
stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia
Seniorów - 22 505 11 11 lub też bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej
pod numerem telefonu 68 470 73 21.
Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie
przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie
przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.
Krok 3. Pracownik ośrodka pomocy
społecznej kontaktuje się telefonicznie
z seniorem, weryﬁkuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać
w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem,
obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.
Krok 4. Koszty zakupów pokrywa Senior.
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