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Serdeczne życzenia Wesołego Alleluja                   

oraz dużo zdrowia i pogody ducha.                             

Niech ten świąteczny czas będzie czasem                  

odpoczynku od codziennych obowiązków                     

oraz wzmocnieniem wiary, a radość                          

Wielkanocy napełni nasze serca nadzieją. 

Życzą:                                                                               

Wójt Gminy Żarnowiec                                                   

Grzegorz Scelina                                                        

wraz z Pracownikami Urzędu Gminy  

Gazeta  Samorządowa    Nr  1/2020  (178)    Styczeń - Kwiecień   
WYDANIE  SPECJALNE 

OGRANICZENIE DOSTEPU                  
DO POMIESZCZEŃ                          

URZĘDU GMINY 
 

KOMUNIKAT NR 2/2020  
WÓJTA GMINY ŻARNOWIEC  

z dnia 17 marca 2020 roku 
  

W związku z potencjalnym                
zagrożeniem spowodowanym 
koronawirusem (SARS-CoV-2) 

Wójt Gminy Żarnowiec informuje, 
że od 18 marca 2020 r.  wprowa-

dza ograniczenie dostępu do 
pomieszczeń Urzędu Gminy 

w  Żarnowcu  dla interesantów. 
  
Urząd Gminy będzie dostępny dla 
interesantów tylko w sprawach     
niecierpiących zwłoki oraz wyma-
gających bezwzględnie osobiste-
go stawiennictwa. Konieczne  
będzie wcześniejsze telefoniczne 
ustalenie konkretnego terminu. 
Prosimy by przychodziła wyłącz-
nie osoba załatwiająca sprawę. 
  

Zachęcamy do korzystania z 
usług urzędu w postaci elektro-
nicznej poprzez: 
- ePUAP adres skrytki: /637-13-94
-249/skrytka, 
- e-mail: ug@zarnowiec.pl 
Pracownicy pozostają do Państwa 
dyspozycji pod numerem                    
telefonów: 
(32) 644-93-20 
(32) 644-93-04 
(32) 644-92-88 
Fax (32) 644-92-56 
  

Podany komunikat obowiązuje            
do odwołania. 

 

W  tym  numerze  dodatek                                    
specjalny- artykuł                                 

Pana Adama W. Goryckiego:  
„Żarnowiec uczcił 250 rocznicę 

urodzin współzałożyciela                
Legionów Polskich we Włoszech 

gen. dyw. Amilkara Kosińskiego”  

Z okazji Świąt Wielkanocnych 
składamy najserdeczniejsze życzenia: 

dużo zdrowia, smacznego jajka                                             
oraz szybkiego powrotu do normalności. 

Życzymy, aby nadchodzące święta                                          
w większości spędzone w mniejszym gronie,  

dały Nam siłę i wiarę                                                                 
do przejścia przez ten trudny okres.  

 

Przewodniczący Rady Gminy                                               

Eugeniusz Kapuśniak                                                          

wraz z Radnymi  

 

  

       Zgodnie z wytycznymi Głównego               

Inspektora Sanitarnego pacjenci Samodziel-

nego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowot-

nej w Żarnowcu przyjmowani są w ramach 

POZ i NPL po wcześniejszej konsultacji     

telefonicznej i zebraniu wywiadu. 

  

Telefon kontaktowy do lekarza:  

32 644 90 08 

  

Punkt Pobrań, rehabilitacja oraz gabinet 

stomatologiczny i ginekologiczny są                     

nieczynne do odwołania. 

 

Informacja  dla  pacjentów  Ważna  informacja 

         Przypominamy Państwu, że w 

związku z wprowadzeniem stanu epidemii 

obowiązuje bezwzględny zakaz korzysta-

nia z placów zabaw, siłowni plenerowych, 

obiektów rekreacyjno-sportowych, ogólno-

dostępnych altan oraz świetlic wiejskich 

na terenie Gminy Żarnowiec. 

Zakaz obowiązuje do odwołania. 

Prosimy wszystkich rodziców, opiekunów 

oraz dzieci i młodzież o przestrzeganie 

powyższych zaleceń.   
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♦ Druhowie z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej                         
w Żarnowcu dokonali odbioru nowego samochodu ratowniczo – 
gaśniczego typu średniego. Zakup nowego samochodu był 
możliwy dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz                   
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i dotacji               
z budżetu Gminy Żarnowiec.  
 
Całkowity koszt zakupu: 849 930,00 zł, w tym:                              
▪ 50 000,00 zł – WFOŚiGW                                                                                                                                                          
▪ 170 000,00 zł – NFOŚiGW                                                                                                                                                   
▪ 240 000,00 zł – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego                                                                                       
▪ 389 930,00 zł – Gmina Żarnowiec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♦ W miesiącu kwietniu w Ramach Marszałkowskiego Konkursu 
"Inicjatywa Sołecka 2020" zostaną zgłoszone 3 projekty: 
1. Zakup 5 szt. lamp solarnych ulicznych do miejscowości     
Żarnowiec. 
2. Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Łanach Małych. 
3. Zakup 4 szt. lamp solarnych ulicznych do miejscowości   
Łany Średnie. 
♦ Gmina Żarnowiec w miesiącu kwietniu planuje złożyć                
wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska             
i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. "Zielone 
Pracownie 2020". Wniosek dotyczyć będzie utworzenia                  
pracowni pn.: „Ekostrefa” w Szkole Podstawowej im. Jana        
Pawła II w Żarnowcu. 
♦ Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach 
w ramach RPO w zakresie poprawy efektywności kształcenia  
w Szkole Podstawowej w Chlinie i w Żarnowcu.  
♦ W miesiącu lutym br. zakończyły się zebrana sprawozdawcze 
w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych.  
♦  Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji     
projektowej dla następujących zadań:  
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji                
Otola – Otola Mała; 
- Przebudowa drogi gminnej nr 692009 Wola Libertowska  
Szkoła; 
- poprawa otoczenia przy budynku OSP w Brzezinach. 
♦ Złożono dwa wnioski do Urzędu Marszałkowskiego                   
Województwa Śląskiego dotyczące zadań: 
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji              
Otola – Otola Mała; 
- Przebudowa drogi gminnej nr 692005 S Chlina Góry. 
♦ Trwają prace remontowe w remizie OSP w Koryczanach. 
Zakres prac obejmuje wykonanie posadzki z płytek, dostawę               
i montaż pieca kominkowego, wykonanie tynku mozaikowego 
żywicznego na ścianach, malowanie ścian, wymianę parapetów 
wewnętrznych, wymianę ościeżnicy drzwi wewnętrznych. 
♦ Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Żarnowcu 
zakupił zadymiarkę. Urządzenie to pozwoli sprawdzać                 
szczelność kanalizacji sanitarnej, wykrywać wadliwe bądź                
nielegalne przyłącza kanalizacyjne.  
♦ Trwa realizacja zadnia p.n. „Przebudowa istniejącej linii              

napowietrznej 15(20) kV relacji PZ Pilica – Żarnowiec od słupa 
nr 28 do odgałęzienia do stacji S-343 Łany Średnie II” . 
♦ Podpisano umowę z firmą ATsys.pl z ograniczoną odpowie-
dzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach                
na wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy               
Żarnowiec z perspektywą do roku 2026. Opracowanie progra-
mu nastąpi po otrzymaniu dotacji z WFOŚiGW w Katowicach.  
♦  W okresie od 1 lutego do 2 marca 2020 r. 556 producentów 
rolnych złożyło wnioski  o zwrot podatku akcyzowego zawarte-
go w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej na kwotę 539 969,57 zł. 
♦ Dnia 16 marca br. odbyło się posiedzenie Gminnego                    
Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tematem posiedzenia było                 
omówienie aktualnej sytuacji związanej z zagrożeniem                
koronawirusem.  
W związku z potencjalnym zagrożeniem spowodowanym                 
koronawirusem (SARS-CoV-2) ustalono, że od 18 marca br. 
wprowadza się ograniczenie dostępu do pomieszczeń Urzędu 
Gminy w  Żarnowcu  dla interesantów. Urząd Gminy będzie 
dostępny dla interesantów tylko w sprawach niecierpiących 
zwłoki oraz wymagających bezwzględnie osobistego                    
stawiennictwa. Konieczne będzie wcześniejsze telefoniczne 
ustalenie konkretnego terminu. Prosimy by przychodziła            
wyłącznie osoba załatwiająca sprawę. 
♦  Gmina Żarnowiec wystąpiła z wnioskiem o przyznanie grantu 
na zakup laptopów dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu 
umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. Nabór wniosków 
rozpoczął się w dniu 1 kwietnia br. w ramach Programu                 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I                   
Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1                 
Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do 
szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach - 
ZDALNA SZKOŁA. 
W ramach projektu Gmina Żarnowiec zakupiła uczniom Szkoły 
Podstawowej z Chliny i Żarnowca 25 laptopów wraz                               
z oprogramowaniem na kwotę 59 975,00 zł.  
 
  
 

Na XII Sesji Rady Gminy Żarnowiec                                                    

w dniu 17 lutego 2020 r. podjęto następujące  uchwały  

 
- Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela 
Gminy Żarnowiec do pełnienia funkcji członka Rady Społecznej 
przy Szpitalu Powiatowym w Zawierciu. 
-  Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości. 
- Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu                    
wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących                 
w zakresie zadań własnych gminy – pomoc rzeczowa, zasiłki 
na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i celowe 
przyznane pod warunkiem zwrotu. 
- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia 
pogrzebu. 
- Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości oraz   
szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku               
celowego na ekonomiczne usamodzielnienie. 
- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek    
opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego na drogach gminnych na 
terenie Gminy Żarnowiec. 
- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia                        
i mieszkaniach chronionych. 
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad wypłaty                          
i ustalenia wysokości diet dla sołtysów. 
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy                       
Żarnowiec na 2020 r. 
 
Pełna treść uchwał publikowana jest na stronie BIP . 
 

 

Sprawy  samorządowe  

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/789/D2013000078901.pdf
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/789/D2013000078901.pdf
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/789/D2013000078901.pdf
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     ♦ Dnia 23.12.2019 r. odbyła się Sesja Rady Gminy Żarnowiec, której przedmiotem było uchwalenie                    

budżetu gminy na rok 2020. Pełną treść uchwały budżetowej znajdą Państwo na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej: http://bip.ugzarnowiec.madkom.pl w dziale: Budżet.   
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PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY   

PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 
 

OBRONA NARODOWA 
 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA 
 

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI  
  
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 

FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE 

POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 

ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 
  
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 
 

RÓŻNE ROZLICZENIA 
  
OŚWIATA I WYCHOWANIE 
  
OCHRONA ZDROWIA 
  
POMOC  SPOŁECZNA 
  
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 
  
 RODZINA 

 
 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 

ŚRODOWISKA 
  
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA             

NARODOWEGO 
  
KULTURA FIZYCZNA I SPORT 
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106 978,51 

OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI 25 947 933,00 zł       26 782 890,94 zł  

BUDŻET  GMINY  ŻARNOWIEC  na  2020 rok   

http://bip.ugzarnowiec.madkom.pl
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Drugie półrocze w naszym przedszkolu rozpoczęło się 
bardzo aktywnie. Dzieciaki m.in. uczestniczyły w Wielkiej         
Orkiestrze Świątecznej Pomocy, bawiły się na balu karnawało-
wych, a także świętowały razem ze swymi babciami                           
i dziadkami. Babcia i Dziadek to bardzo ważne osoby w życiu 
każdego dziecka. Z okazji Ich święta, dzieci z naszego          
przedszkola wraz z wychowawcami przygotowały ciekawe 
przedstawienia. Dnia 28.01.2020 r. swoich dziadków gościły 
dzieci z grup: Motylki, Biedronki i Pszczółki natomiast dzień 
później 29 stycznia swoją obecnością zaszczycili dziadkowie 
dzieci z grupy: Żabki oraz Podróżnicy. Podczas występu    
przedszkolaki recytowały wierszyki, śpiewały piosenki                    
z życzeniami i prezentowały swoje umiejętności taneczne. Były 
to wyjątkowe chwile pełne radości i uśmiechu. Dziękujemy 
Dziadkom za przybycie na uroczystość, a rodzicom za pomoc 
w jej przygotowaniu. 

W dniu 05.02.2020 r. w Przedszkolu Publicznym                   
w Żarnowcu odbył się wielki Bal Karnawałowy. Bal umożliwił 
dzieciom i wychowawcom spędzenie czasu w miłej atmosferze. 
Wspólna zabawa przyniosła wiele radości naszym wychowan-
kom. 

Przedszkolaki nie próżnują i każdego dnia chętnie           
uczestniczą w rozmaitych zajęciach.  

Efektem pracy dzieciaków są przepiękne prace, które         
eksponują liczne gazetki w salach i na przedszkolnych             
korytarzach.  

 
Agnieszka Mądry  

 
 

      Dzieci coraz częściej interesują się pracą zawodową swoich 
rodziców i dziadków, próbują opowiadać o ich pracy. Dzielą się 
takimi informacjami z innymi dziećmi podczas zabaw dowol-
nych. Dlatego w celu poszerzenia wiedzy dzieci na temat róż-
nych zawodów zorganizowaliśmy w naszej placówce  spotkania 
z przedstawicielami różnych zawodów. Podopieczni naszego 
przedszkola brali udział w projekcie edukacyjnym „Mój wyma-
rzony zawód”. 

Celem owego projektu było zapoznanie z pracą ludzi w różnych 
zawodach oraz wyrabianie u dzieci szacunku dla pracy ludzkiej. 
Przedszkolaki zrozumiały wartość i odpowiedzialność ludzi pra-
cujących oraz kształtowały własne zainteresowania. 

Podczas realizacji projektu dzieci były bardzo zainteresowane 
tematem, chętnie wypowiadały się w oparciu o swoje obserwa-
cje i spostrzeżenia. Poszerzały swoje słownictwo o nowe poję-
cia charakterystyczne dla danego zawodu. 

Do utrwalania zdobytej w czasie spotkań wiedzy zaproszeni 
goście oraz wychowawczynie wykorzystali różnorodne zabawy 
dydaktyczne i tematyczne, wzbogacane literaturą dziecięcą. 
zdobyte przez dzieci obserwacje i wiedzę. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim przedstawicielom zawodów: 
1. Pani Sabina Galas – położna                                                      
2. Pan Sylwester Kornobis – strażak                                               
3. Pan Łukasz Dziekan – ratownik medyczny                                   
4. Pan Marek Witkowski – pszczelarz                                             
5. Pani Edyta Grela – krawcowa 

 

Wszyscy nasi goście są rodzicami naszych podopiecznych. 
Pociechy były dumne ze swoich rodziców i chętnie im pomaga-
ły w przygotowanych prezentacjach. Myślę, że projekt              
powtórzymy w kolejnym roku ponieważ sprawił dzieciom wiele 
radości i niezapomnianych przeżyć. Wszyscy goście obdarowa-
li dzieci upominkami. Dziękujemy za tak profesjonalne           
przygotowanie prezentacji  

                                                                                                          

Organizator Justyna Mucha  

 

"Nauczcie dzieci grać w szachy, a o ich przyszłość możecie być 
spokojni." Paul Morphy 
 
 W tym roku w dwóch najstarszych grupach  realizowane są 
zajęcia nauki gry w szachy. Dzieci maja zajęcia jeden raz w 
tygodniu 30 minut. Szachy to gra kochana nie tylko przez   
inżynierów i poetów ale cieszy się dużą popularnością wśród 
przedszkolaków. Stwarza nieograniczone możliwości           
wykazania inicjatywy, kształci wyobraźnię przestrzenną,        
ćwiczy pamięć, uwagę, koncentrację a przede wszystkim   
inicjuje sytuację wymagające abstrakcyjnego i logicznego 
myślenia. Narzuca zestaw zasad i ma swoje granice. 
Szachy zawierają wiele elementów wychowawczych. Kształcą 

te cechy charakteru, które prowadzą do zwycięstwa nie tylko 

na zawodach sportowych ale i w życiu. Wyrabiają umiejętność 

panowania nad sobą, kształcą wytrwałość, poczucie odpowie-

dzialności za własne decyzje, uczą myśleć obiektywnie i nie 

lekceważyć żadnego przeciwnika. Nauka gry w szachy         

wpływa na lepszy rozwój logicznego myślenia dzieci, a przez 

to ułatwia rozumienie treści matematycznych. Przedszkolaki 

chętnie poznają figury i zasady gry. Dzieci pracują na progra-

mie zajęć „Mały szachista, który opracowała Justyna Mucha.  

W wymienionym  programie przedstawione zostały podstawo-

we zasady gry. 

Program jest przeznaczony dla tych, którzy chcą poznać        

królewską grę i jej zasady. Celem jest popularyzacja szachów 

jako dyscypliny sportowej wśród dzieci. "Mały szachista" - 

przeznaczony jest w zasadzie dla dzieci, które dopiero                   

zaczynają swoją przygodę z szachami. Środki dydaktyczne, 

jakimi dysponuje nauczyciel, to przede wszystkim tablica               

demonstracyjna oraz sprzęt szachowy. Dobór metod pracy 

pozostaje w ścisłym związku ze sformułowanymi przez                   

pedagoga, prof. Wincentego Okonia, czterema drogami nau-

czania ( przyswajanie, odkrywanie,  przeżywanie, działanie).   

 

cd. str. 5 

Ż  ŻYCIA  SZKÓŁ  Echo Żarnowca            
Co słychać w Przedszkolu Publicznym 
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Projekt edukacyjny „Mój wymarzony zawód” 

Szachy  w  Przedszkolu  
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Przedszkolaki grające w szachy dostrzegają w nich przede 
wszystkim rozrywkę, nie zdając sobie sprawy, że bawiąc się 
drewnianymi bierkami doskonalą swoje umysły, uczą się    
przestrzegać pewnych określonych zasad oraz reguł. Każdy 
szachista musi więc wykazać się zdyscyplinowaniem                    
i wyobraźnią. Program szachowy  "Mały szachista" realizowa-
ny w grupie  został napisany dla dzieci, które w grupie           
szachowej znajdą się przypadkowo. Nie jest to wyselekcjono-
wana grupa, z jaką mają do czynienia trenerzy w klubach. 
Zadaniem tego programu nie jest szybkie wytrenowanie         
mistrzów, a jedynie nauczenie możliwie jak największej ilości 
dzieci gry w szachy. Daje on jednak solidne podstawy przed 
przystąpieniem do treningów w klubie. 

                                                                                                                                 
Justyna Mucha  

 
Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, 
pełnych wiary, nadziei i miłości.  
Niech Zmartwychwstały Chrystus                                            
oświeca drogi codziennego życia.  
Życzy: 
Dyrektor oraz pracownicy                     
Przedszkola Publicznego                                                                              
w Żarnowcu  
 

 
 
 
 

 
     Jak co roku w styczniu obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły
- Haliny Grabowskiej „Zety”. Program artystyczny przygotowali 
uczniowie klasy 5. Tradycyjnie odśpiewany został wojenny 
hymn Batalionu Parasol „Pałacyk Michla”. Poprzez wiersze             
i piosenki uczniowie przybliżyli postać „Zety”. Następnie           
reprezentanci klas  uczestniczyli w konkursie wiedzy o naszym 
patronie. Tuż przed feriami odbyła się zabawa choinkowa.    
Uczniowie świetnie bawili się w rytm muzyki porywającej do 
tańca oraz brali udział w najróżniejszych zabawach poprowa-
dzanych przez wodzireja. W niedzielę  12 stycznia uczniowie 
wzięli udział w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Dzieci z klas  5 -7 zaprezentowały pokaz tańca pod tytułem 
„Mini lista przebojów”. Zaraz po feriach obchodziliśmy  w naszej 
szkole Dzień Babci i Dziadka.  Uczniowie oddziału przedszkol-
nego oraz klasy 2 przygotowali dla naszych dziadków program 
artystyczny oraz słodki poczęstunek. W dniu 12 lutego dzieci         
z oddziału 0 oraz klasy 2 wraz z wychowawcami odwiedziły 
Urząd Pocztowy w Żarnowcu. Celem wycieczki było zapozna-
nie z instytucją poczty  i pracą listonosza. W dniu zakochanych 
14 lutego działała poczta walentynkowa. Tego dnia odbył się 
również - jak co roku wieczór filmowy. Natomiast 20 lutego miał 
miejsce koncert profilaktyczny dla klas 5-8, który poprowadziła 
Aleksandra Dudziak – artystka krakowska, która zaprezentowa-
ła montaż słowno-muzyczny na temat zagrożeń czyhających  
na młodych ludzi. W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na 
problemy współczesnej młodzieży, która niejednokrotnie ucieka 
przed nimi popadając w uzależnienia. Nasi milusińscy z klas        
0-3 wzięli udział w drugiej edycji konkursu „Szkolnych Przygód  
Gangu Słodziaków”. Z całego kraju napłynęło 3,5 tys. zgłoszeń. 
Szkoła Podstawowa w Chlinie otrzymała wyróżnienie. Pod  
koniec lutego uczniowie klasy 8 po raz kolejny mieli możliwość 
sprawdzenia swojej wiedzy w próbnym egzaminie ósmoklasi-
sty. W całej Polsce 1 marca odbyły się uroczystości związane    
z Narodowym Dniem Żołnierzy Wyklętych. Nasza szkoła          
również przyłączyła się do tej ogólnopolskiej akcji, a uczniowie 
klas 6 i 7 przygotowali pokaz umundurowania. W poniedziałek 
9 marca odbyła się akademia z okazji Dnia Kobiet przygotowa-
na przez klasę 6.  Tego dnia mogliśmy obejrzeć kabaret oraz 
wysłuchać  piosenek o kobietach. Dodatkowo przeprowadzony 
został konkurs na „Największego Znawcę Kobiet”.  
 
 

 
 

Podczas tzw. aktywnych przerw uczniowie klas starszych tzw. 
„góra” rozgrywają zawody międzyklasowe  w piłkarzyki oraz        
w tenisie stołowym, natomiast młodsi uczniowie klas 0-3 próbu-
ją swoich sił na cymbergaju.  
W środę 11 marca odwiedziły nas Panie z Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Zawierciu, podczas krótkiej    
prelekcji zaprezentowały sposób w jaki należy właściwie myć 
ręce, dbać o higienę, oraz udzieliły uczniom i pracownikom 
szkoły informacji jak postępować bezpiecznie, aby zapobiec 
rozprzestrzenianiu się koronowirusa. Niestety tego samego 
dnia zaskoczyła  nas wiadomość o tymczasowym zamknięciu 
szkół. Tym samym nasza placówka jak wszystkie szkoły               
w Polsce rozpoczęła naukę zdalną.  

 

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei 

tak bardzo potrzebnych w tym trudnym dla nas czasie 

Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa 

i drugiego człowieka. 

Życzymy, aby Święta Wielkanocne 

przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość. 

By stały się źródłem wzmacniania ducha. 

Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, 

napełni Was pokojem, wiarą i nadzieją w lepsze jutro, 

niech da siłę w pokonywaniu trudności 

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. 
 

życzą 

Dyrekcja, Nauczyciele,                                 

Uczniowie i Pracownicy  

Szkoły Podstawowej im. Haliny  

Grabowskiej „Zety” w Chlinie 

 
 

 

 

 

 

 

 
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych                    

w związku z pandemią  
Rodzicu,  
▪   ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego 
dziecka, zajęcia zostały zawieszone od 12 marca br.  
▪   zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie 
będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na 
platformie epodręczniki.pl udostępnia szereg materiałów                 
edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i posze-
rzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;           
 

cd. str. 6 

 Z  ŻYCIA  SZKÓŁ  Echo Żarnowca            

Co słychać w Szkole Podstawowej                 
im. Jana Pawła II w Żarnowcu? 

Z  ŻYCIA  SZKOŁY  
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▪   jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek 
opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na 
stronie internetowej ZUS; 
▪   przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim                     
dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa      
i higieny; 
▪   rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny                           
i czystości pomieszczeń, w których przebywasz; 
śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji                        
epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez 
dyrektora szkoły. 

 
Uczniu,  
▪   pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, 
gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, 
teatr, centra handlowe); 
▪   przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna                 
oznaczać dni wolnych od nauki; 
▪   odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć                        
w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić 
swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy 
tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów                  
rekomendowanych przez Twojego nauczyciela; 
▪   przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, 
w których przebywasz. 
Podczas zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Żarnowcu prowadzone jest zdalne nauczanie za 
pośrednictwem strony internetowej szkoły, gdzie zamieszczane 
są zadania do samodzielnego wykonania przez uczniów.  
 
 

Konkursy przedmiotowe 2019/2020 - mamy LAUREATA! 
 

Miło nam zakomunikować, że w tym roku szkolnym Filip                       
Kapuśniak z klasy 7b został Laureatem Wojewódzkiego                     
Konkursu Przedmiotowego z Historii organizowanego przez 
Kuratorium Oświaty w Katowicach. Dzięki ogromnej wiedzy w 
etapie szkolnym i rejonowym konkursu zdobył on ponad 90% 
punktów. Warunkiem uzyskania tytułu finalisty było uzyskanie 
minimum 30%, a laureata 90% możliwych do zdobycia                        
punktów. Gratulujemy sukcesu zarówno Filipowi, jak                                       
i przygotowującej go Pani Beacie Wrzesień!  
  

Iwona Karoń 
 
 

Czytaj i zachęcaj do czytania  
 

„Czytanie rozwija rozum młodzieży,  
odmładza charakter starca,  
uszlachetnia w chwilach pomyślności,  
daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach”. 
Marcus Tullius Cicero 
 

W całym kraju w tym roku odbywają się różne akcje promujące 
czytanie książek. Niektóre z nich są kontynuacją wcześniej 
podjętych działań, inne zostały zorganizowane po raz pierwszy. 
Nadal trwa akcja Cała Polska Czyta Dzieciom oraz działają 
Czytające szkoły. Organizowany jest Tydzień Bibliotek, Noc 
Bibliotek, Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, Narodowe 
Czytanie.  Skutecznych sposobów zachęcania uczniów do       
czytania jest mnóstwo, nie można zapominać o dawnych, 
sprawdzonych pomysłach, ale też potrzebna jest otwartość na 
nowe trendy i kierunki w promocji czytelnictwa – venty,                     
czyli  happeningi, akcje flash mob i inne zaskakujące pomysły. 
Podstawą czytania jest dostęp do atrakcyjnych, nowych książek 
na półkach bibliotek szkolnych, żeby uczeń mógł podejść, 
wziąć je do ręki, przejrzeć. W naszej szkole uczniowie mają 
taką możliwość, sami wybierali wiele atrakcyjnych dla nich            
tytułów, które zostały zakupione zgodnie z ich preferencjami.   

 
 

W dalszym ciągu działa cieszący się dużym zainteresowaniem  
i dlatego reaktywowany co roku klub czytelniczy „PoczytajMy”. 
Obecnie zrzesza on 25 uczniów z klas ósmych i siódmej „b”. 
Uczniowie podzieleni na 5 zespołów czytają regularnie                    
dzieciom w przedszkolu. Wspólne czytanie książek jest szansą 
do zaangażowania się młodzieży w czytelnictwo i wolontariat. 
Jedna z klubowiczek  przyznała, że nie przypuszczała,                         
że głośne czytanie uważnemu słuchaczowi może być przyjem-
nością również dla czytającego. To, co do tej pory często było 
udręką, stało się przyjemnością. Program PoczytajMy buduje 
dobre nawyki, ukazując, że punktem wyjścia do radosnego 
przeżywania czasu wolnego może stać się książka. Z ciekawą 
inicjatywą wyszła też  klasa 7b, która w każdy czwartek na      
drugiej długiej przerwie czyta młodszym kolegom z klas 1-3 
naszej szkoły fragmenty interesujących, bogato ilustrowanych 
książeczek. Jest to bardzo pożyteczna forma spędzenia                   
wolnego czasu zarówno dla słuchaczy, jak i dla czytających. 
Ostatnio czytałyśmy zainteresowanym o przygodach kraciaste-
go słonia Elmera. Czytaniu towarzyszyły zabawy i konkursy,                  
a nagrodą były słodkości i pieczątki. 
 

Beata Wrzesień 
 

 
Dzień Babci i Dziadka 

 
Dzień Babci i Dziadka obchodzimy w styczniu, ale w tym roku 
Dziadkowie i Babcie uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Żarnowcu świętowali 19 lutego. Uczniowie, jak co 
roku, nie zapomnieli o swoich najbliższych i przygotowali wraz z 
wychowawcami program artystyczny pełen niespodzianek. Ucz-
niowie recytowali wiersze, śpiewali piosenki oraz  tańczyli w 
rytm piosenek z dawnych lat. Niejednej babci i dziadkowi łezka 
kręciła się w oku. Zadowolone twarze babć i dziadków pokazały 
nam, jak ważne są dla nich chwile spędzone z wnukami. Po 
zakończonych występach uczniowie obdarowali swoich dziad-
ków własnoręcznie wykonanymi prezentami oraz zaprosili na 
herbatkę i słodki poczęstunek, który został przygotowany przez 
rodziców naszych uczniów. To był naprawdę wyjątkowy dzień, 
pełen uśmiechu, radości i dumy, a spotkanie upłynęło w miłej i 
przyjaznej atmosferze.  

 
Paulina Selwet 

 
Be My PenPal” - eTwinning 

Szkoła Podstawowa im. Jana  Pawła II w Żarnowcu uczestniczy 
w rocznym międzynarodowym projekcie eTwinning ,,Be My 
PenPal”. W realizację projektu zaangażowanych jest 24 
uczniów z klasy 7a,7b oraz 8b. Celem projektu jest przede 
wszystkim ćwiczenie umiejętności komunikowania się w języku 
angielskim na różne tematy poprzez korespondowanie 
z rówieśnikami z Francji w formie tradycyjnych listów. Ponadto 
w ramach projektu uczniowie przygotowują i nagrywają różnego 
rodzaju piosenki czy krótkie filmiki, którymi dzielą się ze swoimi 
korespondencyjnymi znajomymi z Francji. Przedsięwzięcie to 
ma również promować różnorodność kulturową, kształtować 
postawę ciekawości, tolerancji i otwartości wobec innych kultur 
oraz motywować do nauki języka obcego. Być może współpra-
ca ta zaowocuje także interesującymi znajomościami.  

Angelika Chuchro  

Z  ŻYCIA  SZKÓŁ    Echo Żarnowca            

http://www.calapolskaczytadzieciom.pl
http://www.sbp.pl/tydzienbibliotek/2015
http://nocbibliotek.org/
http://nocbibliotek.org/
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        Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego             

w Żarnowcu uczestniczą w projekcie „Śląska Młodzież                     

Solidarna w Działaniu”.  Jest  to projekt społeczny skierowany 

do młodzieży w wieku 15-19 lat,  współfinansowany przez               

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem                 

projektu jest wsparcie młodych ludzi w zdobywaniu i doskonale-

niu umiejętności społecznych ważnych na rynku pracy,                       

potrzebnych i wymaganych przez pracodawców. Na zakończe-

nie projektu uczniowie postanowili wykorzystać nabyte                      

kompetencje do nauki przedszkolaków. Dzieci uczestniczyły         

mi. w zajęciach rytmicznych, rysunkowych w nauce śpiewu 

oraz tańca. Warsztaty były nowym, ciekawym doświadczeniem 

dla młodzieży  oraz przedszkolaków. Odbyte zajęcia przełożyły 

się pierwsze decyzje edukacyjno- zawodowe uczniów. 

Agnieszka Czech  

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
Projekt „Nasza jakość - Twoją szansą na rynku pracy - 

kształcenie zawodowe uczniów ZSCKR w Żarnowcu”                
realizowany w Zespole Szkół Centrum Ksztacenia Rolniczego 
w Żarnowcu przekroczył półmetek. 

Zgodnie z założeniami projektu, kolejne grupy uczniów                 
i nauczycieli uczestniczą w zaplanowanych kursach i                      
szkoleniach.  Do tej pory 144 uczniów naszej szkoły zostało 
objętych wsparciem i podniosło swoje kwalifikacje i kompeten-
cje. Większość z nich wzięło udział w kilku formach wsparcia. 
Niezmiennie szkolenia i kursy są przez uczniów wysoko                  
oceniane. Auto-Cad, kurs prawa jazdy kat C + kwalifikacja 
wstępna przyśpieszona, kurs operatora wózków widłowych                     
i jezdniowych, kurs operatora pilarki spalinowej, obsługa                    
pakietu Office, kurs spawania MAG, MIG TIG, kurs inseminato-
ra, CNC.. to tylko przykłady z gamy 17 szkoleń, jakie rotacyjnie 
odbywają się w ZSCKR w Żarnowcu. Uczniowie chętnie                      
i aktywnie uczestniczą w zajęciach w ramach projektu, wielu 
uczniów już dziś wykorzystuje zdobyte uprawnienia i umiejętno-
ści, natomiast nasi absolwenci szybciej znaleźli pracę.  

Projekt jest realizowany głównie na terenie szkoły                       
w Żarnowcu w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Uczestnicy 
projektu otrzymują darmowe dwudaniowe posiłki obiadowe, 
wodę, kawę, herbatę oraz słodkie i słone przekąski.  

Podczas minionych wakacji 26 uczniów odbyło staże                   
w wybranych zakładach pracy. Obecnie przygotowujemy taką 
możliwość dla następnej grupy uczniów. Nadchodzące wakacje 
będą zatem kolejny raz okazją do nabycia doświadczenia oraz 
uzyskania dochodów przez naszych uczniów.  

Pierwsza połowa realizacji projektu przebiegła zadowala-
jąco. Zostały przeprowadzone wszystkie planowane zadania. 
Zakupiono wszystkie przewidziane w projekcie pomoce dydak-
tyczne, wyposażenie i doposażenie sal lekcyjnych i hal maszyn.  

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Dzięki temu nasi uczniowie, w każdym kierunku kształce-

nia, codzienne zajęcia edukacyjne realizują w nowoczesnych 
klasopracowniach. 

 

Projekt jest w toku realizacji. Uczniowie ZSCKR                       
w Żarnowcu uczestniczą w darmowych kursach i szkoleniach, 
doskonalą się i zdobywają kwalifikacje i doświadczenie.  

 

Uczniu klasy 8 szkoły podstawowej – zapraszamy Cię do 
naszej szkoły. Przyjdź do nas i również skorzystaj. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iwona Dyszkiewicz  
 

Z ŻYCIA SZKÓŁ    Echo Żarnowca            
Uczniowie ZSCKR w Żarnowcu edukują 

przedszkolaków 

Półmetek  Projektu 

     W t r adyc j i  ch rz eś c i j ań -

skiej baranek to przede wszystkim 
metafora Chrystusa, przypominają-

ca jego czystość, łagodność,               

posłuszeństwo, pokorę i niewin-

ność. Była ona na tyle mocno                
zakorzeniona wśród pierwszych 

chrześcijan, iż to właśnie jej                 

zawdzięczamy fakt, że nie wiemy jak naprawdę wyglądał                

Chrystus. Za każdym razem bowiem, gdy przedstawiano go - 
czy to w rzeźbach czy na malowidłach - przybierał postać    

baranka, a więc zwierzęcia Jemu poświęconego. Jest on jednym 

z najważniejszych symboli wielkanocnych. 

Jajko wielkanocne zaś, łączymy ze zmartwychwstaniem. Jest 
znakiem nowego życia. Skorupka symbolizuje to co stare, żółtko 

zaś to, co nowe. Wykluwający się kurczak dla chrześcijan, jest 

znakiem zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią i odrodzenie się 

wiernych w jego osobie. Jajko jest nadzieją, próbą cierpliwości, 
której należy się poddać, aby zobaczyć ukryte wewnątrz pisklę. 

W czasie wielkanocnego śniadania pełni rolę podobną                      

do wigilijnego opłatka i jest przekaźnikiem naszych wzajemnych 

życzeń.   
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28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się  

12 stycznia 2020 r.  

Po raz kolejny dzięki szczodrości mieszkańców gminy               

Żarnowiec udało się zebrać imponującą kwotę 16.310,83 zł. 

XXVIII finał organizowany był pod hasłem: "Wiatr w żagle" - dla 

zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych                

i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. Zebrane   

pieniądze zostały przeznaczone na zakup najnowocześniej-

szych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebują-

cych różnego rodzaju operacji. Fundacja WOŚP w tym roku 

będzie skupiać się przede wszystkim na takich dziedzinach 

medycyny dziecięcej jak chirurgia ogólna, kardiochirurgia czy 

neurochirurgia. 

     Bardzo dziękujemy 25 wolontariuszom oraz dyrekcji                     

i nauczycielom z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolnicze-

go z Żarnowca, a w szczególności Joannie Witkowskiej                      

i Agnieszce Czech za zorganizowanie sztabu WOŚP.  
 

Dziękujemy również wszystkim, którzy przyczynili się do               

przygotowania programu artystycznego, a byli to: 

- dzieci z Przedszkola Publicznego w Żarnowcu, 

- uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Chliny, 

- zespoły działające przy GOKSiT w Żarnowcu: Atomy Kids, 

Atomy Junior oraz Atomy. 

Podczas imprezy odbył się pokaz cheerleaderek ze Szkoły 

Podstawowej z Żarnowca oraz występy zespołu "Korona               

Żarnowca” i orkiestry dętej z Chliny. Serdecznie dziękujemy 

uczniom, rodzicom uczniów oraz nauczycielom szkół podstawo-

wych za pyszne ciasta i sałatki owocowe. Słowa podziękowania 

kierujemy również do Pań z Koła Gospodyń Wiejskich                        

z Łan Średnich. 

Podczas gminnego finału WOŚP w domu kultury odbyła się 

licytacja WOŚP. Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowcu   

prowadziła sprzedaż książek i ozdób świątecznych. Imprezie 

towarzyszył również kiermasz kwiatów i artykułów dekoracyj-

nych prowadzony rzez nauczycieli i uczniów ze Szkoły                          

Podstawowej z Chliny. 

Całkowity dochód ze sprzedaży został przekazany Fundacji 

WOŚP. 

Na zakończenie gminnego finału WOŚP zapalono „Światełko 

do nieba”. 

Wszystkim darczyńcom oraz wolontariuszom serdecznie 

dziękujemy! 

 

 

 

 

 

 

      Dom Kultury w Żarnowcu zaoferował dzieciom i młodzieży 

wspólne spędzenie wolnego czasu podczas ferii zimowych. 

Dzieci mogły uczęszczać na zajęcia plastyczno-techniczne oraz 

warsztaty kulinarne. Nie zabrakło również zajęć Pani Weronika 

Witkowskiej, która rozwijała umiejętności manualne z dziećmi, 

które własnoręcznie przygotowywały świąteczne dekoracje. 

Każdy z wielkim zaangażowaniem wykonywał swoje ozdoby. 

     Na zakończenie ferii zorganizowany został wyjazd do                 

największego Parku Trampolin GoJump w Małopolsce.                     

Nasza młodzież mogła pod okiem trenera skorzystać z trampo-

lin, basenu z gąbkami, poduch, i wielu innych atrakcji                     

przewidzianych dla najmłodszych. Następnie cała grupa udała 

się na lodowisko przy Nowohuckim Centrum Kultury                             

w Krakowie. 

 

 

 
 

„NATCHNIENIE, TWORZENIE, ZDOBIENIE -                             
SKARBEM LUDU..." 

C. K. Norwid 
 

     Artyści - twórcy rękodzieła z terenu Gminy Żarnowiec                
postanowili się zrzeszyć i utworzyć Klub Integracji Społecznej 
Pasjonatów Rękodzieła. Cykliczne spotkania odbywały się                      
w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Żarnowcu.  
 

Podczas zajęć uczestnicy zapoznali się z techniką zdobienia 
przedmiotów metodą decoupage i innymi sposobami zdobienia 
przy użyciu wikliny, bibułki i różnych materiałów. Własnoręcznie 
wykonane prace mogą stanowić niepowtarzalne prezenty dla 
bliskich lub być ozdobą mieszkania. 
 

Spotkania w klubie były świetną odskocznią od codziennego 
życia. Sympatyczna atmosfera, dzielenie się wiedzą,                        
pomysłami, wrażeniami, cenne uwagi prowadzących oraz               
przede wszystkim możliwość twórczego odreagowania                       
codziennych trudów - to niewątpliwie zalety, dla których tak 
liczne grono osób uczestniczyło w zajęciach Klubu Integracji 
Społecznej Pasjonatów Rękodzieła. 

 
 
 
 
 
 

 
       Tradycyjne spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich z całej                 
gminy tym razem organizowało Koło Gospodyń Wiejskich                    
z Brzezin w dniu 22 lutego 2020 r.  
Panie podjęły trud przygotowania biesiady dla 13 kół gospodyń 
i zaproszonych gości. Zaproszenie kobiet przyjęli między                 
innymi: Wójt Gminy Żarnowca Grzegorz Scelina, Przewodni-
czący Rady Gminy Eugeniusz Kapuśniak, Radny Powiatowy 
Krzysztof Wrona oraz Przewodnicząca Rady Powiatowej                   
Śląskiej Izby Rolniczej Dorota Dudziuk.  
 
Biesiadę uświetniły swoimi występami zespoły działające przy 
Domu Kultury a były to: zespół „Korona Żarnowca” pod                 
przewodnictwem Pani Alicji Werys, Pan Leon Sarwa oraz               
Kapela  Regionalna „Żarnowiacy”. 
 
Z inicjatywy KGW zorganizowano zbiórkę na rehabilitację                
jednego z mieszkańców gminy Żarnowiec, który w tamtym roku 
uległ ciężkiemu wypadkowi. Łącznie udało się zebrać kwotę 
7.810,00 zł.   
Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy 
wsparli akcję.  

 
 

GOKSiT Żarnowiec 
 

 

AKTUALNOŚCI  KULTURALNE   Echo Żarnowca            
28. Finał  

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  

Ferie Zimowe w GOKSiT 

Klub Integracji Społecznej Pasjonatów 

Rękodzieła 

Biesiada Kół Gospodyń Wiejskich 
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          W niedzielę 8 marca w Gminnym Ośrodku Kultury,                
Sportu i Turystyki w Żarnowcu miało miejsce niezwykle miłe 
wydarzenie, był to koncert z okazji „Dnia Kobiet” zorganizowany 
pod patronatem Wójta Gminy Żarnowiec. 

Uroczystość rozpoczął Pan Wójt Grzegorz Scelina, który złożył 
wszystkim licznie zgromadzonym Paniom serdeczne i ciepłe 
życzenia. O fantastyczny nastrój i dobrą atmosferę gości                  
zadbali: Pan Waldemar Kołaczyk i Pani Krystyna Dubik                      
z zespołu „DUO FENIX”, którzy specjalnie z okazji „Dnia                   
Kobiet” zagrali na żarnowieckiej scenie. W programie wystąpiły 
również dzieci uczęszczające na zajęcia wokalne w GOKSIT 
pod przewodnictwem Pani instruktor Oleny Zaiets. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

GOKSiT Żarnowiec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

W tym trudnym                                               

dla wszystkich czasie  

życzenia zdrowych, spokojnych, 

pełnych wiary, nadziei i miłości  

Świąt Wielkanocnych 
 

składają: 

                    Dyrektor i pracownicy 

GOKSiT w Żarnowcu 

 
 

  

         Dnia 17 stycznia 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, 
Sportu i Turystyki w Żarnowcu odbył się uroczysty Jubileusz 
Par Małżeńskich. Szanownych Jubilatów przywitała Kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego Pani Anna Czech. Następnie Wójt 
Gminy Żarnowiec Pan Grzegorz Scelina oraz Przewodniczący 
Rady Gminy Pan Eugeniusz Kapuśniak wręczyli Jubilatom         
obchodzącym Złote Gody „Medale za Długoletnie Pożycie                
Małżeńskie”,  przyznawane przez Prezydenta RP.  
Listy gratulacyjne oraz medale otrzymały pary obchodzące 
Jubileusz 50-lecia: 
- Marianna i Aleksander Dąbrowa z Chliny      
- Zofia i Zygmunt Gomułka z Chliny 
- Halina i Bolesław Gomułka z Łan Małych 
- Aleksandra i Jan Kornobis z Jeziorowic 
- Elżbieta i Antoni Kozera z Łan Średnich 
- Anna i Zdzisław Motyka z Małoszyc 
- Teresa i Jan Nowak z Łan Wielkich 
- Stanisława i Władysław Petrylak z Udorza 
- Halina i Kazimierz Seweryn z Jeziorowic       
- Marianna i Szczepan Sowula z Żarnowca. 
 

Ponadto Wójt Gminy okolicznościowymi dyplomami wyróżnił 
pary z okazji 55-lecia pożycia małżeńskiego. 
Z okazji 55-lecia pożycia małżeńskiego okolicznościowe 
dyplomy otrzymali:  
- Teresa i Marian Czech z Woli Libertowskiej 
- Zofia i Aleksander Kapuśniak z Brzezin 
- Maria i Arkadiusz Kotnis z Chliny 
- Janina i Stanisław Szczęśniak z Udorza 
- Sabina i Stanisław Szwej z Jeziorowic 
- Krystyna i Stanisław Toborowicz z Woli Libertowskiej. 
Z okazji 60-lecia pożycia małżeńskiego okolicznościowe 
dyplomy otrzymali:  
- Wanda i Eugeniusz Dela z Chliny 
- Grażyna i Daniel Grabowscy z Jeziorowic 
- Krystyna i Marian Guzek z Udorza 
- Helena i Jan Kowalscy z Łan Wielkich 
- Otylia i Henryk Sęk  z Woli Libertowskiej 
- Mieczysława i Jan Słaboń z Chliny. 
Z okazji 65-lecia pożycia małżeńskiego okolicznościowe 
dyplomy otrzymali:  
- Maria i Kazimierz Szczerba z Otoli.  
Jubilaci otrzymali kwiaty oraz upominki. Program artystyczny               
w wykonaniu Zespołu „Korona Żarnowca”, wprowadził gości               
w atmosferę refleksji i wspomnień. 
Wszystkim Jubilatom życzymy kolejnych lat życia w dobrym 
zdrowiu, zgodzie i miłości. 
 

Red. 
 

 
  
  

  

          W sobotę 22 lutego br. swoje 100 urodziny obchodziła 
Pani Zofia Otok z Żarnowca. Ten wyjątkowy dzień, Jubilatka 
spędziła w gronie rodziny i licznie przybyłych gości. 
Życzenia wszelkiej pomyślności oraz kolejnych lat życia                       
w zdrowiu, a także samych szczęśliwych chwil w gronie                   
najbliższych dostojnej Jubilatce przekazali: 
 
- Wójt Gminy Żarnowiec Grzegorz Scelina, 
 
- Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Kapuśniak, 
 
- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Anna Czech. 
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Koncert z okazji „Dnia Kobiet” 

K O M U N I K A T  
 

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, 
zgodnie z decyzją Ministra Kultury                                             

i Dziedzictwa Narodowego 

od czwartku 12 marca do odwołania 

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Żarnowcu 

zostaje zamknięty. 
  

Wszystkie zajęcia stałe z dziećmi, młodzieżą i osobami 
dorosłymi, próby zespołu oraz zaplanowane w najbliższym 
czasie spotkania, wydarzenia, konkursy zostają                    
odwołane.  
  

Aby zmniejszyć ryzyko epidemiologiczne prosimy                        
o załatwianie bieżących spraw za pośrednictwem  
komunikacji telefonicznej i mailowej: 

 JUBILEUSZ  PAR  MAŁŻEŃSKICH 
  

 

 
100 urodziny Pani Zofii Otok z Żarnowca 
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Na ręce Szanownej Jubilatki złożono list gratulacyjny podpisany 
przez Prezesa Rady Ministrów – Mateusza Morawieckiego  
oraz kwiaty, tort i upominki. Odśpiewano również tradycyjne 
"200" lat. 
Setna rocznica urodzin stała się także doskonałą okazją do 
wspomnień najważniejszych wydarzeń w życiu Jubilatki.                   
Pani Zofia urodziła 4 dzieci. Przez większość swojego życia 
pracowała zawodowo. Doczekała się 8 wnucząt i 9 prawnucząt. 
Jubilatka cieszy się dobrym samopoczuciem i pogodnym                  
podejściem do życia. 
Pani Zofii raz jeszcze gratulujemy tego pięknego Jubileuszu, 
jednocześnie życzymy dużo zdrowia, by każdy kolejny dzień     
był radosny, pełen życzliwości i miłości osób najbliższych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Red.  

 
 
 
 
 

 
    W sobotę 15 lutego br. na hali sportowej Zespołu Szkół                
Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu odbyły się XVII 
Mistrzostwa Gminy Żarnowiec w tenisie stołowym. Zawody pod 
patronatem Wójta Gminy Grzegorza Sceliny zorganizowało 
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Żarnowieckiej wspólnie z Gminną 
Biblioteką Publiczną. 
Mistrzostwa rozegrano w VII kategoriach. W turnieju wzięło 
udział 39 uczestników, w tym pingpongiści z Sekcji Tenisa                      
Stołowego GOK w Charsznicy oraz KP PSP z Zawiercia. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Zwycięzcy 
otrzymali puchary ufundowane przez Gminę Żarnowiec, które 
wręczył Pan Wójt. 
Zapraszamy do udziału w turnieju w przyszłym roku. 
  
WYNIKI: 
Szkoła Podstawowa 
Klasa I –V 
Dziewczęta: 
1. miejsce Patrycja Kałuża 
2. miejsce Urszula Jambur 
3. miejsce Amelia Żydaczewska 
Chłopcy: 
1. miejsce Franciszek Witkowski 
2. miejsce Wojciech Niewiara 
3. miejsce Bartłomiej Kłek 
Klasa VI – VIII 
Chłopcy: 
1. miejsce Przemysław Sikora 
2. miejsce Wiktor Mazurek 
3. miejsce Kamil Grela 

 
  

 

Szkoła Średnia 
Dziewczęta: 
1. miejsce Aleksandra Karolczuk 
2. miejsce Gabriela Wrzesień 
3. miejsce Oliwia Otok 
Chłopcy: 
1. miejsce Piotr Kowalik 
2. miejsce Mikołaj Sobieraj 
3. miejsce Szymon Sobieraj 
Starsi 
Kobiety: 
1. miejsce  Joanna Piątek 
2. miejsce Monika Kałuża 
3. miejsce Iwona Jambur 
Mężczyźni: 
1. miejsce Jarosław Piątek 
2. miejsce Karol Skorupa 
3. miejsce Tomasz Kurpiś. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red. 

 

 
 

 

 

Oferta dla czytelników Darmowe e-booki dla dzieci,               

młodzieży i dorosłych:     

WolneLektury.pl 
Znana i lubiana, całkowicie darmowa biblioteka cyfrowa                
zawierająca ponad 5500 tytułów, w tym wiele szkolnych lektur. 
Ebooki są dostępne w wielu formatach, w tym na czytniki.              
Serwis zawiera także audiobooki. Wszystko dostępne jest za 
pomocą wygodnej, darmowej aplikacji (smartfony Android                    
i iPhone). Projekt fundacji Nowoczesna Polska. 
                                                                                    cd. str. 11 
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XVII Mistrzostwa Gminy Żarnowiec                   
w tenisie stołowym 

Darmowe książki w internecie 

https://wolnelektury.pl/


 

 Str. 11                „ECHO ŻARNOWCA” NR 1/2020 (178) 

       
  
Lektury.gov.pl 
Serwis zawiera wiele szkolnych lektur wraz z ich wykazem oraz 
opisami. Książki są dostępne online oraz do pobrania w wielu 
formatach, także na czytniki. Projekt realizowany w ramach 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. 
  
Polona.pl 
Największa w Polsce biblioteka cyfrowa. Zawiera stare książki 
oraz inne zdigitalizowane zbiory. Większość z nich należy do 
domeny publicznej, więc są darmowe. 
  

OFERTY FIRM 
Legimi 
Legimi to usługa oferująca dostęp do tysięcy ebooków                     
w ramach abonamentu, zarówno na smartfonach, jak                        
i czytnikach. Z uwagi na zamknięcie szkół serwis przygotował 
20 tytułów dedykowanych uczniom w różnym wieku. Każdy 
może wybrać jedną darmową książkę. 
Wystarczy wpisać na stronie Legimi kod czytamy, a następnie 
zarejestrować się w serwisie Legimi i pobrać aplikację.                        
Po zalogowaniu w niej lektura znajdować się będzie na                    
wirtualnej półce. Kod wykorzystać można do 31 marca,                     
ale książka będzie przypisana do konta bez ograniczeń                   
czasowych. 
  
EMPIK PREMIUM BEZPŁATNIE NA 60 DNI 
Empik przygotował promocyjny dostęp do bazy 11 tysięcy                    
e-booków i audiobooków dostępnych w ramach aplikacji Empik 
Go dostępnej na Androida i iPhone’a. 
Jak skorzystać z promocji? 
Na stronie https://www.empik.com/czas-w-domu podaj adres                
e-mail, na który zostanie przesłany kod. 
Otrzymany kod wprowadź na stronie: https://www.empik.com/
premium/kupon 
Zarejestruj się lub zaloguj (jeżeli masz już tam konto)                        
na empik.com. 
Aktywuj usługę Empik Premium. 
Pobierz aplikację Empik Go na smartfona i zaloguj się. 
Nie jest wymagane podanie danych karty kredytowej i po               
zakończeniu okresu promocyjnego użytkownik nie zostanie 
obciążony opłatami. 
  
PUBLIO – DARMOWE EBOOKI 
Publio to księgarnia internetowa. Oferuje ponad 100 ebooków 
za darmo. Jednak są to głównie lektury należące do domeny 
publicznej i poradniki. 
  
WYDAWNICTWO SQN – EBOOK ZA ZŁOTÓWKĘ 
Wydawnictwo SQN przez 14 dni będzie oferowało jeden ebook 
dziennie za złotówkę. Adresy sklepów 
to SQNStore.pl oraz LaBotiga.pl 

        
     

     Instytucje kultury – prowadzone lub współprowadzone przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – w związku               
z czasowym zamknięciem muzeów, filharmonii, oper, teatrów 
czy bibliotek, przygotowały bogatą ofertę, umożliwiającą               
kontakt ze sztuką poprzez kanały internetowe.  
 
Zachęcamy do korzystania z tych możliwości:  
▪  https://www.gov.pl/web/kultura/zostan-w-domu--sztuka-
przyjdzie-do-ciebie 
▪  https://www.gov.pl/web/kultura/zostanwdomu--sztuka-
przyjdzie-do-ciebie-cz2 
▪  https://www.gov.pl/web/kultura/zostanwdomu--sztuka-
przyjdzie-do-ciebie-cz3 

  

  
 

 

 

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,  

przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.  

Radosnego, wiosennego nastroju, smacznego jajka  

oraz wszelkiej pomyślności 

życzą: Dyrektor i pracownicy GBP w Żarnowcu  

 

 

 
 

        Każdy mieszkaniec Gminy Żarnowiec ma możliwość                
zaadoptowania psa lub kota ze Schroniska dla bezdomnych 
zwierząt w Bolesławiu - ul. Parkowa 60, 32-329 Bolesław,                     
z którym gmina ma zawartą umowę na wyłapywanie bezdom-
nych zwierząt w 2020 r. 
W ciągu roku z terenu Gminy Żarnowiec do schroniska trafiają 
bezdomne zwierzęta, porzucone przez swoich właścicieli.                    
Niektóre z nich już znalazły nowego opiekuna, pozostałe                  
czekają na Twoją pomoc.  
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#Zostańwdomu – sztuka przyjdzie do Ciebie! 

 

Biblioteka zamknięta do odwołania 

  
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz komunikatu 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego                 
przedłużeniu ulegają ograniczenia w działalności                 
bibliotek.  
Od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania obowiązuje 
czasowe ograniczenie działalności bibliotek.  
W związku z powyższym Gminna Biblioteka Publiczna    
w Żarnowcu oraz Filia w Łanach Wielkich i Punkt                 
biblioteczny w Otoli są nieczynne do odwołania.  
Jednocześnie informujemy, że nie będą realizowane 
zamówienia oraz zwroty książek. Aktualne wypożycze-
nia zostaną przedłużone, a kary za niezwrócone                      
w tym czasie zbiory nie będą naliczane.  
  

Kontakt z GBP w Żarnowcu:  

- tel. 32 644 90 40  

- e-mail: gbp2@op.pl  

  

Koronawirus: ograniczenie działalności instytucji kultury 
przedłużone do odwołania:  
https://www.gov.pl/web/kultura/koronawirus-
ograniczenie-dzialalnosci-instytucji-kultury-przedluzone-
do-odwolania 

BEZDOMNE  ZWIERZĘTA  

https://lektury.gov.pl/
https://polona.pl/
https://www.legimi.pl/czas-na-czytanie/
https://www.empik.com/czas-w-domu
https://www.empik.com/premium/kupon
https://www.empik.com/premium/kupon
http://www.publio.pl/darmowe.html
https://sqnstore.pl/
https://www.labotiga.pl/
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Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej:  
http://www.schroniskoboleslaw.pl/ i adopcji przebywających     
tam zwierząt. 
Więcej informacji pod numerem tel. 32 30 72 360 - adopcje, 
porady, opiekun zwierząt 
Godziny otwarcia schroniska:           
 - poniedziałek - piątek 8:00-16:00 
 - sobota 9:00-14:00   
  
Dla odwiedzających: 
 - wtorek- piątek 12:00-16:00            
 - sobota 10:00-14:00 
  
Informacje o zwierzętach przeznaczonych do adopcji umiesz-
czane są również na stronie internetowej gminy 
www.zarnowiec.pl w zakładce BEZDOMNE ZWIERZĘTA.  
Apelujemy do mieszkańców Gminy Żarnowiec o zwrócenie 
uwagi na problem bezdomności zwierząt. Ten problem nasilił 
się na terenie naszej gminy. 
Należy pamiętać, że zwierzęta w większości przypadków mają 
swoich właścicieli, a pojawiające się „bezdomne psy”, to               
głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez właści-
ciela lub faktycznie porzucone przez bezdusznych opiekunów. 
  
Jak postępować w przypadku zwierząt biegających wolno bez 

opieki właściciela? 
 

W przypadku, gdy właściciel regularnie wałęsającego się                 
zwierzęcia jest znany lub w sytuacji, kiedy mamy faktyczne 
podejrzenie, że zwierzę jest bezpańskie należy fakt ten zgłosić 
bezzwłocznie do pracownika Referatu Infrastruktury i Rolnictwa 
Urzędu Gminy w Żarnowcu pod nr. tel. 32 644 93 20.                              
W dni wolne od pracy i poza godzinami pracy Urzędu,                       
w sprawach dotyczących zgłoszeń bezdomnych zwierząt                 
należy kontaktować się z Komisariatem Policji w Ogrodzieńcu 
(tel. 32 672 97 10).  

Marta Seweryn 
 

 
 
 
 

 
      W związku okresem wiosennym przypominamy o zakazie 
wypalania roślinności na polach, łąkach, pastwiskach,                    
nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach                     
kolejowych lub w strefie torfowisk i trzcin. 
Wypalanie traw i zarośli jest prawnie zabronione. Jest to jeden 
z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia środowiska     
przyrodniczego. 
Wypalanie roślinności powoduje wielkie szkody                            
w środowisku: 
- pożary traw i zarośli mogą przenieść się do zabudowań 
mieszkalnych, co powoduje duże niebezpieczeństwo zdrowia 
oraz życia ludzi i zwierząt, 
- w pożarach giną ptaki oraz niszczone są ich miejsca              
lęgowe, 
- wypalanie traw powoduje wyjaławianie gleby oraz niszczenie 
pożytecznych owadów, co w konsekwencji powoduje obniżenie 
plonów roślin, 
- giną zwierzęta domowe i leśne, które przypadkowo znajdują 
się w zasięgu pożaru, płomienie niszczą miejsca bytowania 
zwierząt, m.in. bażantów, kuropatw, zajęcy, saren, 
- w płomieniach ginie wiele pożytecznych kręgowców, m.in. 
żaby, jaszczurki, krety, jeże, zające, lisy, nornice, ryjówki i inne 
drobne gryzonie oraz bezkręgowców, m.in. dżdżownice, które 
użyźniają glebę, pająki, wije i inne owady, 
- pożary wywołane podpalaniem traw są głównym                          
i najczęstszym zagrożeniem dla naszych lasów, ogień szybko 
rozprzestrzenia się na duże połacie cennych drzewostanów, po 
pożarze las odradza się przez dziesiątki lat, 

 

 
powstający dym podczas wypalania roślinności może być                   
przyczyną wypadków samochodowych, zwłaszcza w pobliżu 
dróg, 
Wypalania traw i wszelkiej roślinności zabraniają: 
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody                 
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55), w tym art. 124 stanowiący, że 
„zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów,               
pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk                    
i szuwarów” i art. 131 stanowiący, że każdy kto wypala łąki, 
pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, 
trzcinowiska lub szuwary podlega karze przewidzianej                          
w ustawie; 
- ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U.                   
z 2020 r. poz. 6), w tym art. 30 ust. 3 stanowiący, że                    
„w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również                      
w odległości do 100m od granicy lasu, zabrania się działań                  
i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szcze-
gólności: rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do 
tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania                         
z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby                   
i pozostałości roślinnych”. 
- zgodnie z art. 82 § 3 i 4 ustawy z dnia 20 maja 1971 r.              
Kodeks wykroczeń (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 821), „kto na 
terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk,                    
torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od 
nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego 
celu (…) oraz kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne 
na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, 
lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów, bądź 
w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym” podlega 
karze przewidzianej w ustawie. 
Dbajmy o środowisko naturalne i nasze najbliższe                         
otoczenie ! 
 

Marta Seweryn 
 
  

 
 
 
 
         Zakończenie przyjmowania wniosków na zadanie pn: 
„Demontaż, transport i utylizacja odpadów zawierających 
azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy             
Żarnowiec w 2020 roku”  
 
W wyniku naboru wniosków w ramach Programu                           
dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony                       
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przedsięwzięć 
związanych z realizacją gminnych programów usuwania                
azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2020, Gmina 
Żarnowiec na podstawie otrzymanych kompletnych wniosków 
złożyła wniosek o dotację na dofinansowanie zadania  pn. 
„Demontaż, transport i utylizacja odpadów zawierających 
azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy                     
Żarnowiec w 2020 roku”. 
Zadanie ma na celu likwidację wyrobów zawierających azbest  
z terenów nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy 
Żarnowiec. Wnioski w tej sprawie składali mieszkańcy,                     
właściciele i użytkownicy nieruchomości zlokalizowanych na 
terenie Gminy Żarnowiec,  którzy wcześniej zostali zinwentary-
zowani w bazie azbestowej. 
W wyniku otrzymania dofinasowania będą realizowane                     
następujące prace: odbiór, demontaż płyt cementowo-
azbestowych wraz z załadunkiem oraz transportem i ich          
unieszkodliwianiem na składowisku odpadów niebezpiecznych. 
W wyniku realizacji przedsięwzięcia Gmina Żarnowiec chce 
osiągnąć efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na usunięciu 
azbestu i wyrobów zawierających azbest w ilości:  
173,19 Mg (tony). 

Marta Seweryn 

OCHRONA  ŚRODOWISKA  Echo Żarnowca            

Zakaz wypalania traw i roślinności 
Zakończenie przyjmowania wniosków  

http://www.schroniskoboleslaw.pl/
http://www.zarnowiec.pl
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       W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawiru-
sa oraz w trosce o wspólne bezpieczeństwo WFOŚiGW                  
w Katowicach informuje, że od 18 marca 2020 r. do odwołania 
pracuje zdalnie. 
W związku z rekomendacjami służb sanitarnych uprzejmie     
informujemy, że zawieszono również bezterminowo bezpośred-
nie konsultacje w Funduszu dotyczące możliwości udzielania 
pomocy finansowej, programów finansowania przedsięwzięć,  
w tym programu CZYSTE POWIETRZE. 
WFOŚiGW zachęca Wnioskodawców i Beneficjentów,                            
do korzystania z komunikacji elektronicznej, telefonicznej                      
lub z poczty tradycyjnej.  
Dla ułatwienia kontaktu zdalnego zostały uruchomione                      
dodatkowe linie telefoniczne. 
Informacja ogólna - tel. 32 60 32 200 / 32 60 215 / 32 60 255 
Więcej informacji na stronie: https://www.wfosigw.katowice.pl/

aktualnosci-wyroznione/9-aktualnosci/2549-zmiana-organizacji-

pracy-w-wfosigw-w-katowicach-w-zwiazku-z-covid-19.html 

 
Marta Seweryn 

 
 

 
 
 
 
 

  

        Urząd Gminy w Żarnowcu inormuje, że od 13 stycznia 
2020 roku do 18 grudnia 2020 roku, następuje przyjmowanie 
wniosków przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska                     
i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie do instalacji                       
fotowoltaicznych w ramach programu „MÓJ PRĄD” 
Poniżej przedstawiamy szczegółowe założenia przygotowane-
go przez Rząd programu: 
▪ Dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej o mocy               
zainstalowanej od 2kW do 10kW; 
▪ Wysokość dofinansowania w formie bezzwrotnej do 50% 
kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej (PV), nie 
więcej niż 5 tys. zł; 
▪ Koszty kwalifikowane – koszty zakupu i montażu instalacji 
fotowoltaicznej (paneli słonecznych, inwertera solarnego, kabli 
solarnych, akcesoriów montażowych); 
▪ Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest           
w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach 
innego programu, nie może ubiegać się o ponowne wspar-
cie w ramach programu „Mój Prąd”; 
▪ Instalacja PV obejmuje ogniwa fotowoltaiczne z niezbędnym 
oprzyrządowaniem; 
▪ Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która jest stroną 
umowy przyłączeniowej; 
Wnioski o dofinansowanie składane będą z formie papierowej. 
Można je przesłać np. pocztą, kurierem, osobiście w NFOŚiGW 
lub online przez stronę; 
▪ Kwalifikacja kosztów od dnia 23.07.2019 (datą poniesienia 
wydatku jest data opłacenia faktury); 
▪ Projekt nie może zostać zakończony (instalacja przyłączona 
przez OSD) przed ogłoszeniem naboru, natomiast projekt musi 
być zakończony na moment składania wniosku o dofinansowa-
nie. To znaczy wnioski mogą być składane po zakupie                          
i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej                     
z dystrybutorem energii i zainstalowaniu licznika dwukierunko-
wego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji); 
▪ Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie, który                     
po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie                       
oraz wnioskiem o płatność; 

 

 
▪ Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za 
zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, dowód zapłaty faktury, 
dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego 
wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy komplekso-
wej (wzór dokumentu został opublikowany wraz z ogłoszeniem 
naboru na stronach NFOŚiGW); 
▪ Dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe                
urządzenia (wyprodukowane nie wcześniej niż 24 miesiące 
przed instalacją); 
▪ Projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej                
zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej; 
▪ Beneficjent zobowiązany jest do zgody na ewentualne                  
przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia              
wypłaty dofinansowania; 
▪ Beneficjent zobowiązany jest do zgody na przetwarzania                    
i opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, 
miejscowość, moc instalacji); 
Nie przewiduje się stosowania zabezpieczeń udzielonego                

dofinansowania. 

Marta Seweryn 

AKTUALNOŚCI    Echo Żarnowca            
Zmiana organizacji pracy w Wojewódzkim                    

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki      
Wodnej w Katowicach w związku z COVID-19 

„MÓJ PRĄD” 
rządowy program rozwoju fotowoltaiki  

 

Ważna informacja na temat pracy Zakładu                        

Wodociągów i Gospodarki Komunalnej                              

w Żarnowcu w Żarnowcu 

 
 

Szanowni Państwo, 

W związku z wystąpieniem przypadków koronawirusa 
w Polsce, mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo                  
Państwa oraz pracowników ZWiGK w Żarnowcu podjęta   
została decyzja o zamknięciu dla bezpośredniej obsługi               
Biuro ZWiGK z siedzibą w Urzędzie Gminy w Żarnowcu,                
ul. Krakowska 34,  od dnia 16.03.2020 r. do odwołania. 

Prosimy o załatwianie wszystkich spraw poprzez kontakt 
telefoniczny: 32 6449 320 w. 123  lub 

600065682  - Dyrektor ZWiGK 

728182365  - Pracownik ds. odczytów i faktur za wodę                    
i ścieki 

600065684  - Pracownik ds. obsługi i usuwania awarii               
wodociągowych 

661568183  - Pracownik ds. obsługi i usuwania awarii                 
kanalizacji sanitarnej w Żarnowcu 

 664752926 - Pracownik ds. reklamacji i innych 

- wiadomości e-mail: zwzarnowiec@op.pl 

Składanie wniosków oraz innych dokumentów możliwe                 
będzie za pośrednictwem poczty. Ponadto informuję, że       
inkasent nie będzie dokonywać odczytów aż do odwołania. 
Odczyt stanów wodomierzy proszę przekazywać telefonicz-
nie lub drogą e-mail. W przypadku braku aktualnego odczytu 
wskazań wodomierzy faktura zostanie wystawiona na                   
podstawie średniego zużycia wody i/lub odprowadzonych 
ścieków z poprzedniego okresu obrachunkowego lub na    
podstawie średniego zużycia wody i/lub odprowadzonych 
ścieków w okresie roku ubiegłego.  

cd. str. 14 

https://www.wfosigw.katowice.pl/aktualnosci-wyroznione/9-aktualnosci/2549-zmiana-organizacji-pracy-w-wfosigw-w-katowicach-w-zwiazku-z-covid-19.html
https://www.wfosigw.katowice.pl/aktualnosci-wyroznione/9-aktualnosci/2549-zmiana-organizacji-pracy-w-wfosigw-w-katowicach-w-zwiazku-z-covid-19.html
https://www.wfosigw.katowice.pl/aktualnosci-wyroznione/9-aktualnosci/2549-zmiana-organizacji-pracy-w-wfosigw-w-katowicach-w-zwiazku-z-covid-19.html
https://mojprad.gov.pl/jak-złożyć-wniosek/
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        W nawiązaniu do informacji Dyrektora ZWiGK z dnia 
14.03.2020 r., informuję, iż w związku z istniejącym zagroże-
niem koronawirusem - pracownik Zakładu będzie dostarczał 
faktury za wodę w okresie od 01.04.2020 do 15.04.2020 r.                
w następujących miejscowościach: Brzeziny, Zabrodzie, Otola 
Mała, Łany Małe, Wola Libertowska, Udórz, Jeziorowice,               
Małoszyce, Otola, Łany Wielkie. 

    Dla bezpieczeństwa, pracownik ZWiGK będzie dostarczał                
i umieszczał faktury w skrzynkach pocztowych, drzwiach                
wejściowych lub na ogrodzeniach budynków mieszkalnych     
odbiorców wody, zaopatrywanych przez tut. Zakład. 

    Faktury będą naliczane w oparciu o średnie zużycie wody                
z poprzednich okresów obrachunkowych, natomiast rzeczywi-
ste stany wodomierzy będą korygowane w kolejnych możliwych 
odczytach, dokonywanych przez inkasenta. Prosimy o zwróce-
nie uwagi i odbieranie faktur oraz terminowe zapłaty dla                   

ciągłości funkcjonowania Zakładu  Wodociągów.                                          

Pogody w sercu i radości                    
płynącej z faktu                                    

Zmartwychwstania Pańskiego. 
Niech nadzieja i radość                       

zastukają do Waszych drzwi,                   
a Wielkanoc przyniesie                          

pomyślność, szczęście i piękny uśmiech każdego dnia    
życzą: Dyrektor i Pracownicy  ZWiGK w Żarnowcu                                                       

 
 

 
 

 
         W dniu 02.04.2020 r. Bank Żywności w Częstochowie 
dostarczył 1 125,09 kg żywności dla mieszkańców Gminy        
Żarnowiec. Od początku trwania programu w tut. Gminie         
skorzystało 81 osób z paczek żywnościowych. 
W tym miesiącu w dostarczaniu paczek do miejsca zamieszka-
nia osób najbardziej potrzebującym pomogła straż. 
Ośrodek Pomocy Społecznej dziękuje za zaangażowanie        
oraz współpracę Ochotniczej Straży Pożarnej z Chliny przy 
dostarczeniu żywności dla 27 rodzin.  

OPS w Żarnowcu 

OSP  

 
 
 
 

        

Urząd Gminy Żarnowiec przypomina, iż w kwietniu                  

2020 r. odbędzie się zbiórka odpadów wielogabarytowych 
spod nieruchomości, według następującego harmonogramu: 

Odpady wielkogabarytowe należy wystawić przed posesję               

do godz. 7.00 wyznaczonego dnia, tak aby nie utrudniać ruchu 

drogowego. 

Do odpadów wielkogabarytowych należą: meble, wersalki,  

fotele, meble ogrodowe, dywany, materace, zabawki dużych 

rozmiarów, okna bez szyb, drzwi bez szyb, itp. 

Opony oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w tym 

terminie nie będzie zbierany. W związku z tym, iż gmina za 

odpady wielkogabarytowe płaci znacznie wyższą cenę niż za 

opony czy elektrośmieci prosimy o nie wystawianie tych                  

odpadów podczas zbiórki gabarytów, ponieważ w znaczy                

sposób zawyży to koszty utrzymania systemu. 

Opony oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ze                     

względu na obecną sytuację epidemiologiczną mieszkańcy 

gminy mogą oddać za darmo w późniejszym terminie do                   

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczą-

cego się na terenie oczyszczalni ścieków w Żarnowcu przy                

ul. Ogrodowej.                                                 Agnieszka Migas 

AKTUALNOŚCI    Echo Żarnowca            
 

U W A G A 
 

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją 
zdrowotną w zakresie zakażeń koronawirusem       
COVID-19, a tym samym w trosce o zdrowie               
i bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Żarnowiec 
informujemy, iż 

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Żarnowcu 

z dniem 17 marca 2020 r. (wtorek) zostaje zamknię-
ty dla interesantów  aż do odwołania                             

i pracuje w trybie wewnętrznym. 
W sprawach pilnych, których załatwienie wymaga 
bezpośredniej wizyty w Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Żarnowcu prosimy o kontakt telefoniczny        
w celu ustalenia toku postępowania:  
tel. 32 644 93 20 wew. 118 
 
Zalecamy załatwianie spraw drogą elektroniczną 
poprzez adres e-mail: 
opszarnowiec@poczta.onet.pl,  

Pomoc żywnościowa 2014 - 2020 

Rzeczywiste stany wodomierzy zostaną skorygowane po 
następnym możliwym odczycie inkasenta. Płatności z tytułu 
świadczonych usług przez ZWiGK w Żarnowcu, można       
dokonywać za pomocą bankowości elektronicznej lub 
w bankach. 

Za wszelkie trudności związane z zaistniałą sytuacją                
przepraszamy. 

Pragnę nadmienić, że wprowadzenie ograniczeń                            
w kontaktach z pracownikami tut. Zakładu ma na celu              
zapewnienie ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków do 
kanalizacji sanitarnej. 

 Dyrektor ZWiGK w Żarnowcu                                                      

Stanisław Scelina 

Informacja Zakładu Wodociągów                     

i Gospodarki Komunalnej w Żarnowcu 

Zbiórka  odpadów wielogabarytowych  

Data Miejscowość 

03.04.2020 r. 
(piątek) 

Brzeziny, Otola, Otola Mała, Łany Małe, 
Wola Libertowska 

10.04.2020 r. 
(piątek) 

Żarnowiec, Zabrodzie, Łany Średnie 

17.04.2020 r. 
(piątek) 

Udórz, Chlina 

24.04.2020 r. 
(piątek) 

Łany Wielkie, Koryczany, Małoszyce,                  
Jeziorowice 

mailto:ops@pilica.pl
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        Aktualna sytuacja związana z koronawirusem ma wpływ 
także na branżę komunalną. Kolejne miasta wprowadzają      
zmiany w sposobie odbioru odpadów. Na terenie Gminy                   
Żarnowiec na razie odbiór odpadów spod nieruchomości                
odbywa się bez zakłóceń ale branża odpadowa mierzy się      
m.in. z wyzwaniami związanymi z brakami kadrowymi, dlatego 
Urząd Gminy w Żarnowcu apeluje przy tym o rozsądne                    
postępowanie z odpadami. 
Aby w tym trudnym dla nas wszystkich czasie odciążyć system 
gospodarki odpadami przygotowaliśmy pięć rad dotyczących 
postępowania z odpadami na czas epidemii:  
1. Maseczki, rękawiczki wrzucamy w zawiązanym worku do 
pojemnika na odpady zmieszane 
Maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez 
osoby zdrowe, noszone w celu minimalizacji ryzyka zarażenia              
i rozprzestrzeniani się koronowirusa powinny być uprzednio 
zebrane workach, które po zawiązaniu wrzucane są do                          
pojemnika/worka na odpady zmieszane. 

 

2.  Przemyślane zakupy 
Strach bywa złym doradcą zakupowym. Sklepy wciąż działają              
i będą działać, a część nieprzemyślanych zakupów – trafi                 
niestety do kosza. W najbliższym czasie warto zwrócić                   
szczególną uwagę na rozsądne decyzje zakupowe,  aby nie 
wyrzucać więcej niż zazwyczaj. 
 

3.  Zmniejszanie objętości odpadów 
Zgniatanie butelek i innych opakowań z tworzyw sztucznych, 
składanie lub targanie na mniejsze kawałki opakowań                        
papierowych i kartonów – szczególnie teraz należy o tym                    
pamiętać. Im mniej powietrza będą wozić śmieciarki – tym                
więcej zmieści się w nich odpadów. 
 

4. Ograniczenie remontów, wymiany mebli itp. 
To niestety nie jest czas na wiosenne porządki. Warto                      
ograniczyć wizyty w marketach budowlanych i powstrzymać się 
na jakiś czas od prac generujących odpady wielkogabarytowe. 
Ewentualne ograniczenia w odbiorze śmieci, w pierwszej                 
kolejności dotyczyć będą właśnie wielkich gabarytów. 
 

5.  Kompostowanie 

Kolejną frakcją, której odbiór – w przypadku przeciążenia                 

systemu może zostać ograniczony, są odpady bio. Warto,                   

aby właściciele nieruchomości jednorodzinnych pomyśleli                            

o zagospodarowaniu odpadów zielonych we własnym zakresie    

i np. spróbowali stworzyć własny kompostownik.  

 

Poniżej przedstawiamy również wytyczne Ministra Klimatu 
i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowa-
nia z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania                
zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań                  
na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 dla osób 
przebywających w izolacji (odosobnieniu osoby lub grupy 
osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób 
podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia                    
przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego                      
na inne osoby). 
 

▪   wysoce zalecane jest, aby odczekać 72 godziny                                 
od zamknięcia worka – przed przekazaniem worka z odpadami 
do odbioru; 
 

▪   osoba przebywająca w izolacji umieszcza odpady w worku 
przeznaczonym na ten cel, w miarę możliwości worek spryskać  
preparatem wirusobójczym; 
 

▪   worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej ¾ jego  
pojemności i nie zgniatać; 
 

▪   po zapełnieniu worka, osoba przebywająca w izolacji,  
zawiązuje worek i po ustaleniu z osobą wynoszącą odpady      

 
               

z miejsca izolacji wystawia worek z odpadami z pomieszczenia,  
w którym przebywa; 
 

▪   osoba wynoszącą odpady z miejsca izolacji wkłada                        
(w rękawiczkach) wystawiony przez osobę w izolacji worek do 
drugiego worka, zawiązuje/zamyka go  i zabezpiecza przed 
przypadkowym otwarciem w chwili jego odbioru (oprócz                    
dokładnego zawiązania worka, można zamknąć go dodatkowo 
przy pomocy taśmy samoprzylepnej lub sznurka) oraz oznacz 
datę oraz godzinę zamknięcia worka; 
 

▪   worek z odpadami należy przenieść w rękawiczkach                       
do miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów                         
i umieścić w oznakowanym pojemniku przeznaczonym  
na te odpady,   w miarę  możliwości będącego w posiadaniu 
odbierającego; 
 

▪   przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/ 
przenoszeniem odpadów, używać rękawic ochronnych, myć i/ 
lub dezynfekować ręce; 
 

▪  odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami                     
(tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie               
i akumulatory,  zużyte świetlówki) powinny być pozostawione             
w domu w czasie izolacji i przekazane do systemu gminnego,  
kiedy będzie można opuścić miejsce izolacji. 

 
Apelujemy zatem do mieszkańców, aby wsparli pracę                 
sektora komunalnego w tym trudnym momencie poprzez 
właściwe praktyki we własnych gospodarstwach                        
domowych oraz o terminowe dokonywanie wpłat za                     
gospodarowanie odpadami. 
W trosce o nasze i Państwa bezpieczeństwo, ze względu na 
duże zagrożenie epidemiologiczne zwracamy się do                  
Państwa z prośbą o ograniczenie do niezbędnego                       
minimum wizyt w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów                
w Żarnowcu. Konieczne będzie wcześniejsze telefoniczne 
zgłoszenie w celu ustalenia terminu. 
 
W związku z ograniczonym dostępem do urzędu                    
wszystkim, którzy powinni złożyć deklarację o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                  
przypominamy, iż wzór deklaracji dostępny jest do                       
pobrania na stronie internetowej gminy www.zarnowiec.pl 
w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI              
w podkategorii STAWKI OPŁAT, NR KONTA, DEKLARA-
CJA. Wypełnioną i podpisaną deklarację należy wysłać                
za pośrednictwem poczty na adres urzędu. W razie                    
jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod 
nr tel. 326449320 wew. 108.      

Agnieszka Migas 

 

        Odpady z miejsc poddanych kwarantannie należy                   
traktować jako odpady komunalne – poinformowało Minister-
stwo Klimatu, powołując się na wyjaśnienia Głównego                      
Inspektora Sanitarnego. 
 
„W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi odpadów                   

wytwarzanych w gospodarstwach domowych przez osoby                

objęte kwarantanną oraz w innych miejscach wyznaczonych   

do odbywania przez osoby kwarantanny, Główny Inspektor 

Sanitarny informuje, że odpady takie nadal należy traktować 

jako odpady komunalne” – poinformowało w komunikacie                

Ministerstwo Środowiska. 

cd. str. 16 

ODPADY  Echo Żarnowca            

Ważna informacja dotycząca odpadów  

Odpady z miejsc poddanych kwarantannie 

http://www.zarnowiec.pl
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W wyjaśnieniach GIS przypomniał, że kwarantanna oznacza 

odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na                      

zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób                      

szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych. „Wobec 

powyższego, odpady powstające w związku z kwarantanną                

w ramach zapobiegania CIVID-19 traktuje się jak odpady                 

komunalne” – czytamy w komunikacie GIS 

Inspektorat wskazał przy tym, że osoby przebywające                       

w miejscu swojego zamieszkania chorują na różne choroby 

zakaźne, np. grypę, i z tego powodu odpady komunalne nie                

są zaliczane do medycznych odpadów o właściwościach                  

zakaźnych. 

 

Źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/gis-

odpady-z-miejsc-poddanych-kwarantannie-traktuje-sie-jak-

odpady-komunalne 

 

 

 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na dofinan-
sowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu  
regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” 
na lata 2020-2021. 
 
O dofinansowanie w postaci dotacji, na zakup: 
1. wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna                   
nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządze-
nia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie 
sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania                  
informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, 
sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna 
nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 122); 
2. środka wapnującego, o którym mowa w przepisach                     
rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego    
i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów 
będą mogli ubiegać się posiadacze użytków rolnych z terenu 
województwa śląskiego, o pH gleby poniżej lub równej 5,5                   
i powierzchni nie przekraczającej 75 ha. 
Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty zakupu wapna 
nawozowego lub środka wapnującego z wyłączeniem kosztów 
transportu i rozsiewania. 
Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami tj.: 
1. Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem opinii OSChR 
o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO; 
2. Faktura (oryginał) za wapno nawozowe lub środki                         
wapnujące; 
3. Wypełnione formularze dotyczące pomocy de minimis                   
w rolnictwie; 
4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
przez OSChR. 
należy składać do sekretariatu Okręgowej Stacji Chemiczno
- Rolniczej w Gliwicach, ul. Sowińskiego 26, 44-100 Gliwice,                    
a elektroniczną wersję wniosku należy przesłać na adres: 
wapnowanie@wfosigw.katowice.pl.  
Dofinansowaniem będą objęte wnioski przyjęte przez                      
Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze w systemie ciągłym               
w terminie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2021 r. lub    
do wyczerpania alokacji środków. W przypadku wyczerpania 
środków, decyduje data wpływu wniosku do OSChR. 
Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zawarte są                              
w Regulaminie naboru wniosków. 
 
 

 
 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami                       
telefonów: 
Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach: 32 231 74 
19 w. 22, tel. kom. 660 436 281 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach: 32 60 32 341, 32 60 32 386 
 
Dokumenty do pobrania na:  https://www.wfosigw.katowice.pl/
index.php/aktualnosci-wyroznione 
 

 

 

 
 

      W związku z rozprzestrzenianiem się KORONAWI-
RUSA od dnia 12.03.2020r. do odwołania nie                    
przyjmujemy Rolników. 
 

Sprawy pilne i wnioski obszarowe realizujemy po                        
uzyskaniu informacji telefonicznej od Rolnika. 
  

Telefony kontaktowe: 
 

Nowak Marta         607 930 320 

Sarwa Kazimierz     515 275 873 
 
 

AKTUALNOŚCI    Echo Żarnowca            

Ogólnopolski program regeneracji                          

środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie 

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
informuje  

 

 

 

 

      

MRiRW wraz z KOWR od kwietnia br. rozpoczyna              

kontynuację ogólnopolskiej kampanii informacyjnej 

"Kupuj świadomie - Produkt polski", której celem jest 

zwiększanie wiedzy Polaków nt. znaczenia świadomych 

decyzji zakupowych. 

Epidemia koronawirusa będzie miała negatywne skutki 

dla gospodarki, dlatego Twój wybór ma ogromne                

znaczenie. 

 

Wybieranie polskich produktów żywnościowych to 

wsparcie dla polskich rolników i przedsiębiorców     

szczególnie w tak trudnym czasie jak pandemia wirusa 

SARS-CoV-2. 

https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/gis-odpady-z-miejsc-poddanych-kwarantannie-traktuje-sie-jak-odpady-komunalne
https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/gis-odpady-z-miejsc-poddanych-kwarantannie-traktuje-sie-jak-odpady-komunalne
https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/gis-odpady-z-miejsc-poddanych-kwarantannie-traktuje-sie-jak-odpady-komunalne
mailto:wapnowanie@wfosigw.katowice.pl
https://www.wfosigw.katowice.pl/index.php/aktualnosci-wyroznione
https://www.wfosigw.katowice.pl/index.php/aktualnosci-wyroznione
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KORONAWIRUS - INFORMACJE  Echo Żarnowca            

KORONAWIRUS                                                                         

WAŻNE INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW  
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       Od 20 marca br. w związku z zakażeniami wirusem                         
SARS-CoV-2 obowiązuje w Polsce stan epidemii, czyli                 
szczególny stan prawny wprowadzony na podstawie ustawy     
z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu               
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019 r.               
poz. 1239 ze zm.), w celu podjęcia określonych w tej                
ustawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla                    
zminimalizowania skutków epidemii. 

Ograniczenia w walce z koronawirusem                     
obowiązujące od 1 kwietnia br.  

 

- osoby poniżej 18 roku życia nie mogą opuścić domu bez 
opiekuna; 
- zamknięte wszystkie salony kosmetyczne, fryzjerskie,                
tatuażu itd.; 
- obowiązek zachowania dwóch metrów odległości w prze-
strzeni publicznej (nie tyczy się osób opiekujących się chorymi 
czy dziećmi); 
- obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla domowników 
osób, które wracają z zagranicy (wracają od dziś); 
- w sklepach maksymalnie trzy osoby na jedną kasę; 
- sklepy budowlane zamknięte w weekendy; 
- zakaz wypożyczania rowerów miejskich; 
- ograniczenie dostępu do parków, bulwarów, zieleńców; 
- co najmniej półtora metra odległości na stanowiskach pracy 
w biurowcach; 
- w godzinach 10-12 ze sklepów korzystać będą mogły tylko 
osoby powyżej 65 lat . 
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       Od 16 kwietnia (czwartek) każda osoba na ulicy będzie 

miała obowiązek zasłaniania ust i nosa. Zmianie ulegną także 

terminy matur i egzaminu ósmoklasisty. Oprócz tego przedłuża-

my obowiązywanie wszystkich dotychczasowych zasad bezpie-

czeństwa. To oznacza, że ograniczenia w przemieszczaniu się, 

czy limity wiernych w kościołach obowiązują również                       

podczas świąt wielkanocnych. 
 

Egzaminy najwcześniej w czerwcu  
Matury i egzamin kończący podstawówkę zostaną przełożone. 
Odbędą się najwcześniej w czerwcu. Jednak o konkretnych 
terminach będziemy informować co najmniej 3 tygodnie przed 
datą egzaminów. 
Ponadto wszystkie szkoły pozostają zamknięte do niedzieli               
26 kwietnia. Do tego czasu – tak jak dotychczas – placówki 
mają obowiązek prowadzić nauczanie zdalne. 
 

Zasłanianie ust i nosa obowiązkowe od 16 kwietnia 
Od czwartku, 16 kwietnia 2020 roku wprowadzamy obowiązek 
zasłaniania ust i nosa. Każda osoba w miejscu publicznym    
będzie musiała nosić maseczkę, szalik czy chustkę, która                
zakryje zarówno usta, jak i nos. Obowiązek dotyczy wszystkich, 
którzy znajdują się na ulicach, w urzędach, sklepach                      
czy miejscach świadczenia usług oraz zakładach pracy.  
Przedłużamy również obecnie obowiązujące zasady                       
bezpieczeństwa. 
 

Do niedzieli 19 kwietnia 2020 r. obowiązują nadal: 
ograniczenia w przemieszczaniu się; 
- zakaz wychodzenia na ulicę nieletnich bez opieki dorosłego; 
- ograniczenia w wydarzeniach o charakterze religijnych –                    
w kościołach może przebywać maksymalnie 5 osób.                      
Zasada obowiązuje również w święta Wielkiej Nocy! 
- ograniczenia w funkcjonowaniu galerii handlowych                        
i wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych; 
- zasady w poruszaniu się przy pomocy komunikacji publicznej                 
i samochodami większymi niż 9-osobowe; 

 
 

- zawieszenie działalności zakładów fryzjerskich, kosmetycz-
nych, tatuażu itd.; 
- zakaz korzystania z parków, lasów, plaż, bulwarów, promenad  
i rowerów miejskich;  
- zamknięcie restauracji;  
- ograniczenia dotyczące liczby osób w sklepach, na targach                
i na poczcie; 
- ograniczenia w działalności instytucji kultury (w kinach,               
teatrach itp.).  
 
Do niedzieli 26 kwietnia obowiązuje nadal: 
- zamknięcie szkół i uczelni; 
- przedszkoli i żłobków; 
- zamknięcie pasażerskiego ruchu lotniczego; 
- zamknięcie międzynarodowego ruchu kolejowego.  
 
Do niedzieli 3 maja obowiązuje nadal: 
- zamknięcie granic (prawo do przekraczania polskiej granicy 
mają nadal m.in. obywatele RP, cudzoziemcy, którzy                         
są małżonkami albo dziećmi obywateli RP, osoby posiadające 
prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub                   
pozwolenie na pracę. 
- obowiązkowa kwarantanna dla osób przekraczających granicę 
z Polską. 
 
Do odwołania obowiązują: 
- ograniczenia w zakresie organizacji imprez masowych                           
i zgromadzeń. 
 
Podsumowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa 
Wszystkie zasady oraz obowiązujące obostrzenia znajdują się 
w zakładce "Aktualne zasady i ograniczenia" w dziale                     
„Ważne informacje”. 
Link do zakładki:  
gov.pl/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia 
 
 
 

 

 

KORONAWIRUS - INFORMACJE  Echo Żarnowca            

UWAGA  MIESZKAŃCY ! 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
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KOMUNIKATY dotyczące funkcjonowania Starostwa Powiato-
wego w Zawierciu i jednostek podległych Powiatowi: 
 
1. STAROSTWO POWIATOWE W ZAWIERCIU: 
Od 16 marca:  ograniczona jest tymczasowo dostępność 
Starostwa Powiatowego w Zawierciu. 
W wyjątkowych, ściśle określonych i ograniczonych do niezbęd-
nego minimum sytuacjach kontakt osobisty z pracownikiem 
merytorycznym Urzędu będzie możliwy po uprzednim telefo-
nicznym umówieniu wizyty/spotkania. 
- W przypadku spraw wymagających uiszczenia opłaty należy 
dokonywać ich na właściwy rachunek bankowy. 
Wykaz telefonów oraz rachunków bankowych dostępny jest na 
stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zawierciu: http://
www.zawiercie.powiat.pl/page/28,Aktualnosci.html?id=898. 
  
2. POWIATOWY URZĄD PRACY: 
Ogranicza się tymczasowo dostępność Powiatowego      
Urzędu Pracy w Zawierciu. 
- W wyjątkowych, ściśle określonych i ograniczonych do                  
niezbędnego minimum sytuacjach, kontakt osobisty z pracowni-
kiem merytorycznym Urzędu będzie możliwy po uprzednim 
telefonicznym umówieniu wizyty/spotkania. 
- w dniu 16 marca 2020r. interesanci tutejszego Urzędu 
będą obsługiwani do godziny 13.00. 
Osoby mające pytania w zakresie działań realizowanych                  
przez tut. Urząd w tym wszelkich form aktywizacji zawodowej 
są proszone o kontakt telefoniczny lub elektroniczny. 
· e-mail- kazw@praca.gov.pl,  telefony:  
32 67 211 79, 32 672-43-96. 
Więcej informacji na stronie: https://zawiercie.praca.gov.pl/ 
  
 

 Od dnia 26.03.2020r. do odwołania nastąpiły zmiany                  
w sposobie rejestracji osób bezrobotnych                                       

i poszukujących pracy. 
 
W związku z ogłoszeniem stanu epidemii koronawirusa          
Sars-CoV-2 osoby, które zamierzają zarejestrować się                     
w tutejszym urzędzie informujemy, że rejestracji dokonać                  
można wyłącznie elektronicznie poprzez przesłanie wniosku 
wraz z załącznikami za pośrednictwem portalu praca.gov.pl 
Wniosek trzeba opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicz-
nym lub profilem zaufanym. Osoba wnioskująca otrzyma                 
decyzję o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej lub poszukują-
cej pracy i ewentualnym zasiłku w postaci elektronicznej. 
Do wniosku należy dołączyć zeskanowane dokumenty                    
wymagane do rejestracji (dowód osobisty lub paszport,                  
świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy, świadectwa pracy                  
i dokumenty potwierdzające przeciwwskazania do wykonywa-
nia określonych prac, orzeczenie o niepełnosprawności). 
Jeżeli pojawiają się problemy z wypełnieniem formularza                    
informacje można uzyskać pod numerem infolinii 19 524. 
Informację telefoniczną w przypadku problemów z dokonaniem 
rejestracji on-line można uzyskać również pod numerami                 
telefonu Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu 32 6721179 
wew. 146 ,147. 
Osoby które nie dysponują profilem zaufanym, a posiadają     
dostęp do konta elektronicznego w banku, mają możliwość 
potwierdzenia swojej tożsamości i założenia profilu zaufanego 
bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym.  
Szczegółowe informacje w tym zakresie na stronie  
https://pz.gov.pl. 
Poczta Polska również informuje o możliwości założenia profilu 
zaufanego na platformie Envelo. 
  
 

 

  
3. FUNKCJONOWANIE PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ                     
POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA 
OBYWATELSKIEGO NA TERENIE POWIATU                                
ZAWIERCIAŃSKIEGO:  
Od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania punkty nieodpłatnej 
pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
na terenie powiatu zawierciańskiego nie prowadzą dyżurów.                
W celu skorzystania z telefonicznej nieodpłatnej pomocy praw-
nej osoba proszona jest o kontakt pod numerem telefonu:  
32 45 07 122, Wniosek można przesłać na adres e-mail: 
sod@zawiercie.powiat.pl. Więcej informacji: http://
www.zawiercie.powiat.pl/page/28,Aktualnosci.html?id=903 
 

 
 
 
 
 
 

       Osoba obejmowana obowiązkową kwarantanną, np. przy 
przekraczaniu granicy, wypełnia formularz lokalizacyjny.                  
Deklaruje w nim miejsce odbywania kwarantanny i podaje swój 
numer telefonu. Dane trafiają do systemu, a później do naszej 
aplikacji. 
W tym momencie (po dotarciu danych do systemu naszej               
aplikacji) osoba objęta kwarantanną dostaje SMS-a                             
z informacją o obowiązku zainstalowania i korzystania                         
z aplikacji Kwarantanna domowa. 
WAŻNE! Najpierw SMS, później aktywacja. Otrzymanie SMS-a 
jest kluczowe. To znak, że Wasze dane są w naszej bazie i że 
możecie rozpocząć korzystanie z aplikacji. Aplikację aktywujcie 
po przybyciu na miejsce odbywania kwarantanny. 
SMS dotarł. Można pobrać aplikację. Jak to zrobić? 

cd. str. 19 

AKTUALNOŚCI    Echo Żarnowca            

KOMUNIKATY 

Starostwa Powiatowego w Zawierciu 

APLIKACJA - Kwarantanna domowa   

http://www.zawiercie.powiat.pl/page/28,Aktualnosci.html?id=898
http://www.zawiercie.powiat.pl/page/28,Aktualnosci.html?id=898
https://zawiercie.praca.gov.pl/
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/rejestracja/wyborUrzedu?start=true
https://pz.gov.pl
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To zależy od telefonu, którego używacie. Jeśli korzystacie               
z telefonu systemem Android - znajdziecie ją w sklepie 
Google Play. Jeśli Wasz smartfon to iOS, zajrzyjcie do                   
App Store. Niezależnie od modelu telefonu, sklepy                       
znajdziecie na jego pulpicie. Będąc w sklepie, w polu                    
wyszukiwania wpiszcie nazwę aplikacji, czyli Kwarantanna 
domowa. Po jej wyszukaniu kliknijcie w przycisk „Instaluj”. 

Czas na aktywację aplikacji. Zrobicie to za pomocą numeru 
telefonu. Wasze konto zostanie zweryfikowane po                     
wprowadzeniu kodu, który otrzymacie w wiadomości SMS. 

 
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/aplikacja-kwarantanna-
domowa--od-dzis-obowiazkowa 

 
 

 

 

Główny Inspektor Sanitarny przekazał dziesięć porad, które 
należy stosować, aby zminimalizować ryzyko zarażenia 

koronawirusem 
  
1. Często myj ręce - Należy pamiętać o częstym myciu rąk 
wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować 
je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko 
przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. 
Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.  
2. Podczas powitania unikaj uścisków i podawania dłoni - 
W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być 
zanieczyszczone wirusem. Powstrzymaj się od uścisków,              
całowania i podawania dłoni na powitanie.  
3. Unikaj płatności gotówką, korzystaj z kart płatniczych - 
Na powierzchni banknotów i monet mogą znajdować się                 
wirusy i bakterie. W miarę możliwości unikaj płatności gotówką. 
Korzystaj z kart płatniczych i bankowości elektronicznej.  
4. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust  - Dłonie dotykają wielu 
powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem.                 
Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może 
spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni na siebie.  
5. Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe  - 
Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, 
włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane                
z użyciem wody z detergentem lub środka dezynfekcyjnego. 
Wszystkie miejsca, z których często korzystają ludzie powinny 
być starannie dezynfekowane.  
6. Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj                      
z niego podczas spożywania posiłków - Na powierzchni     
telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobo-
twórcze drobnoustroje. Regularnie przecieraj lub dezynfekuj 
swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami                     
nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na 
stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. 
7. Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy - Należy 
zachować co najmniej 1-1,5 metra odległości z osobą, z która 
rozmawiamy, twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma                
gorączkę.  
8. Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu  -              
Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym 
łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do 
zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub 
zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).               
Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega                  
rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.  
 
 

 
 

9. Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organi-
zmu - Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzo-
nej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum                    
5 porcji warzyw  i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. 
Codziennie wypijaj ok. 2 litrów płynów (najlepiej wody).                   
Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby 
robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się 
koronawirusa.  
10. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawi-
rusie - Niepokój to naturalny odruch w przypadku                            
występowania nowego zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj ze 
sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach                       
naukowych, które publikowane są na stronach internetowych 
gis.gov.pl i gov.pl/koronawirus. Wiedza naukowa to najskutecz-
niejsze narzędzie w walce z koronawirusem. 
 

Informacja GIS w sprawie wyrobów piekarniczych 
Ze względu na obawy klientów kupujących pieczywo luzem 
Główny Inspektor Sanitarny informuje, że nie ma żadnych               
doniesień naukowych wskazujących na zakażenie koronawiru-
sem drogą pokarmową. 
Jednocześnie, Główny Inspektor Sanitarny przypomina                       
o konieczności zachowania podstawowych zasad bezpieczeń-
stwa i higieny polegających na używaniu w punkach sprzedaży 
pieczywa rękawiczek lub torebek jednorazowych. 
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości bądź obaw, wystarczy 
umieścić zakupione pieczywo na około 2 minuty w piekarniku 
nagrzanym wcześniej do temperatury 180-200°C. Dostępne 
źródła naukowe wskazują, że wirusy ulegają inaktywacji                       
w temperaturze ok. 60-70°C. 
 
 
 
 
 

•  Propozycje zajęć dla seniorów dostępnych online:  
http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/477 
"Aktywny senior w domu" - Program profilaktyczny                    
Krajowej Izby Fizjoterapeutów i Ministerstwa Zdrowia 
Ćwiczenia będą publikowane na specjalnej stronie : 
fizjoterapiaporusza.pl oraz na You Tubie  
Ministerstwa Zdrowia.  
 

• Akademia NFZ dedykowana jest pacjentom, pracownikom 
podmiotów działalności leczniczej i wszystkim osobom, którym 
temat zdrowia jest bliski. 
Na stronie https://www.facebook.com/akademianfz/ znajdą 
Państwo diety, ćwiczenia, szkolenia e-learningowe, publikacje 
oraz wiele innych materiałów dotyczących opieki i profilaktyki 
zdrowotnej. 
 

• Na portalu ABC Senior.com znajdziemy możliwie kompletne                 
i sprawdzone informacje potrzebne seniorom w tym wyjątkowo 
trudnym okresie. Portal dedykowany jest seniorom, ale też 
młodszym pokoleniom, aby czerpały wiedzę, jak pomagać              
osobom starszym. Na platformie ABCsenior.com powstała m.in. 
wyszukiwarka nieodpłatnej pomocy lokalnej dla seniorów. Są 
tam również informacje o bieżącej sytuacji w kraju, wykaz naj-
ważniejszych telefonów oraz mapa szpitali zakaźnych. 
Link: https://abcsenior.com/ 
 

• Z inicjatywy Zarządu Województwa Śląskiego seniorzy                  
potrzebujący wsparcia mogą zadzwonić na specjalnie                  
uruchomiony numer telefonu 32 506 56 40. 
Śląski Telefon dla Seniora „SERNIOR-fon” funkcjonuje od             
poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.  
 
 

KORONAWIRUS - INFORMACJE  Echo Żarnowca            

Główny Inspektor Sanitarny informuje  

AKTYWNY  SENIOR  W  DOMU  

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.nask.droid.kwarantannadomowa
https://apps.apple.com/pl/app/kwarantanna-domowa/id1502997499?l=pl
http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/477
https://fizjoterapiaporusza.pl/
https://youtu.be/vkg4SDh6clg
https://www.facebook.com/akademianfz/
https://abcsenior.com/
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Skonsultuj się z lekarzem przez telefon, odbierz e-receptę, 
uzyskaj dostęp do informacji medycznych dziecka 
lub osoby, której jesteś opiekunem. 
Przebywasz z dala od swoich rodziców, gdyż nie chcesz ich 
dodatkowo narażać? Być może zastanawiacie się, jak otrzymać 
receptę na leki, które Twoja mama stale bierze, tak, by nie       
musiała iść do przychodni?  

Informacje uzyskasz na stronie: https://pacjent.gov.pl/ 
 
 
 
 

 

Tarcza Antykryzysowa to pakiet rozwiązań, który pomoże 
polskim firmom i ich pracownikom w przejściu przez                   
kryzys wywołany pandemią koronawirusa. Informacje                 
o wszystkich narzędziach, jakie oferuje Tarcza, i sposo-
bach wnioskowania o pomoc znaleźć można na urucho-
mionej właśnie stronie internetowej:  
www.gov.pl/TarczaAntykryzysowa.  
Stronę zbudowano w ten sposób, aby każdy klient mógł                     
w szybki sposób znaleźć dedykowane dla siebie narzędzie. 
Pakiet ustaw proponuje rozwiązania dla różnych grup społecz-
nych – dlatego to z myślą o nich zaprojektowano architekturę 
informacji i ścieżkę dojścia do poszczególnych produktów. 
Informacje i produkty znajdą łatwo m.in.: 
- przedsiębiorcy, 
- pracownicy, 
- organizacje społeczne i instytucje kultury, 
- samorządy, 
- rolnicy, 
a także przedstawiciele poszczególnych branż – transportowej, 
budowlanej, turystycznej. 
Infolinia i FAQ 
Komu przysługuje wsparcie, na czym polega, w jakim zakresie 
jest przyznawane? Odpowiedzi na te i inne pytania umieszczo-
no w zakładce „Pytania i odpowiedzi”, którą będą na bieżąco 
uzupełniane. 
2 kwietnia ruszyła także infolinia dla przedsiębiorców. Oprócz 
tego wszyscy użytkownicy strony mogą zadawać pytania               
poprzez ankietę wbudowaną w stronę w zakładce "Pytania                   
i odpowiedzi". 
Wszystkie usługi w jednym miejscu 
Witryna będzie przekierowywać na strony, na których można 
złożyć elektroniczny wniosek w danej sprawie. 
Z uwagi na złożoność wielu mechanizmów pomocowych                   
oraz szeroką gamę oferowanych w pakiecie produktów,                     
strona będzie cały czas ewoluowała. 
 
 
 
 
 
 
       Korzystasz z aplikacji na telefon? Szukasz sprawdzonych 
informacji, które możesz mieć w zasięgu ręki? Skorzystaj 
z aplikacji mobilnych. Sprawdź, jakie masz do wyboru i pobierz 
najlepsze dla siebie. Wejdź na stronę:  
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-aplikacji-mobilnych 
Przykładowe aplikacje:  
 
mObywatel 
 
Geoportal Mobile 
 
Regionalny System Ostrzegania 
 

 
 

 
iPolak 
 
Zobacz jakość Powietrza w Polsce 
 
Narzędzie Pomiaru Aktywności 
 
Asystent Zdrowego Żywienia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Standardowo termin na złożenie rocznego zeznania 

PIT upływa 30 kwietnia. 

 W tym roku deklaracje można jednak składać do końca 

maja. 
Dla ponad 21 mln osób rozliczających się na formularzach 
PIT-37 i PIT-38, propozycja rozliczenia jest już przygotowa-
na w usłudze Twój e-PIT. 
Dajemy więcej czasu na złożenie rocznej deklaracji PIT, co jest 
szczególnie istotne dla osób prowadzących działalność                    
gospodarczą. W ich przypadku konieczne jest bowiem samo-
dzielne wypełnienie i przesłanie zeznania do urzędu                     
skarbowego. W tym roku będzie można to zrobić do 31 maja. 
Dla osób, które rozliczają się na drukach PIT-37 i PIT-38 (m.in. 
dochody z umów o pracę, dzieła, zlecenia, zysków kapitało-
wych) w usłudze Twój e-PIT znajduje się automatycznie                    
przygotowane rozliczenie podatkowe. W przypadku braku                 
aktywności zostanie ono zaakceptowane 30 kwietnia. Jeśli                   
z tego rozliczenia będzie wynikać niedopłata podatku, to                       
w maju urzędy skarbowe prześlą o tym informacje do                     
poszczególnych osób. 
Gdyby okazało się, że przygotowane i zaakceptowane przez 
administrację skarbową zeznanie trzeba skorygować, to można 
to zrobić po 30 kwietnia zarówno poprzez usługę Twój e-PIT, 
aplikację e-Deklaracje lub też w sposób tradycyjny na                       
papierowym formularzu. Do 31 maja korygując zeznanie można                  
również dodać lub zmienić organizację pożytku publicznego 
Więcej na stronie podatki.gov.pl 

 

        Przypominamy, że informacje telefoniczne dotyczące      
rozliczeń podatkowych można uzyskać (oprócz infolinii KIS 
oraz wojewódzkich infolinii PIT) również w urzędach                         
skarbowych. Zachęcamy do kontaktu z właściwym dla nas 
urzędem skarbowym, który pomoże i odpowie na pytania                     
w zakresie rozliczeń podatkowych. 
 
Baza jednostek, wraz z numerami telefonów znajduje się na 
stronie internetowej Krajowej Administracji Skarbowej                           
w zakładce Kontakt / Jednostki podległe / Dane teleadresowe 
jednostek Krajowej Administracji Skarbowej. 
 
Czasowe ograniczenie dostępu do urzędów skarbowych ze 
względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa nie oznacza, 
że nie są one dostępne zdalnie. KAS zachęca do korzystania                 
z e-usług oraz kontaktu z urzędami skarbowymi poprzez             
e-PUAP, e-mail i telefonicznie. 
 
Baza urzędów skarbowych wraz z telefonami, adresami stron 
internetowych oraz e-mail znajduje się na stronie Ministerstwa 
Finansów - Krajowej Administracji Skarbowej w zakładce                  
Kontakt / Jednostki podległe / Dane teleadresowe jednostek 
Krajowej Administracji Skarbowej. Umieszczone pod                        
wskazanym adresem pliki pozwalają na wyszukanie kontaktu 
do wszystkich urzędów skarbowych w kraju (z podziałem na 
województwa). 

AKTUALNOŚCI    Echo Żarnowca            

Zdrowie online - co możesz załatwić  

Tarcza  Antykryzysowa  

Skorzystaj z aplikacji mobilnych 

 Więcej czasu na złożenie PIT 

https://pacjent.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-aplikacji-mobilnych
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-aplikacji-mobilnych
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-aplikacji-mobilnych
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-aplikacji-mobilnych
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-aplikacji-mobilnych
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-aplikacji-mobilnych
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-aplikacji-mobilnych
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-aplikacji-mobilnych
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-aplikacji-mobilnych
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-aplikacji-mobilnych
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-aplikacji-mobilnych
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-aplikacji-mobilnych
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-aplikacji-mobilnych
http://www.podatki.gov.pl
https://www.gov.pl/web/kas/dane-teleadresowe-jednostek-kas
https://www.gov.pl/web/kas/dane-teleadresowe-jednostek-kas
https://www.gov.pl/web/kas/dane-teleadresowe-jednostek-kas
https://www.gov.pl/web/kas/dane-teleadresowe-jednostek-kas
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        W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii oraz 
zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących rozprze-
strzeniania się wirusa SARS-CoV-2 - „koronawirusa", aby              
skutecznie chronić zdrowie beneficjentów ARiMR i jej pracowni-
ków, prosimy o wyrozumiałość dla przyjętego sposobu postępo-
wania w tym okresie. 
Zmiany dotyczą przede wszystkim przyjęć interesantów w jed-
nostkach organizacyjnych ARiMR tzn.: 
- ograniczona zostaje możliwość osobistego załatwiania spraw 
w biurach powiatowych, oddziałach regionalnych oraz centrali 
ARiMR - jednostki te pracują bez kontaktu z interesantami; 
- kontakt z ARiMR – wyłącznie telefoniczny lub pisemny (za 
pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej), numery 
telefonów i adresy e-mail są dostępne w widocznym miejscu 
przy wejściu do placówki Agencji oraz na stronie -  
https://www.arimr.gov.pl/o-arimr/kontakt.html 
- w sytuacji braku możliwości skorzystania z powyższych roz-
wiązań we wszystkich jednostkach organizacyjnych ARiMR 
udostępnione są wrzutnie / urny, w których możliwe będzie 
pozostawienie dokumentów / wniosków / oświadczeń bez ko-
nieczności kontaktu z pracownikami Agencji. Data rejestracji 
dokumentów / wniosków / oświadczeń jest datą ich wpływu do 
ARiMR.  
Ponadto uruchomione zostały dla Państwa dodatkowe kanały 
komunikacji z ARiMR. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania 
odnośnie funkcjonowania Agencji w związku z wprowadzeniem 
stanu zagrożenia epidemiologicznego, prosimy kierować je na 
następujący adres maila lub pod numer telefonu:  
ALERT@ARIMR.GOV.PL 
tel. 22 595 06 99 
Informacje dotyczące działalności ARiMR dostępne są również 
za pośrednictwem dotychczasowych kanałów komunikacji, w 
szczególności: 
Infolinia ARiMR: 800 38 00 84 lub 22 595 06 11 
Formularz kontaktowy: https://www.arimr.gov.pl/zadaj-pytanie/ 
ePUAP[1] : https://epuap.gov.pl/wps/portal  
eUsługi ARiMR: eWniosekPlus oraz PortalIRZplus  

Dokumenty w toczących się postępowaniach można przesyłać 
również za pośrednictwem platformy ePUAP oraz poczty               
elektronicznej. Adresy skrytek ePUAP (dla osób które posiadają 
Profil Zaufany) oraz adresy e-mail biur powiatowych oraz                 
Oddziałów Regionalnych ARiMR dostępne są na stronie                
internetowej ARiMR.  
Zgodnie z przepisami ustawy w okresie obowiązywania stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego                  
z powodu COVID-19, bieg terminów przewidzianych                    
przepisami prawa krajowego dotyczących postępowań 
prowadzonych przez Agencję Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega                 
zawieszeniu na ten okres. 
Powyższe rozwiązanie umożliwia beneficjentom Agencji                 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotrzymanie                        
określonych w prawie krajowym terminów do dokonania                   
czynności po zakończeniu obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu 
COVID-19. 
Niezależnie od powyższego, wnioski o przyznanie płatności na 
rok 2020 (płatności bezpośrednie i płatności w ramach                  
PROW 2014-2020) składane w 2020 roku, powinny być                    
składane w terminach określonych dla tych płatności.  
Przypominamy również o możliwości przekazywania dokumen-

tacji do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przez 

platformę ePUAP. W tym przypadku prosimy o zeskanowanie 

podpisanej dokumentacji i przesłanie jej na adres skrzynki       

ePUAP Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

 

 
 
 

 

Wniosków do ZUS nie należy wysyłać e-mailem 
Wszyscy, którzy chcą złożyć wniosek do ZUS elektronicznie, 
mogą go przekazać wyłącznie za pośrednictwem portalu                  
Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.  
 
Skany, zdjęcia czy wypełnione pliki word lub pdf przesłane 
e-mailem nie będą traktowane jak wnioski i nie będą przez 
nas rozpatrywane.  
Tych, którzy przesłali swoje wnioski na adres cot@zus.pl  lub 
inny adres mailowy, prosimy o przekazanie ich ponownie we 
właściwy sposób. 
 
 
Przypominamy, że aktualnie wnioski można składać do ZUS: 

 drogą elektroniczną - przez PUE ZUS 

 w formie papierowej - za pośrednictwem poczty, 
osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty                
oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu             
z pracownikiem ZUS). 

AKTUALNOŚCI  ROLNICZE  Echo Żarnowca            

Nabory wniosków - ARiMR  

 

Wnioski  do  ZUS  

https://www.arimr.gov.pl/o-arimr/kontakt.html
https://www.arimr.gov.pl/zadaj-pytanie/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/system-teleinformatyczny-arimr-wniosek-przez-internet/ewniosekplus.html
https://sso.arimr.gov.pl/auth/realms/ewniosekplus/protocol/openid-connect/auth?client_id=irzplus&redirect_uri=https%3A%2F%2Firz.arimr.gov.pl%2F&state=48f26ca0-f999-48fd-97d0-2e83e0f0617a&response_mode=fragment&response_type=code&scope=openid&nonce=1de90473-30
mailto:cot@zus.pl
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ZWOLNIENIE Z OPŁACANIA SKŁADEK                                       

NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNO-RENTOWE 
 
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie infor-
muje, że osoby objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym 
w KRUS zostały zwolnione z opłacania składek 
na to ubezpieczenie za drugi kwartał 2020 r. 
Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za drugi kwartał 
2020 r. zostaną opłacone przez budżet państwa 
za pośrednictwem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społeczne-
go.  
Zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno-
rentowe za drugi kwartał 2020 r. dotyczy rolników 
i domowników podlegających ubezpieczeniu emerytalno-
rentowemu, w tym podlegających temu ubezpieczeniu 
na wniosek i tych za których składka ta jest należna 
w podwójnej wysokości w związku z prowadzeniem pozarolni-
czej działalności gospodarczej lub z tytułu współpracy przy pro-
wadzeniu tej działalności.  
Zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno-
rentowe za drugi kwartał 2020 r. jest ustawowe, oznacza to, 
że przysługuje ono bez konieczności składania wniosków 
w tej sprawie.  
Podstawa prawna:  
Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568). 

 
 

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS 
 
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, 
że ubezpieczonemu rodzicowi, który sprawuje osobistą opiekę 
nad dzieckiem – w związku z zamknięciem żłobka, klubu dzie-
cięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, 
do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania 
opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-
19 – przysługuje zasiłek opiekuńczy za każdy dzień opieki, 
przez okres nie dłuższy niż 14 dni. 
Zasiłek opiekuńczy przysługuje z tytułu opieki nad: 
- dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat,  
- dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 
lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub 
orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. 
Zasiłek opiekuńczy za każdy dzień wynosi 1/30 kwoty emerytu-
ry podstawowej, która od 1 marca 2020 r. wynosi 972 zł 40 gr.  
Zasiłek opiekuńczy jest przyznawany na wniosek.  
* Art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) –
 obowiązuje od dnia 31 marca 2020 r.  
Jeżeli formularz nie otworzy się na stronie, należy sprawdzić, 
czy nie został automatycznie załadowany do folderu "Pobrane". 
Zależne jest to od ustawień używanej przeglądarki.  

 

KRUS apeluje o pomoc sąsiedzką!  
 

Drodzy Rolnicy! W związku z podwyższonym ryzykiem zakaże-
nia koronawirusem COVID-19 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego apeluje o pomoc dla osób starszych, samotnych, 
niepełnosprawnych i schorowanych. 

 
 

Na obszarach wiejskich takich osób jest wiele. Żyjąc 
w oddaleniu od sklepów z żywnością, placówek opieki medycz-
nej oraz aptek mogą być pozbawieni dostępu do podstawowych 
artykułów spożywczych czy leków. W tym trudnym okresie nie 
zapominajmy o nich! Pomóżmy potrzebującym sąsiadom zrobić 
zakupy lub wykupić leki. Pomagając, pamiętajmy o zachowaniu 
środków ostrożności i przestrzeganiu zaleceń dotyczących 
ochrony przed koronawirusem wydanych przez organy                     
administracji rządowej, w tym Ministra Zdrowia i Głównego In-
spektora Sanitarnego. 
 
 

Kwarantanna domowa rolników 
 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przekazuje             
informacje Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla rolników 
poddanych kwarantannie domowej w związku z Covid 19. 
Informacja do pobrania na stronie:  
Informacje dla rolników poddanych kwarantannie domowej  
 
 

Komunikat dla rolników dotyczący działalności                
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

 
Na podstawie § 8 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypo-
spolitej Polskiej zagrożenia epidemicznego oraz decyzją               
Prezesa Kasy od dnia 16 marca 2020 r. ogranicza się działal-
ność jednostek organizacyjnych KRUS (Oddziały Regionalne 
i Placówki Terenowe) w zakresie bezpośredniej obsługi                     
interesantów.  
 
Prosimy o kontakt za pomocą: 
- systemu informatycznego e-KRUS, który obsługuje płatności 
on-line, zgłoszenia pomocników rolnika oraz daje możliwość 
wygenerowania zaświadczenia o okresach podlegania                     
ubezpieczeniu społecznemu rolników, 
- kontaktu z jednostkami organizacyjnymi Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego poprzez profil zaufany e-PUAP 
 
- kontaktu telefonicznego, 
 
- poczty elektronicznej, 
udostępnionych w jednostkach organizacyjnych "wrzutni" na 
dokumenty. 
 

AKTUALNOŚCI  ROLNICZE  Echo Żarnowca            

KRUS  informuje  

 

O G Ł O S Z E N I E  

 

       Oferuję wycinkę drzew 

zagrażających bezpieczeń-

stwu blisko domów, płotów                

i linii energetycznych, itp. 

  ▪  Cięcie sekcyjne 

  ▪  Podcinki 

  ▪  Usługa rębakiem 

  ▪  Karczowanie działek 

  ▪  Transport drewna do domu 

  ▪  Usługi ze zwyżki oraz metodą alpinistyczną.  

 

K O N T A K T: 

FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA 

Adrian Chat 

Chlina 240, 42-439 Żarnowiec 

tel. 510 682 481 

https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/Dokumenty/Wydarzenia_2020/Wirus/KOMUNIKAT_MRiRW_23.03.2020_Informacja_o_kwarantannie.pdf


 

 Str. 25                „ECHO ŻARNOWCA” NR 1/2020 (178) 

      
 

AKTUALNOŚCI    Echo Żarnowca            



 

 Str. 26                „ECHO ŻARNOWCA” NR 1/2020 (178) 

      
 

 
 

 
PASCHA 

SKŁADNIKI: 

1 kg tłustego twarogu ( lub trzykrotnie mielonego na sernik),                 

1 kostka masła, 6 żółtek, 1 i ½ szklanki cukru pudru, 2 łyżeczki 

cukru waniliowego, 0,75 l słodkiej śmietanki, po 20 dag                    

rodzinek, orzechów włoskich i owoców kandyzowanych  

Ser trzykrotnie zemleć. Rodzynki namoczyć, orzechy oraz             

owoce kandyzowane drobno pokroić (część zostawić do                    

dekoracji). Śmietankę podgrzać na wolnym ogniu. Żółtka utrzeć 

z cukrem pudrem   i cukrem waniliowym, wlać ciepłą śmietankę 

i ubijać na parze, aż masa zgęstnieje. Przestudzić. Masło ucie-

rać, aż stanie się puszyste, dodając do niego po 1 łyżce masy 

jajecznej oraz zmielonego twarogu – do wyczerpania składni-

ków. Na koniec dodać orzechy, rodzynki i owoce kandyzowane, 

wymieszać. Masę włożyć do sita wyłożonego gazą i postawić 

na garnku, aby nadmiar płynu mógł ściekać. Następnie paschę 

włożyć do lodówki na 12 godzin. Udekorować bakaliami.  
 

LUKROWANA BABKA DROŻDŻOWA  

SKŁADNIKI: 

Na ciasto: 60 dag mąki, 200 ml mleka, 20 dag cukru, 15 dag 

masła, 8 żółtek, 7 dag drożdży, 1 opakowanie cukru waniliowe-

go, skórka starta z cytryny, zapach cytrynowy, sól 

Na lukier: 1 szklanka cukru, 1 łyżka soku z cytryny,                               

½ szklanki wody 

Drożdże rozetrzeć z 1 łyżką cukru, dodać ciepłe mleko i 10 dag 

mąki, odstawić w ciepłe miejsce pod przykryciem do wyrośnię-

cia. Żółtka utrzeć z resztą cukru. Kiedy zaczyn podwoi objętość, 

dodać do niego utarte żółtka, przesianą mąkę, szczyptę soli, 

cukier waniliowy, zapach cytrynowy i skórkę startą z cytryny. 

Ciasto wymieszać i wyrabiać do momentu, aż pojawią się                 

pęcherzyki powietrza. W rondelku rozpuścić masło, ostudzić, 

dodać do ciasta, znowu dobrze wyrobić.  

Formę do baby posmarować masłem i obsypać mąką.                     

Wypełnić ją do połowy wysokości ciastem i odstawić na                     

godzinę do wyrośnięcia. Piekarnik nagrzać do temperatury      

180°C, piec ciasto około 1 godziny.  

Zrobić lukier: ½ szklanki wody zagotować z sokiem z cytryny 

oraz cukrem. Stale mieszając, gotować syrop, aż kropla na 

łyżeczce będzie się ciągnąć jak nitka. Lukier ucierać drewnianą 

łyżką tak długo, aż stanie się biały i gęsty. Polukrować baby, 

odstawić aż lukier zastygnie.  

ŻUREK Z JAJKIEM I BIAŁĄ KIEŁBASĄ 

SKŁADNIKI: 

Na zakwas: 2 szklanki żytniej mąki, skóra razowego chleba,               

2 ząbki czosnku 

Na zupę: włoszczyzna bez kapusty, 5 suszonych grzybów,                 

2 jaja ugotowane na twardo, 50 dag białej kiełbasy, majeranek, 

kminek, sól, pieprz, ziele angielskie, 1 liść laurowy 

Przygotować kwas na żur: w kamionkowym naczyniu lub                      

szklanym słoju zalać wrzątkiem 2 szklanki mąki, tak aby                 

powstało rzadkie ciasto. Gdy ostygnie dodać 1 l przegotowanej 

letniej wody, skórkę razowego chleba, roztarty czosnek.                    

Przykryć gazą, odstawić na trzy dni w ciepłe miejsce. Ugotować 

włoszczyznę w 1 l wody z dodatkiem grzybów, ziela angielskie-

go i liścia laurowego. Wywar odcedzić. Dodać zakwas,                     

zagotować. Doprawić do smaku solą, pieprzem, majerankiem                        

i kminkiem. Ugotować białą kiełbasę, pokroić na grube plastry. 

Ugotować jaja na twardo, obrać ze skorupek, pokroić na          

ćwiartki. Jaja i kiełbasę wyłożyć na talerze, zalać gorącym                  

żurem.  

 

 

 

JAJKA FASZEROWANE PIECZARKAMI 

SKŁADNIKI: 

6 jajek ugotowanych na twardo, 300 g pieczarek, 1/2 cebuli,               

1 łyżka oleju, 1 łyżka masła, 1/2 pęczka natki pietruszki, sól, 

pieprz, majonez, ok. 150 ml (lub do smaku) 

Jajka ugotować na twardo, zalać zimną wodą, zbić skorupki                

i odstawić do ostudzenia, w razie potrzeby zmienić wodę na 

zimniejszą. Obrać ze skorupek i przekroić wzdłuż na połówki. 

Żółtka wyjąć, przełożyć do miseczki i rozgnieść widelcem.              

Pieczarki umyć, dokładnie osuszyć, pokroić w plasterki. Cebulę 

drobno posiekać. 

Na patelni na oleju zeszklić cebulę, następnie dodać masło                   

i pieczarki i smażyć co chwilę mieszając aż lekko się zrumienią. 

W międzyczasie doprawić solą i pieprzem. Pieczarki i cebulę 

zdjąć z patelni i ostudzić, następnie drobno posiekać lub zmielić 

w maszynce do mięsa razem z natką pietruszki. Na koniec  

połączyć z żółtkami, doprawić solą oraz pieprzem i wymieszać 

z 2 - 3 łyżkami majonezu jeśli farsz wydaje się zbyt suchy. 

Białka jajek wypełniać farszem, docisnąć. Układać rozcięciem 

do dołu na półmisku posmarowanym majonezem. Polać resztą 

majonezu. Jeśli majonez jest gęsty (np. gotowy ze sklepu, 

wówczas można go wymieszać z olejem roślinnym).               

Udekorować natką lub rzeżuchą. 

 

 

 

 

            Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze świę-

to chrześcijańskie celebrujące misterium paschalne Jezusa 

Chrystusa: jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Nazywamy 

je Niedzielą Zmartwychwstania Pańskiego, gdyż wydarzenie to 

miało miejsce w niedzielę. Nazwa Wielkanoc wywodzi się od 

tego, że cud zmartwychwstania Jezusa dokonał się nad ranem, 

o świcie, około godziny czwartej, kiedy jeszcze półmrok               

ogarniał ziemię.  

Początkowo Wielkanoc obchodzono w tym samym czasie,      

kiedy żydzi obchodzili swoją Paschę na pamiątkę wybawienia 

ich z niewoli egipskiej. Święto to celebrowano przez tydzień, 

począwszy od 14 dnia miesiąca Nisan (siódmego miesiąca                 

w kalendarzu żydowskim). W naszym kalendarzu przypada on 

mniej więcej na przełomie marca i kwietnia. Ponieważ                      

kalendarz żydowski liczy 354 dni, 14-ty Nisan przesuwał się                

z roku na rok coraz bardziej do przodu w naszej rachubie               

czasu. Powodowało to wiele niedogodności, gdyż święto                   

żydowskie nie zawsze w tym wypadku przypadało w niedzielę. 

Tą niedogodnością w obchodzeniu Wielkanocy zajął się Sobór 

Nicejski w 325 roku, który ustalił, że odtąd Paschę chrześcijań-

ską obchodzić się będzie w niedzielę przypadającą                            

po pierwszej pełni księżyca, zaraz po zrównaniu wiosennym. 

Ostatecznie dopiero za panowania Karola Wielkiego ustalono, 

że Wielkanoc przypadać będzie na niedzielę po pierwszej                    

wiosennej pełni księżyca. Najwcześniejszy możliwy termin 

Wielkanocy może przypaść na 22 marca. Zdarzyło się to                   

ostatnio w 1818 roku, ponownie zaś zdarzy się w 2285 roku. 

Najpóźniejszy możliwy termin – 25 kwietnia, ostatnio Wielkanoc 

w tym dniu obchodzono w 1943 roku, a powtórzy się to                       

w 2038 roku.  
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Ostatnio odeszli od nas: 
 

Szczepanik Marian z Żarnowca (100 lat)                                                
Galas Bogumił z Koryczan (81 lat)  
Nabrdalik Henryk z Otoli (67 lat)  
Grabowska Teresa z Łan Małych (63 Lata) 
Pacuń Stalisław z Chliny (92 lata) 
Szczepanik Piotr z Żarnowca (90 lat) 
Nocoń Marianna z Chliny (89 la) 
Pluta Marianna z Udorza (80 lat) 
Łępa Czesław z Chliny (68 lat) 
Kucypera Anna z Chliny (48 lat) 
Brożek Barbara z Woli Libertowskiej (84 lata) 
Ibek Grażyna z Udorza (56 lat) 
Sobianowski Daniel z Żarnowca (32 lata) 
Mazurek Alfred z Zabrodzia (85 lat) 

Słaboń Bronisław z Chliny (95 lat). 

KRONIKA  ŻŁOBNA 

 

                              K R O N I K A      

                  

                          T O W A R Z Y S K A 

 
 

W ostatnim czasie na ślubnym kobiercu stanęli: 

♥  Julia Nocuń z Żarnowca i Adam Ślęzak z Krakowa 

(08.02.2020 r).  

Nowożeńcom życzymy pomyślności i spełnienia 

życiowych planów!  

 

 

 

        

 

 

     

 

 

WSPOMNIENIE                                                                                

O KSIĘDZU WITOLDZIE STOLARCZYKU 

        Dnia 16 stycznia 2020 r. w 99 roku życia i 70 roku                 
kapłaństwa zmarł Śp. ks. kan. WITOLD STOLARCZYK -          
najstarszy kapłan diecezji kieleckiej, były proboszcz parafii            
w Cisowie i Łanach Wielkich. Śp. ks. kan. Witold Stolarczyk 
został odznaczony wraz z rodzicami medalem Sprawiedliwy 
wśród Narodów Świata w 1995 r. za pomoc niesioną Żydom 
podczas II wojny światowej. W czasie wojny związany był                
z 74. pułkiem piechoty Legionów AK jako łącznik.                            
W Łanach Wielkich funkcję proboszcza pełnił przez 30 lat. 
Jako emeryt chętnie pomagał  w wielu parafiach. 

Red.  

 

† Pieśń pożegnalna                                                                  

Śp. ks. kan. Witolda Stolarczyka                                         

zaśpiewana w czasie ceremonii pogrzebowej                         

w Obiechowie 20 stycznia 2020 r. † 
 

To ostatnie nasze wspólne pożegnanie, 

w wielkim żalu oraz smutku dziś stajemy. 

Oto odszedł od nas Kapłan ukochany,  

więc za Niego wszyscy razem się modlimy…  
 

Ref: Daj Mu Panie wieczne szczęście! 

        Wieczną radość z Tobą w niebie!  

        Byśmy kiedyś się spotkali, 

        o to dzisiaj prosimy Ciebie! 

        Nie pamiętaj o słabościach, 

        jakie kiedyś w życiu były, 

        i zapomnij wszystkie winy, 

        oto wspólnie dzisiaj prosimy! 
 

 Okaż Panie miłosierdzie mnie grzesznemu! 

 Okaż litość bo tak bardzo na nią liczę! 

 Dziś wyznaję, że przed Tobą moim Bogiem,  

 jestem zerem, jestem prochem, jestem niczym… 
 

Ref: Jestem prochem wobec Ciebie 

        Wobec Ciebie Wszechmocnego  

        który byłeś, który jesteś 

        któryś stworzył świat z niczego  

        który dzierżysz w swoich rękach  

        każdą chwilę mego życia  

        który szukasz mnie gdy błądzę 

        który widzisz mnie z ukrycia… 

        Więc dziś błagam Ciebie Boże!  

        Słysz modlitwę ludu tego!  

        Osądź Panie Jego duszę, 

        Według miłosierdzia Twego! (R. I. P.) 
 

Bogusław Nocoń 

 

 

P O D Z I Ę K O W A N I E  
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Składamy serdeczne podziękowania             

za wyrazy pamięci, kondolencje                                         

i uczestnictwo we mszy świętej                                   

i ceremonii pogrzebowej                                                    

Śp. ANNY KUCYPERA 
 

Mąż z dziećmi  

UWAGA - ograniczone serwisy instalacji solarnych 

     W związku z podejmowanymi działaniami w sprawie               
przeciwdziałaniu rozprzestrzenienia się wirusa COVID-19                  
informujemy, że od dnia 27.03.2020r. do odwołania interwencje 

pracowników firmy Flexipower Group na terenie Gminy                  
Żarnowiec będą odbywać się w ograniczonym zakresie.                 
Prosimy by zgłaszać tylko wyłącznie poważne awarie, przez co 
należy rozumieć awarie zagrażające życiu, zdrowiu lub mieniu 
znacznej wartości. Czas reakcji rozumiany jako pojawienie się 
serwisanta w miejscu podejrzenia wystąpienia usterki lub              
awarii, jak również czas ich usunięcia może ulec wydłużeniu. 
Użytkownik zgłaszający usterkę ma obowiązek poinformowania 

pracownika Urzędu, że przebywa na kwarantannie. Pamiętajmy 
o zachowaniu środków ostrożności i bezpieczeństwa w trakcie 
wykonywania interwencji przez pracownika serwisu. 


