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            W trosce o wspólne bezpieczeństwo  i zdrowie interesantów i pracowników prosimy                      
o OGRANICZENIE w miarę  możliwości osobistych wizyt w siedzibie Urzędu Gminy                          
w Żarnowcu i załatwianie urzędowych spraw drogą elektroniczną lub telefonicznie. 
 
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 oraz ePUAP adres skrytki:  
/637-13-94-249/skrytka e-mail: ug@zarnowiec.pl 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA URZĘDU  

GAZETA GMINNA   Nr 1/2021  KWARTALNIK STYCZEŃ-MARZEC 

WYPEŁNIJ SWÓJ OBOWIĄZEK W FORMIE SAMOSPISU 
INTERNETOWEGO 

Zachęcamy do udziału w Narodowym Spisie Powszechnym 
Ludności i Mieszkań 2021 w drodze samospisu internetowe-
go. Jest to najwygodniejsza forma przekazania danych.                 
Możemy z niej skorzystać w dowolnym miejscu i czasie,                    
a dodatkowo będziemy mieli możliwość wzięcia udziału                   
i wygrania atrakcyjnych nagród w planowanej Loterii NSP. 
Osoby, które nie mają w domu komputera i Internetu, powinny 
zgłosić się do Urzędu Gminy. Ze względu na ograniczenia 
epidemiczne, należy wcześniej zadzwonić i zapytać                             
o możliwość spisania się. Z osobami, które nie spiszą się 
przez Internet w wyznaczonym terminie (czyli pierwszych 
14 dniach od rozpoczęcia NSPLiM) skontaktuje się                 
rachmistrz spisowy. Po terminie wyznaczonym przez GUS 
do samospisu, nie będzie już możliwości powrotu do     
samodzielnego spisania się przez Internet. Dlatego warto 
jak najszybciej skorzystać z aplikacji spisowej i wypełnić              
obowiązek spisowy w dogodnym dla siebie momencie. 

 
 

O CO ZAPYTAJĄ NAS W NARODOWYM SPISIE                       
POWSZECHNYM LUDNOŚCI I MIESZKAŃ? 

Formularz do samospisu zaprojektowany został w taki                

sposób, aby przejście do kolejnego pytania zależało od                

odpowiedzi udzielonej na pytanie poprzednie. Tym samym nie 

należy utożsamiać liczby pytań w przedstawionym wykazie 

pytań z liczbą wszystkich pytań, na które dana osoba będzie 

udzielała odpowiedzi, ponieważ będzie to wynikało z                     

indywidualnej sytuacji respondenta (np. wieku, jego historii 

migracyjnej, statusu na rynku pracy, bycia osobą z niepełno-

sprawnościami itp.). Jeżeli okres przebywania za granicą              

respondenta jest krótszy niż rok, wówczas wypełnia on                

kwestionariusz emigranta krótkookresowego, jeżeli wynosi rok 

lub dłużej – kwestionariusz emigranta długookresowego.                

W przypadku emigranta, o którym informacji udziela respon-

dent dokonujący samospisu, mieszkający w Polsce, każde 

pytanie kwestionariusza osobowego zawiera dodatkową              

odpowiedź „nie mam żadnej wiedzy na ten temat”. W związku 

z powyższym w formularzu elektronicznym nie ma numeracji 

pytań. 

Formularz elektroniczny wsparty jest słownikami: adresów, 

krajów obywatelstwa, krajów urodzenia, zamieszkania oraz 

przebywania, narodowości, języków, wyznań, rodzajów paliwa 

i źródeł energii, rodzaju obiektów zbiorowego zakwaterowa-

nia, zawodów oraz rodzajów działalności (PKD). Zawiera          

również dodatkowe wyjaśnienia i definicje pojęć. 
WYKAZ PYTAŃ DO NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO 

LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021 

 DANE OSOBY 

 USTALANIE ADRESU ZAMIESZKANIA OSOBY 

 OSOBY W MIESZKANIU/POMIESZCZENIU NIEBĘDĄCYM 

MIESZKANIEM/OBIEKCIE ZBIOROWEGO                                             

ZAKWATEROWANIA 

 OSOBY PRZEBYWAJĄCE ZA GRANICĄ 

 RELACJE RODZINNE 

 KWESTIONARIUSZ MIESZKANIA 

 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 

 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY EMIGRANTA                        

KRÓTKOOKRESOWEGO 

 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY                                                                                                   

 

         Dnia 1 kwietnia 2021 r.              
rozpoczyna się Narodowy Spis 
Powszechny Ludności i Miesz-
kań. Więcej informacji o spisie 
podajemy na str. 20.  

W TYM NUMERZE                              
DWA DODATKI: 

 

• Harmonogram odbioru                  
odpadów komunalnych                       
na 2021 r. 
 

• Analiza stanu ochrony                 
przeciwpożarowej w gminie              
za 2020 r.  

 

Życzymy Wszystkim, aby Święto Zmartwychwstania 

Pańskiego przyniosło wiele rodzinnego ciepła                       

i radości. Niech ten szczególny czas wypełniony               

będzie wzajemną życzliwością, pogodą ducha,                                              

szczęśliwymi chwilami spędzonymi w domowym               

zaciszu oraz nadzieją i wiarą w dobrą przyszłość  

Wójt Gminy Żarnowiec                                                                                                                                                                               

Grzegorz Scelina                                                                                                                                                                                           

wraz z Pracownikami Urzędu Gminy 

 

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,                                                                                                                               

pełnych wiary, nadziei i miłości.                                                                                                                                               

Radosnego wiosennego nastroju                                                                                                                                         

oraz Wesołego Alleluja!  
 

 

Życzą:                                                                                                                                                                                    

Przewodniczący Rady Gminy                                                                                                                                                        

Eugeniusz Kapuśniak                                                                                                                                                                           

wraz z Radnymi i Sołtysami  

mailto:ug@zarnowiec.pl
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A-KLASA ROZPOCZĘŁA ROZGRYWKI 
 
 
 
 
 

 
Zimowa przerwa w rozgrywkach piłkarskich, choć długa, szybko 
minęła i 13 marca, wyjazdowym meczem z Przebojem                  
Wolbrom, pierwsza drużyna LKS Trzy Korony Żarnowiec                 
rozpoczęła rundę rewanżową sezonu rozgrywkowego 2020/21. 
Zanim piłkarze wystartowali do gromadzenia punktów w                   
oficjalnych meczach, przygotowywali swoją formę na                       
treningach, które w tym roku ruszyły w drugim tygodniu stycznia 
i były prowadzone na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej               
w Żarnowcu. Następnie zespół rozegrał trzy spotkania sparingo-
we na sztucznych murawach w Krakowie, Chorzowie i Żarkach, 
odpowiednio z drużynami Spartaka Gołcza-Wielkanoc, LKS 
Dłużec i Skalniakiem Kroczyce. Wszystkie te mecze niestety 
przegraliśmy ale udało się wykonać dobrą pracę szkoleniową, 
daliśmy też zadebiutować i pograć „dobre minuty” wielu młodym 
zawodnikom, którzy (mamy nadzieję) w niedalekiej przyszłości 
będą stanowić o sile naszego zespołu. 
Zanim zakończę wątek rozpoczętej właśnie wiosennej rundy 
rewanżowej, jeszcze słów kilka podsumowania rundy jesiennej. 
Była to przyzwoita, można nawet powiedzieć, dobra runda.   
Wiele dobrych meczów, sporo wygranych, dużo punktów                     
i miejsce w górnej części tabeli w połowie rozgrywek. Jesteśmy 
z tej rundy zadowoleni.  
 
Tabela Klasy „A” po rundzie jesiennej sezonu 2020/2021 
 
1) Promień Przeginia             16 43 61:17 14   1   1 
2) Legion Bydlin                   16 35 48:27 11   2   3 
3) Ospel Wierbka                   16 35 46:31 11   2   3 
4) Prądnik Sułoszowa            16 33 40:20  9    6   1 
5) Olimpia Łobzów                 16 28 53:21       9   1   6 
6) Trzy Korony Żarnowiec   16 27 30:20       8   3   5 
7) Przebój II Wolbrom            16 26 32:27   8   2   6 
8) Spartak Charsznica           16 26 41:29       8   2   6 
9) Strażak Przybysławice      16 23 41:21       7   2   7 
10) Centuria Chechło    16 23 40:33       7   2   7 
11) Unia Jaroszowiec    16 20 46:55       6   2   8 
12) Błysk Zederman    16 18 29:33       5   3   8 
13) Wielmożanka Wielmoża 16 18 30:37       6   0  10 
14) Laskowianka Laski    16 11 21:65       3   2  11 
15) Dłubnia Trzyciąż Jangrot 16 10 23:64       3   1  12 
16) Błyskawica Kolbark     16   9 25:52       1   6   9 
17) Sokół Gołaczewy     16   4 24:78       1   1  14 
 
 
I jeszcze taka ciekawostka, niby nic ale … 
Tabela Fair Play Klasy „A” po rundzie jesiennej sezonu 
2020/2021 
 
1) Trzy Korony Żarnowiec 17 pkt. 
2) Dłubnia Trzyciąż Jangrot 19 pkt. 
3) Promień Przeginia  21 pkt. 
4) Sokół Gołaczewy  23 pkt. 
5) Olimpia Łobzów  26 pkt. 
6) Centuria Chechło  26 pkt. 
7) Wielmożanka Wielmoża  26 pkt. 
8) Przebój II Wolbrom  28 pkt. 
9) Unia Jaroszowiec                30 pkt. 
10) Ospel Wierbka  31 pkt. 
11) Błysk Zederman  32 pkt. 
12) Błyskawica Kolbark  33 pkt. 
13) Spartak Charsznica  34 pkt. 
14) Legion Bydlin   35 pkt. 
15) Prądnik Sułoszowa  35 pkt. 
16) Strażak Przybysławice  37 pkt. 
17) Laskowianka Laski  40 pkt. 
 

Tabela przelicza otrzymane przez zawodników poszczególnych 
drużyn żółte i czerwone kartki na punkty, tak że drużyna która 
ma najmniejszą ilość upomnień wygrywa klasyfikacje fair play               
i otrzymuje stosowny puchar za zwycięstwo w tej klasyfikacji na 
koniec sezonu. Na półmetku rozgrywek gramy dobrze o punkty      
i „czysto”. 
Teraz podsumowanie startu rundy wiosennej. W pierwszym, 
wspominanym wyżej, meczu ligowym przegraliśmy na wyjeździe 
w Wolbromiu 3:1. Bramkę dla nas strzelił Damian Mazurkiewicz 
na początku drugiej połowy meczu. Graliśmy bardzo słabo                  
w pierwszej połowie, trochę lepiej, ale nie na tyle żeby wygrać, 
czy chociaż zremisować, w drugiej połowie.  
Nasz skład na mecz z Przebojem: 
Paweł Jaros – Kamil Kastek (Przemysław Basoń), Jakub                 
Kiesiewicz, Krzysztof Hajduga, Kamil Kazibudzki – Andrzej             
Sokół, Kacper Hajduga, Damian Mazurkiewicz, Mikołaj Sobieraj 
(Jakub Hajduga) – Konrad Karoń, Mateusz Widawski, 
nie weszli na boisko: Konrad Rogóż, Sławomir Pustułka,                  
Kryspin Kasperczyk. 
 
I jeszcze post scriptum do dzisiejszego artykułu: Sezon ledwo 
się rozpoczął i już został zawieszony, z powodu „sami Państwo 
wiecie czego ...”. W jej sytuacji nie zamieszczę aktualnego       
terminarza rozgrywek, bo mija się to z celem. Pozostaje mieć 
nadzieję, że sytuacja się unormuje i uda się dokończyć sezon. 
Tymczasem trenujemy i pozostajemy w gotowości. 
 

Krzysztof Hajduga 

Sprawy samorządowe za okres styczeń-marzec 2021 r. 

▪ za utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2020/2021 odpowie-

dzialny był Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej                    

w Żarnowcu - prace te były wykonywane nowo zakupionym 

sprzętem (ciągnik rolniczy, pług odśnieżający oraz posypywacz 

zawieszany), 
 

▪ przeprowadzono audyt energetyczny strażnicy OSP Chlina, 
 

▪ rozpoczęły działanie dwie stołówki: w filii Szkoły Podstawowej                    

w Małoszycach oraz w Szkole Podstawowej w Chlinie, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. SP Chlina  
 

▪ podpisano umowę na dostarczanie energii elektrycznej z firmą 

FORTUM do wszystkich punktów poboru energii  finansowa-

nych z budżetu Gminy Żarnowiec, 
 

▪ dnia 05.02. 2021r. odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego 

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP z terenu Gminy 

Żarnowiec, 
 

▪ zakończono nabór rachmistrzów spisowych  do wykonywania 

czynności w ramach Narodowego Spisu Powszechnego                       

Ludności i Mieszkań w 2021 roku, 
 

 

▪  zakończył się remont pomieszczeń gospodarczych w remizie 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Chlinie, wartość robót:                              

45 006,97 zł brutto. Zakres prac obejmował: odgrzybianie                      

i osuszanie pomieszczeń, wykonanie ścianek działowych,                  

wykonanie tynków, malowanie ścian, wykonanie posadzek                    

z płytek, wykonanie sufitów podwieszanych, montaż drzwi                

wewnętrznych, demontaż i montaż okien, roboty elektryczne 

oraz roboty wodno - kanalizacyjne, 

                                                         

                                                                Fot. Anna Sarwa  

▪ złożono wniosek na zadanie pn. „Doposażenie  pomieszczenia 

świetlicy wiejskiej mieszczącej się w strażnicy OSP w Woli                

Libertowskiej” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na                    

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego                   

kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowa-

nych w ramach projektu grantowego, 

▪  złożono 3 wnioski  o uzyskanie środków Funduszu Przeciw-

działania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje 

realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały            

zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej: 

   a) zakup 40 lamp hybrydowych i umiejscowieniu przy drogach 

gminnych oraz wewnętrznych w miejscowości Udórz  

   b) termomodernizacja budynku remizy w Udorzu 

   c)  budowa sieci wodociągowej w miejscowości Udórz, 
 

▪ Gmina Żarnowiec zadeklarowała udział w projekcie zintegro-

wanym PROGRAMU LIFE pt.: „Śląskie. Przywracamy błękit” 

Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla              

województwa śląskiego, 
 

▪ w ramach konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-

351/19Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia 

ogólnego zostały podpisane 2 umowy pomiędzy Gminą                  

Żarnowiec a Województwem Śląskim reprezentowanym przez 

Zarząd Województwa Śląskiego pełniący rolę „Instytucji Zarzą-

dzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020”dla realizacji dwóch projektów:  

I. Innowacyjna edukacja w Szkole Podstawowej w Chlinie -  

kwota dofinansowania 168 423,75 zł to 2-letni projekt edukacyj-

ny skierowany do Szkoły Podstawowej w Chlinie. Projekt               

zakłada wzmocnienie potencjału edukacyjnego w/w szkoły,       

podniesienie kompetencji, wiedzy i umiejętności uczniów                     

i nauczycieli w zakresie zdiagnozowanych potrzeb przez                

realizację zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w ramach                   

3 modułów: 

1. Szkoła Kompetencji i Umiejętności: kształtowanie i rozwijanie 
kompetencji kluczowych, 
2. Szkoła Eksperymentu i Kreatywności: praca metodą ekspery-
mentu i projektu edukacyjnego, 
3. Szkoła Doświadczeń: wyjazdy edukacyjne i wizyty studyjne. 
Realizacja projektu: 01.11.2020 r. - 31.10.2022 r. 
Uczestnicy projektu: 50 uczniów (27 dziewcząt i 23 chłopców)                

i 10 nauczycieli (10 kobiet i 0 mężczyzn). 

II. Innowacyjna edukacja w Szkole Podstawowej w Żarnowcu- 

kwota dofinansowania 354 363,75 zł to 2-letni projekt edukacyj-

ny skierowany do Szkoły Podstawowej w Żarnowcu. Projekt 

zakłada wzmocnienie potencjału edukacyjnego w/w szkoły,              

podniesienie kompetencji, wiedzy i umiejętności uczniów                        

i nauczycieli w zakresie zdiagnozowanych potrzeb przez                  

realizację zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w ramach                       

3 modułów: 

1. Szkoła Kompetencji i Umiejętności: kształtowanie i rozwijanie 
kompetencji kluczowych, 
2. Szkoła Eksperymentu i Kreatywności: praca metodą ekspery-
mentu i projektu edukacyjnego, 
3. Szkoła Doświadczeń: wyjazdy edukacyjne i wizyty studyjne. 
Realizacja projektu: 01.11.2020 r. - 31.10.2022 r. 
Uczestnicy projektu: 120 uczniów (59 dziewcząt i 61 chłopców)               
i 12 nauczycieli (12 kobiet i 0 mężczyzn), 
 

▪ w ramach Programu p.n. „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony 

powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożar-

nych” organizowanego przez WFOŚiGW w Katowicach złożono 

2 wnioski: ocieplenie ścian zewnętrznych remizy OSP Chlina, 

docieplenie stropu w budynku remizy OSP Koryczany, 

cd. str. 3 

Niech te Ś więta Wielkanocne napełnią nas 

wszystkich spokojem, siłą i wiarą                                                 

do pokonywania trudnoś ci.                                                  

Abyś my potrafili z ufnoś cią patrzeć  w przyszłoś ć .  

Niech te ś więta - choć  takie inne -                                          

będą czasem radoś ci i nadziei                                      

budzącej się do ż ycia wiosny. 
 

ż yczy  

Dyrektor i pracownicy                                    

Przedszkola  Publicznego w Ż arnowcu 

Zarejestruj się online na test na COVID-19 
 
Podejrzewasz u siebie zakażenie koronawirusem? Wypełnij 
formularz online i sprawdź, czy kwalifikujesz się do testu 
Jeśli źle się czujesz, wejdź na stronę: https://form.www.gov.pl/
ankieta/610604/stop-covid-formularz.html i wypełnij formularz 
online. System określi, czy kwalifikujesz się do testu. Jeśli tak – 
otrzymasz zlecenie na test z konkretną datą. To nowe, duże 
udogodnienie dla pacjentów. 
Formularz wypełniają osoby, które ukończyły 18 lat i zidentyfi-
kowały u siebie ryzyko zakażenia się koronawirusem. 
Jak działa usługa 
Wchodzisz na stronę: https://form.www.gov.pl/ankieta/610604/
stop-covid-formularz.html. 
Odpowiadasz na zadane pytania. 
System sprawdza, czy kwalifikujesz się na test. 
Wynik testu możesz sprawdzić również na swoim koncie                  
w Internetowym Koncie Pacjenta. 
Jeśli otrzymasz zlecenie na test, zostaniesz automatycznie 
objęty kwarantanną. Pozytywny wynik testu zmienia kwaran-
tannę na izolację domową. Negatywny wynik testu zwalnia               
Cię z kwarantanny. 

https://form.www.gov.pl/ankieta/610604/stop-covid-formularz.html
https://form.www.gov.pl/ankieta/610604/stop-covid-formularz.html
https://form.www.gov.pl/ankieta/610604/stop-covid-formularz.html
https://form.www.gov.pl/ankieta/610604/stop-covid-formularz.html
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14 marca 2021 r. minęło 11 lat, kiedy to grupa pasjonatów                        
pszczelarstwa zebrała się po raz pierwszy. Na tym zebraniu 
rozmowa tyczyła się wokół trudności jakie napotyka obecnie 
hodowla pszczół. By pomóc sobie nawzajem w sposób                  
zorganizowany postanowiono powołać do życia koło                       
pszczelarzy. Rozesłano wówczas zaproszenia wielu osobom                 
z terenu naszej gminy. Na ten apel odpowiedziało kilkunastu 
hodowców i już 27.03.2010 r. w sali narad Urzędu Gminy                   
Żarnowiec odbyło się pierwsze zebranie założycielskie,                      
na którym wybrano struktury koła. Mowa była wówczas o tym 
jak ważna jest rola pszczół w całym ekosystemie. Na                        
następnych zebraniach podjęto uchwałę o przystąpieniu do 
struktur Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach oraz 
przyjęciu nazwy Gminne Koło Pszczelarzy w Żarnowcu. 
W marcu 2011 roku obchodzono pierwszą rocznicę działalności. 
W jej przededniu nasi pszczelarze otrzymali klucze do lokalu              
w budynku dawnej szkoły w Łanach Wielkich, gdzie do dziś         
mieści się siedziba Koła Pszczelarskiego. 
Od samego początku Koło Pszczelarzy czynnie uczestniczy                
w życiu Gminy Żarnowiec. Członkowie chętnie angażują się 
podczas „Dni Żarnowca”, gdzie mają swoją wystawę                    
z produktami pszczelimi oraz sprzętem do produkcji miodu.                
W sezonie wiosenno-letnim prowadzą działalność informacyjną 
dla rolników stosujących opryski. Pouczają jak racjonalnie                 
stosować chemiczne środki ochrony roślin, aby nie stanowiły 
one zagrożenia dla pszczół. Chętnie uczestniczą w spotkaniach 
organizowanych dla dzieci, podczas których opowiadają                       
o swojej pracy, o tym jak powstaje miód, jakie są jego właściwo-
ści. Uświadamiają wówczas młode osoby jak ważna jest                  
obecność pszczół w przyrodzie. 
Obecnie koło liczy 26 członków, w jego skład wchodzą                     
pszczelarze z Żarnowca oraz okolicznych gmin. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezes Koła                                                                                           

Andrzej Karbownik 

 

 

 

 

Marzec w ogrodzie jest pracowitym miesiącem. Porządkujemy 

rabaty i grządki warzywne, przekopujemy glebę, a w drugiej 

połowie miesiąca rozpoczynamy wiosenne siewy.                                

Oto najważniejsze prace do wykonania:  

Prace pielęgnacyjne 

• W marcu możemy wykonać cięcia prześwietlające drzew                     

i krzewów, również tych posadzonych jesienią. Zabieg ten 

umożliwi dostęp światła do wnętrza korony, młodym roślinom 

nada odpowiedni pokrój oraz będzie stymulować wzrost silnych 

pędów. Pamiętamy, aby rany po cięciu zabezpieczać odpowied-

nim środkiem grzybobójczym.  

• Pozostałe po cięciu drzew i krzewów gałęzie, po wcześniej-

szym rozdrobnieniu, można wykorzystać do ściółkowania.  

• W przypadku wykonania cięć krzewów porzeczki, zwróćmy      

uwagę na wygląd pąków. W pierwszej kolejności usuwamy te 

nienaturalnie powiększone. Taki wygląd może wskazywać na 

występowanie wielkopąkowca porzeczkowego. W przypadku 

pojedynczego występowania, nie wycinamy pędu, a jedynie 

usuwamy zmieniony pąk.  

• Przygotowujemy miejsce do wiosennych zasiewów i nasa-

dzeń. Usuwamy pozostałe po zeszłym sezonie resztki warzyw 

oraz bylin. Do kompostowania przeznaczamy jedynie te bez 

oznak chorobowych. Glebę razem z kompostem przekopujemy                   

szpadlem na głębokości kilkunastu centymetrów.  

• W drugiej połowie miesiąca zaczynamy zdejmowanie osłon                 

z okrywanych jesienią roślin. Usuwanie okryć zimowych                 

najlepiej wykonywać podczas pochmurnych dni, dzięki czemu 

unikniemy gwałtownych wahań temperatur.  

Siew i sadzenie  

• W tym miesiącu rozpoczynamy sadzenie krzewów i drzew              

owocowych. Posadzone drzewka należy odpowiednio przyciąć, 

a następnie podlać.  

• Początek miesiąca to idealny czas na produkcję rozsad:              

selera, kalarepy, kapusty, brokułu, pomidorów, papryki, pora  

• W drugiej połowie miesiąca rozpoczynamy wysiew warzyw 

m.in.: rzodkiewki, sałaty, roszponki, kopru, marchwi, szpinaku. 

Zasiewy zabezpieczamy białą agrowłókniną.  

• Pamiętamy również o zabezpieczaniu inspektów przed                   

nocnymi przymrozkami. W tym celu należy okrywać je np. matą 

ze słomy. 

Kwiaty na parapecie oraz balkonie 

• W marcu rozpoczynamy przesadzanie roślin doniczkowych.                  

W pierwszej kolejności przesadzamy te z widocznym                      

przerośniętym systemem korzeniowym. Do ich przesadzania 

dobierajmy odpowiednia podłoże, zwracając również uwagę na 

jego jakość. Pamiętamy o warstwie drenaży na dnie doniczki.  

• Nie stawiamy dopiero co kupionych roślin bezpośrednio przy 

roślinach, które już posiadamy w domu. Izolacja taka powinna 

trwać ok. 2-3 tygodni.  

• Systematycznie doglądamy rośliny, czy nie pojawiły się w nich 

szkodniki . W przypadku stwierdzenia mszyc czy też ziemiórek, 

można zastosować żółte tabliczki lepowe lub też specjalnie   

dedykowane pułapki. W przypadku stwierdzenia pozostałych 

szkodników lub chorób grzybowych, roślinę taką należy                     

odizolować od reszty i zastosować odpowiedni środek                     

grzybobójczy lub zwalczający szkodniki.  

 

Źródło: Śląskie Aktualności Rolnicze  

Nr 03 (386) marzec 2021 r.  

 

▪ w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg złożono dwa 
wnioski dotyczące remontu dróg gminnych w Woli Libertowskiej 
oraz Małoszycach (Borek),  
 

▪ złożono dwa wnioski o dofinansowanie środkami budżetu  
województwa śląskiego na remont i przebudowę dróg gminnych 
w miejscowości Chlina (Chlina Dolna - Zamiechówka) oraz              
w Małoszycach (Małoszyce - Kresy).  

 

 

 

          

 W dniu 16 marca 2021 r. o godz. 15.00 odbyła się XXI sesja 

Rady Gminy Żarnowiec na której radni podjęli uchwały: 

 

- Nr XXI/142/2021 w sprawie zatwierdzenia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  

zwierząt na terenie Gminy Żarnowiec w 2021 roku, 

 

- Nr XXI/143/2021 w sprawie zatwierdzenia wieloletniego                

programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Żarnowiec na lata 2021-2026, 

 

- Nr XXI/144/2021 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinanso-

wanie zadania „Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach 

wodociągowych i oczyszczalni ścieków oraz budynku biurowym 

Gminy Żarnowiec” ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, 

 

- Nr XXI/145/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Żarnowiec 

na 2021 r., 

 

- Nr XXI/146/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy        

Finansowej Gminy Żarnowiec na lata 2021-2026, 

 

Treść powyższych uchwał dostępna jest na stronie internetowej 

BIP w zakładce Rada Gminy – uchwały Rady Gminy. 

                                                                                                   

Anna Czech 

 

 

 

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach 

Funduszu Sołeckiego na 2021 rok  

 

1. Sołectwo Brzeziny: 16 873,54 zł 

2. Sołectwo Chlina: 40 408,85 zł 

3. Sołectwo Jeziorowice: 18 758,12 zł 

4. Sołectwo Koryczany: 27 348,29 zł 

5. Sołectwo Łany Małe: 18 407,50 zł 

6. Sołectwo Łany Wielkie: 21 869,86 zł 

7. Sołectwo Łany Średnie: 20 160,60 zł 

8. Sołectwo Małoszyce: 22 220,48 zł 

9. Sołectwo Otola: 26 296,43 zł 

10. Sołectwo Otola Mała: 10 825,36 zł 

11. Sołectwo Udórz: 19 503,18 zł 

12. Sołectwo Wola Libertowska: 30 416,20 zł 

13. Sołectwo Zabrodzie: 14 112,42 zł 

14. Sołectwo Żarnowiec: 37 428,58 zł. 

 

 

 

 

        W dniu 01.03.2021 r. upłynął I termin składania wniosków    

o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju                      

napędowego. 

Każdy rolnik, który chciał odzyskać część pieniędzy wydanych 

na olej napędowy używany do produkcji rolnej musiał przedsta-

wić faktury VAT oraz złożyć wniosek. 

Wniosek należało złożyć w terminie od 1 lutego 2021 r. do                  

1 marca 2021 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód 

zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do           

31 stycznia 2021 r. 

Limit zwrotu podatku w 2021 r. wyniósł: 

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia       

roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła. 

W I terminie złożonych zostało 521 wniosków na łączną kwotę 

561 238,64 zł. Powierzchnia użytków rolnych położonych na 

obszarze gminy zgłoszona przez producentów rolnych we                 

wnioskach o zwrot podatku wyniosła 5 812,4002 ha. Średnia 

roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła                     

zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot 

podatku wyniosła 6 644,61 sztuk. Ilość litrów oleju napędowego 

wykorzystanego do produkcji rolnej wynikająca ze złożonych 

przez producentów rolnych wniosków o zwrot podatku wyniosła 

561 238,64 litrów. 

W przypadku osób, które nie wykorzystały przyznanego im                  

rocznego limitu będą mogły złożyć wniosek w terminie od                          

2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. 

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji             

nastąpi w terminie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia                        

30 kwietnia 2021 r. 

Lucyna Żaba 

 

 

NAGRANIA Z SESJI  RADY GMINY 

Na stronie internetowej w zakładce SESJE:   
https://www.zarnowiec.pl/kategorie/sesje 
zostały zamieszczone linki do nagrań z sesji Rady 
Gminy Żarnowiec. Nagrania te są jedynym                      

wiarygodnym zapisem z przebiegu całej sesji. 

 

TRANSMISJE ON-LINE SESJI RADY GMINY                     
ŻARNOWIEC   
Link: https://www.youtube.com/channel/

UCWL9Pn9alRVXtaNa84ALxTw  

Z PORADNIKA OGRODNIKA - WIOSENNE PORZĄDKI 

XXI SESJA RADY GMINY ŻARNOWIEC 

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2021 ROK  

ZWROT AKCYZY DLA ROLNIKÓW  

 

 GMINNE KOŁO PSZCZELARZY 

https://www.zarnowiec.pl/kategorie/sesje
https://www.youtube.com/channel/UCWL9Pn9alRVXtaNa84ALxTw
https://www.youtube.com/channel/UCWL9Pn9alRVXtaNa84ALxTw
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Dopłaty 2021 - wnioski tylko przez internet 
Od 15 marca rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłat 
bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2021 r. Od tego roku 
Agencja przyjmuje je jedynie za pośrednictwem aplikacji         
eWniosekPlus. Przez ostatnie trzy lata, od momentu startu                  
aplikacji eWniosekPlus, rolnicy mieli również możliwość złożenia                  
wniosku o dopłaty w formie papierowego oświadczenia o braku 
zmian we wniosku w porównaniu z rokiem ubiegłym. Obecnie               
o wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie drogą elektroniczną.                 

Rolnicy, którzy nie posiadają komputera lub obawiają się, że 
sami sobie nie poradzą  z wypełnieniem e-wniosku, mogą liczyć 
na pomoc pracowników biur powiatowych ARiMR. W placów-
kach Agencji przygotowano specjalne stanowiska, by można 
było wysłać wniosek, a wsparciem w kwestiach technicznych 
będą służyć eksperci.  By ułatwić korzystanie z aplikacji                  
eWniosekPlus, jest ona sukcesywnie modyfikowana. W 2021 r. 
również wprowadzono kilka zmian usprawniających jej                    
działanie, m.in. dodana została sekcja wskazująca na                        
najbardziej aktualny wniosek wysłany do ARiMR; generowane 
są ostrzeżenia o niewykorzystaniu w całości maksymalnego 
kwalifikowanego obszaru (MKO) na działce; wyświetlają się 
błędy, ostrzeżenia czy też wizualizacje w sposób bardziej                 
wyeksponowany; a także umożliwiono przegląd listy upraw                 
czy elementów EFA (obszarów proekologicznych) zdefiniowa-
nych w gospodarstwie. 

Aplikacja eWnioskePlus w znaczący sposób ułatwia proces    
wypełniania oraz składania wniosków. Wszystkie dane                         
w zakresie płatności obszarowych generowane są automatycz-
nie na podstawie narysowanych granic upraw i wybranych                 
płatności. Zatem rolnik, nie musi wpisywać powierzchni działek, 
wystarczy, że wyrysuje granice działki, a powierzchnia zostanie 
wyliczona automatycznie. Poza tym aplikacja zapewnia dostęp 
do aktualnych danych dotyczących płatności bezpośrednich. 
Aplikacja została przygotowana w taki sposób, aby rolnicy mieli 
możliwość wyboru doradcy i nadania mu odpowiedniego                     
na dany rok upoważnienia do obsługi wniosku. Jest to znaczne 
ułatwienie w przypadku tych rolników, którzy zdecydowali się na 
wypełnienie wniosku przez doradców. Wnioski co do zasady 
należy złożyć do 15 maja, ale ponieważ ten dzień wypada                    
w sobotę, będzie to można zrobić (bez żadnych sankcji                     
finansowych) jeszcze do 17 maja. Wnioski przyjmowane będą 
również po tej dacie – do 11 czerwca. Jednak w takim                   
przypadku za każdy dzień roboczy opóźnienia płatność będzie                      
pomniejszona o 1 proc. Natomiast zgłoszenia zmian we                 
wnioskach można składać do 31 maja 2021 r. Złożenie zmiany 
po tym terminie powoduje pomniejszenie płatności do                     
powierzchni objętej tą zmianą o 1 proc. za każdy dzień roboczy 
opóźnienia. Ostateczny termin składania zmian do wniosku 
upływa 11 czerwca 2021 r.                                                                       

W 2021r. rolnicy nie otrzymają papierowego wniosku spersonali-
zowanego, dodatkowo nie jest możliwe złożenie wniosku                    
o przyznanie płatności za pomocą formularza papierowego.  

Wypalanie traw grozi utratą dopłat 
 
Z nastaniem przedwiośnia rośnie zagrożenie pożarowe                     
związane z wypalaniem traw. Warto przypomnieć, że proceder 
ten jest niezgodny z prawem i grożą za niego surowe sankcje 
karne oraz cofnięcie dopłat wypłacanych przez ARiMR.  
Jak groźny jest pożar łąk, można było przekonać się wiosną 
ubiegłego roku, kiedy płonęły tereny Biebrzańskiego Parku               
Narodowego, a akcja gaśnicza trwała kilkanaście dni. Mimo że 
od wielu lat ARiMR, Straż Pożarna i inne instytucje przestrzega-
ją przed wypalaniem traw, co roku znajdują się osoby, które 
lekceważąc te apele, za nic mają stwarzanie bezpośredniego 
zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt i niszczenie 
środowiska naturalnego.  
Pozytywne skutki wypalania traw to mit  
Wbrew obiegowej opinii wypalanie nie powoduje bujniejszego 
odrostu traw. Nie poprawia też jakości gleby. Co więcej,                   
w znacznym stopniu obniża wartość plonów. Po przejściu                  
pożaru gleba staje się jałowa i potrzebuje nawet kilku lat, aby 
powrócić do stanu sprzed katastrofy.  
Pożar jest tragiczny w skutkach dla całego ekosystemu –               
zniszczona zostaje nie tylko warstwa życiodajnej próchnicy, giną 
również zwierzęta. Podpalanie traw bywa często przyczyną   
pożarów lasów i zabudowań gospodarczych, w których życie 
tracą także ludzie. 
Surowe kary – grzywna a nawet więzienie  
Zakaz wypalania traw określony został w Ustawie o ochronie 
przyrody oraz w Ustawie o lasach, a Kodeks wykroczeń                     
przewiduje za to karę nagany, aresztu lub grzywny, której                  
wysokość może wynieść od 5 tys. do 20 tys. zł. Co więcej, jeśli 
w wyniku podpalenia trawy dojdzie do pożaru, który sprowadzi 
zagrożenie utraty zdrowia lub życia wielu osób albo zniszczenia 
mienia wielkich rozmiarów, wtedy sprawca – zgodnie z zapisami 
Kodeksu karnego – podlega karze pozbawienia wolności nawet 
do 10 lat.  
Wypalanie traw to też ryzyko utraty dopłat  
Oprócz wspomnianych sankcji wypalającemu grożą również 
dotkliwe kary, które nakładać może Agencja Restrukturyzacji                  
i Modernizacji Rolnictwa. Zakaz wypalania gruntów rolnych                   
jest jednym z warunków, których rolnicy zobligowani są                      
przestrzegać, aby móc ubiegać się o płatności bezpośrednie 
oraz płatności obszarowe w ramach PROW 2014-2020.                     
W przypadku jego złamania ARiMR może nałożyć na rolnika 
karę finansową zmniejszającą wszystkie otrzymywane przez 
niego płatności o 3 proc. W zależności od stopnia winy, może 
zostać ona obniżona do 1 proc. bądź zwiększona do 5 proc. 
Jeszcze wyższe sankcje przewidziane są dla tych, którzy                 
świadomie wypalają grunty rolne – muszą oni liczyć się                          
z obniżeniem płatności nawet o 25 proc. Agencja może również 
pozbawić rolnika całej kwoty płatności bezpośrednich za dany 
rok, jeśli stwierdzone zostanie uporczywe wypalanie przez                
niego traw. 
 
 
 
31 marca ruszają dwa nabory wniosków z PROW 2014-2020  
 
Już 31 marca 2021 r. o bezzwrotną premię w wysokości                     
150 tys. zł będą mogli ubiegać się młodzi rolnicy. Tego samego 
dnia rusza nabór wniosków o przyznanie 60 tys. zł bezzwrotnej                 
pomocy na "Restrukturyzację małych gospodarstw". Oba nabory 
potrwają do 29 maja 2021 r. i są finansowane z budżetu                  
PROW 2014-2020. 
 
Szczegóły naborów na stronie internetowej ARiMR:  

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/31-marca-ruszaja-

dwa-nabory-wnioskow-z-prow-2014-2020.html 
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ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 
  
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 
  
GOSPODARKA MIESZKANIOWA 
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ADMINISTRACJA PUBLICZNA 
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WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI  
  
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 
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       - 

        

 

2 510 864,00 
  

2 477 253,94  

  
 1 018 314,52 

  
92 000,00 

  
 2 547 843,00   

  
3 200,00 

  
  
  

400,00  
 

  383 653,18 
  
  

3 000,00 

 

- 
  
  
  
  

                5 000,00 

 

135 000,00 
  

7 382 181,00 
  

85 325,00 
  

646 540,00 
  

10 000,00 
  

   6 685 985,00 

 

 

1 914 782,32 
  
  

1 021 644,97 
  
  

279 250,00 

OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI 24 439 419,66 zł       27 202 236,93 zł  

Dnia 29.12.2020 r. odbyła się Sesja Rady Gminy Żarnowiec, której przedmiotem było uchwalenie budżetu gminy na rok 2021. 

Pełną treść uchwały budżetowej znajdą Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: http://bip.ugzarnowiec.madkom.pl 

w dziale: Budżet.   

ŚODR w Częstochowie                                                              

POMOC W WYPEŁNIANIU WNIOSKÓW -                                        

Zapraszamy rolników do skorzystania z pomocy doradcy  
przy wypełnianiu wniosku o dopłaty bezpośrednie.                       

DYŻUR pracownika PZDR w Zawierciu -                                         
Urząd Gminy Żarnowiec, ul. Krakowska 34                                     

Pokój nr 4                                                                                             
Nowak Marta tel. 607 930 320. 

http://bip.ugzarnowiec.madkom.pl
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Koło Gospodyń Wiejskich w Brzezinach powstało 4 marca                

1965 r. z inicjatywy Prezesa Kółka Rolniczego Mieczysława 

Szweja w jego prywatnym domu. Do Koła zapisało się                        

20 członkiń. Przewodniczącą została Pani Jadwiga Wróbel,      

która przewodniczyła Kołu przez 41 lat. W 2006 roku obowiązki 

przewodniczącej przejęła Pani Bożena Milejska. Obecnie do 

koła  należy 12 osób.  

 

ŚWIĄTECZNE PRZEPISY                                                                     

Żurek Wielkanocny 

- kości wędzone/ boczek wędzony 

- liście laurowe, ziele angielskie, majeranek 

- grzyby suszone 

- 1 łyżka chrzanu 

- biała kiełbasa 

- żurek  

- śmietanka 30% 

- 2-3 ząbki czosnku 

- jajka na twardo 

- sól / pieprz. 

Wlać do garnka wodę, włożyć wędzonkę dodać ziele angielskie, 

liście laurowe, grzybki suszone i gotować do miękkości.                   

Wyjąć wędzonkę dodać białą kiełbasę  pogotować  chwilę.      

Wlać żurek (najlepiej swojskiej produkcji), chrzan, śmietana, 

czosnek, majeranek, doprawić do smaku.  

Żurek podać z jajkiem gotowanym na twardo. 

 

 

Sernik królewski /z piaskiem 

Ciasto: 

-  2 szkl. mąki                                                                                               

-  1 szkl. cukru                                                                                              

-  1/2 kostki margaryny                                                                                      

-  2 żółtka                                                                                                                

-  2 łyżki kakao                                                                                               

-  2 łyżeczki proszku do pieczenia.                                                              

Wszystko wymieszać na drobna kruszonkę (na piasek). 

Masa serowa:                                                                                         

-  1,20 - 1,50 kg sera (mielonego)                                                                 

- 1 kostka margaryny                                                                                     

- 5 żółtek                                                                                                          

- 7 białek (2 od ciasta)                                                                                         

- 1 szkl. cukru                                                                                                  

- 2 budynie śmietankowe/waniliowe                                                               

- cukier waniliowy / olejek waniliowy                                                                

(do sera można dodać rodzynki, skórkę pomarańczową). 

Ucieramy margarynę z cukrem i żółtkami na puszystą                       

masę, dodajemy ser i pozostałe składniki i na koniec dodajemy 

ubitą na sztywno pianę z białek. Delikatnie mieszamy. 

Na wysmarowaną i wyłożoną blaszkę wysypujemy większą    

połowę ciasta, wykładamy masę serową i na wierz rozsypujemy 

resztę ciasta. Nagrzewamy piekarnik i pieczemy w temp. 170 - 

180 st. ok 40- 45 min. (w zależności od piekarnika).                                          

Po wystudzeniu ozdobić lukrem. 

 

PRACE PANI BOŻENY MILEJSKIEJ                                                                  

 

 

 

 

 

Przedszkole Publiczne w Żarnowcu działa od września              
w podwyższonym reżimie sanitarnym. Mimo trudnej sytuacji 
pandemicznej oraz wszystkich obostrzeń, do których muszą 
stosować  się pracownicy, dzieci, rodzice - nasze przedszkole to 
miejsce, które ma mnóstwo zalet i pomaga naszym wychowan-
kom w zdobywaniu różnorodnych doświadczeń. Dzieci                 
wszechstronnie się rozwijają i odnoszą mnóstwo korzyści.                 
W przedszkolu wspierany jest rozwój społeczny, fizyczny,                
emocjonalny, poznawczy, dzieci poprzez zabawę uczą się języ-
ka angielskiego. Prowadzone są różnorodne zajęcia dodatkowe, 
poprzez które nauczyciele wspierają szczególne uzdolnienia 
dzieci oraz wyrównują deficyty rozwojowe. Wychowankowie 
naszego przedszkola biorą udział w różnorodnych konkursach, 
akcjach, innowacjach pedagogicznych. Dyrekcja i nauczyciele 
dokładają wszelkich starań, aby stworzyć dzieciom okazję do 
poznawania świata i zdobywania wiedzy poprzez wyobraźnię               
i kreatywność. 
 W roku szkolnym 2020/2021 dzieci z grupy Żabki biorą udział       
w ogólnopolskim programie edukacyjnym pod patronatem                
Ministerstwa Edukacji Narodowej, pn. ”Z kulturą mi do twarzy”. 
Głównym celem programu jest tworzenie sytuacji edukacyjnych 
budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną,       
w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy,                
zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, 
teatru, plastyki. 
W bieżącym roku szkolnym jednym z zadań kierunkowych              
naszego przedszkola jest „Doskonalenie umiejętności kodowa-
nia, logicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych 
problemów, pracy zespołowej, odpowiedzialnego korzystania                
z urządzeń mobilnych”. Wszystkie grupy prowadzą zajęcia                
matematyczne uwzględniające elementy kodowania. Grupa 
Żabki realizuje zajęcia dodatkowe „Kodowanie na dywanie”  
realizowane w ramach ogólnopolskiego programu „Uczymy 
dzieci programować”. Chcemy pokazać naszym dzieciom, że 
nauka programowania nie musi być ani trudna, ani nieciekawa. 
Zabawy z kodowaniem są pełne radości,  otwierają                           
umysły, rozwijają umiejętności logicznego myślenia,  rozumowa-
nia i wnioskowania. Kształcą wyobraźnię i kreatywność dzieci. 
Zachęcają je do działań grupowych, dzięki czemu już kilkulatko-
wie rozwijają się społecznie. Kolejna innowacja „Eksperymenty 
z przyrodą i nie tylko” realizowana jest w grupie Podróżnicy. 
Najlepszym sposobem zaspokojenia naturalnej ciekawości 
dziecka są zabawy badawcze i eksperymenty o charakterze 
badawczym. Zabawy te stanowią podstawę wielokierunkowego 
rozwoju dziecka. Rozwijając umiejętność krytycznego myślenia, 
myślenia przyczynowo – skutkowego, porównywania i uogólnia-
nia przyczyniają się do rozszerzenia horyzontów myślowych 
przedszkolaka. 
Nasze przedszkole wzięło również udział w ogólnopolskim               
programie edukacyjnym Rossman „Czyściochowe przedszkole”. 
Dzieci rozwinęły dobre nawyki higieniczne dotyczące higieny 
nosa, ochrony skóry, czystości rąk, dowiedziały się dlaczego 
codzienna kąpiel jest ważna oraz usprawniły samodzielne                  
korzystanie z toalety. Od września uczestniczymy też                          
w programie „Klub Zdrowego Przedszkolaka”. Koordynatorami              
i realizatorami programu są: pracownicy Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej woj. śląskiego, nauczyciele przedszkola, wychowan-
kowie przedszkola, rodzice i opiekunowie dzieci. 
Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę Pani Weroniki 
Witkowskiej. Nasze przedszkole zawsze może liczyć na           
współpracę z Panią Witkowską, która w tym roku szkolnym    
odwiedziła grupę Podróżnicy i przeprowadziła zajęcia  przyrod-
nicze dotyczące uprawy ziół oraz grupę Motylki, gdzie                      
opowiedziała o największej swojej pasji- malarstwie. 
Przedszkole dziękuje za współpracę Kołu Łowieckiemu                      
„Dzik” . Myśliwi już kolejny raz zaprosili nasze przedszkolaki na 
wycieczkę do lasu i sprawili maluchom wiele radości. Kolejne 

słowa uznania dla pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej - 
gdzie pod czujnym okiem Pani Dyrektor Anny Sarwy  zaspo-
kajana jest ciekawość czytelnicza naszych przedszkolaków. 
Nasze przedszkole małymi kroczkami wkracza z nowoczesną 
technologią w XXI wiek. W Sali Podróżnicy oraz Motylki zawisły 
nowoczesne interaktywne ekrany. Dzięki połączeniu wielu                    
rozwiązań technologicznych w jednym urządzeniu - pobudza się 
dzieci do aktywności zwiększając efektywność zajęć.  
Jak co roku w okresie świątecznym zachęcaliśmy rodziców      
naszych przedszkolaków do pomocy innym. W tym ro-
ku   przygotowaliśmy paczki dla trzech rodzin z terenu naszej 
gminy. Głównym założeniem  naszej akcji jest idea przekazywa-
nia bezpośredniej pomocy – by była ona skuteczna, konkretna                
i sensowna. Zaangażowanie rodziców i nauczycieli przyniosło 
doskonałe efekty - zebraliśmy produkty, konieczne do codzien-
nego funkcjonowania takie jak: żywność i artykuły higieniczno–
sanitarne ale również materiały szkolne i słodycze. 
Wsparcie materialne, ale również nadzieja i wiara w ludzką              
dobroć trafiły do potrzebujących rodzin. Nam pozostaje radość         
z tego, że mogliśmy uczestniczyć w tej szlachetnej akcji. 
Jesienią nasze przedszkole przystąpiło do projektu ekologiczne-
go pod patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowi-
ska EkoEksperymentarium. Projekt ma na celu uczenie                         
i rozwijanie dobrych praktyk ekologicznych u dzieci. Pokazuje 
jak świadomie robić zakupy, sprzątać, oszczędzać wodę. 
Wszystko to jest w formie gry online odzwierciedlającej codzien-
ne czynności. W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną 
związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2  Śląski 
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zainicjował na         
terenie województwa śląskiego realizację akcji informacyjno-
edukacyjnej pn. „Wirusoochrona”. Podopieczni naszego                   
przedszkola wzięli udział w owej akcji i zapoznali się                             
z przysłanymi materiałami oraz na podstawie piosenek, bajek 
edukacyjnych i kolorowanek przypomnieli sobie zasady higieny 
oraz zachowania podczas pandemii. Akcja miała na celu 
wzmocnienie działań przeciwepidemicznych w placówkach 
oświatowo-wychowawczych poprzez przeprowadzenie zajęć 
profilaktycznych dla najmłodszych uczniów, przypominających      
o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny oraz zwrócenie 
uwagi na znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka       
zapobiegania przenoszenia się wirusów. W trakcie zajęć                 
dzieci  mogły pogłębić wiedzę z zakresu zapobiegania                      
chorobom zakaźnym przenoszonym drogą kropelkową, ze 
szczególnym uwzględnieniem profilaktyki koronawirusa i grypy. 
Dla dzieci była to świetna  zabawa, a zarazem bardzo cenna 
wiedza, którą skrzętnie wykorzystują na każdym kroku. 
Przedszkolaki biorą udział w konkursach organizowanych przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną oraz GOKSiT w Żarnowcu.                   
Zdobywają dyplomy, nagrody, wyróżnienia. Rozwijane są                   
zdolności plastyczne dzieci, rozbudzana jest twórcza inwencja, 
kreatywność.  
Zapraszamy do śledzenia strony internetowej naszego                     
przedszkola: www.przedszkolezarnowiec.pl oraz strony                        
Facebook przedszkola.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agnieszka Mądry 

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W BRZEZINACH        
O PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W ŻARNOWCU… 

http://www.przedszkolezarnowiec.pl/
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    Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHLINIE 

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+                                          

NA OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022 

Od 1 czerwca 2021 r. prawo do świadczenia wychowawczego 
będzie ustalane na roczny okres świadczeniowy  trwający do                
31 maja 2022 roku. Warunkiem uzyskania prawa do świadcze-
nia wychowawczego od 1 czerwca 2021 r. będzie złożenie      
wniosku. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia                        
wychowawczego należy złożyć do gminnego organu właściwe-
go ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Chodzi 
tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną 
jednostkę organizacyjną gminy (np. centrum świadczeń). 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na 
nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się  1 czerwca      
2021 r. będzie można składać już od 1 lutego 2021r. drogą         
elektroniczną, a od 1 kwietnia drogą tradycyjną – papierowo               
w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. 

Wnioski drogą elektroniczną będzie można złożyć:                            
- za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego                
Empatia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/,                                  
- przez bankowość elektroniczną oraz portal PUE ZUS. 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

[POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym. 

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez 

zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej 

potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia                         

społecznego. Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych 

osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą                  

zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościo-

wych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej 

liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji 

(określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej 

oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej                     

wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego    

w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie.                            

Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub 

posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej                     

potrzebującym bezpłatnie. 

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów                    

spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących                    

zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków 

towarzyszących mające na celu w szczególności: 
 

1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej                  

w funkcjonowanie społeczności lokalnych,                                                             

2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania                              

podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających                         

z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),                                                                                                       

3. wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie                    

prowadzenia gospodarstwa domowego. 

 

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach 

działań statutowych organizacji, prowadzone będą również 

działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym w formie: 

1. warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych                      

z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków 

pokazujących różne możliwości przygotowania potraw                            

i wykorzystania artykułów spożywczych,                                                                      

2. warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,                                                                                                

3. programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie                  

z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowa-

niu żywności,                                                                                                                                                  

4. warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia,                     

realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomiczne-

go prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem 

wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym 

darów żywnościowych),                                                                                                             

5.inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym                

charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie 

społeczne najbardziej potrzebujących wynikające z potrzeb 

zgłaszanych przez uczestników biorących udział w programie 

POPŻ. 

 

Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych 

(OPR – np. Banki Żywności) i organizacji partnerskich                  

lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie                               

Banków  Żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy 

społecznej (OPS) zobowiązana jest: 
1. dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach,                       

w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów 

EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu                           

z takich działań,                                                                                                               

2.współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom 

korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji       

społecznej,                                                                                                                                                   

3.oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte 

pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz 

informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania 

takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach 

(informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych                   

projektach),                                                                                              

4.kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy                   

żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości               

objęcia wsparciem aktywizacyjnym. 

Pomoc Żywnościowa jest dystrybuowana z Banków                 

Żywności  [Organizacja Partnerska Regionalna – OPR]                

do Organizacji Charytatywnych [Organizacji  Partnerskich 

Lokalnych – OPL]. 

 

TERMINY WYDAWANIA ŻYWNOŚCI 

 

Informujemy, że wydawanie żywności z Banku Żywności                     

w Częstochowie będzie w następujących terminach: 

- 7 kwiecień 2021 r. 

- 11 maj 2021 r.  

- 8 czerwiec 2021 r.  

- 7 lipiec 2021 r. 

 

Osoby, które w tym roku ubiegały się o tę pomoc, proszone                 

są o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej                                

w Żarnowcu w w/w terminach w celu odebrania żywności.  

 

 

Barbara Mikołajczyk  

 
 

 
 
Jak co roku obchodziliśmy w lutym Dzień Bezpiecznego Interne-
tu. Niezwykle ważne przedsięwzięcie zwłaszcza teraz, kiedy 
nasze życie w dużej mierze przeniosło się do sieci. W związku      
z tym uczniowie klas 1-3 wykonali prace plastyczne pokazujące 
korzyści i niebezpieczeństwa wynikające z korzystania                         
z Internetu, natomiast uczniowie klas starszych stworzyli zasady 
bezpiecznego korzystania z Internetu. 11 lutego nasi uczniowie 
pysznie i słodko świętowali tłusty czwartek. Dzięki zaangażowa-
niu mam z Rady Rodziców, które mimo trudnych warunków 
dotarły do wszystkich naszych uczniów ze słodkim poczęstun-
kiem. 12 lutego z okazji Walentynek dzieci mogły przesyłać   
sobie kartki korzystając z poczty walentynkowej zarówno tej 
tradycyjnej w szkole, jak i online poprzez Padlet biblioteki                  
szkolnej. 15 lutego odbył się bal karnawałowy w oddziale                 
przedszkolnym oraz w klasach 1-3. Wszyscy mieli piękne,     
barwne oraz pomysłowe stroje. Ze względu na sytuacje                        
epidemiczną dzieci bawiły się w osobnych salach. 17 lutego 
klasy 7 i 8 pod opieką nauczycieli uczestniczyły w warsztatach 
filmowych pt. „Animowane eksperymenty”. Spotkanie odbyło się 
w aplikacji Zoom i cieszyło się dużym zaangażowaniem uczest-
ników. Również w lutym ósmoklasiści wzięli udział w zajęciach 
organizowanych w ramach programu edukacyjnego 
#SuperKoderzy, którego kluczowym elementem jest nauka     
programowania. Uczniowie złożyli mBoty zakupione dzięki                    
Fundacji Orange i poznali ich podstawowe funkcje. 25 lutego                 
w szkolnej bibliotece odbyło się pasowanie na czytelnika 
uczniów klasy pierwszej. Celem uroczystości było zachęcenie 
najmłodszych do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania 
książek oraz systematycznego rozwijania umiejętności czytania. 
Na koniec spotkania dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz 
książkę w prezencie do swojej domowej biblioteczki. W ramach 
poprawy czytelnictwa szkoła bierze udział w akcji 
„Ogólnopolskie czytanie Jeżycjady” oraz „Czytamy z klasą – 
lekturki spod chmurki” – warto przypomnieć przy tej okazji, że 
czytanie naprawdę pomaga dzieciom! Wycisza je, uczy                      
komunikacji, pobudza ich naturalną ciekawość, inspiruje do    
kreatywnego myślenia, poszerza horyzonty. Zapraszamy do 
biblioteki. W marcu jak co roku obchodziliśmy Narodowy Dzień 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych – wysłuchaliśmy koncertu online                 
w wykonaniu zespołu „Śląsk” oraz w ramach corocznych                    
szkolnych obchodów uczniowie poprzez film i artykuł zostali 
zapoznani z biogramem jednego z Niezłomnych, w tym roku był 
to „Żelazny”. 8 marca chłopcy z klas 1-2 ukoronowali wszystkie 
obecne panie (te małe i te duże) i przygotowali krótki występ                 
z tej okazji. Natomiast starsi chłopcy za pośrednictwem dzienni-
ka elektronicznego przesłali kartki z życzeniami. W dniach                     
17-19 marca uczniowie klasy 8 mieli możliwość sprawdzenia 
swojej wiedzy w próbnym egzaminie ósmoklasisty. 19 marca                 
w oddziale przedszkolnym i klasach 1-3 odbyły się warsztaty 
wiosenne, w ramach których dzieci wykonały wielkanocne                   
stroiki. Po skończonej pracy uczniowie przygotowali wiosenne 
śniadanie z jajkiem i szczypiorem. Również tego dnia uczniowie 
klasy 3 oraz oddziału przedszkolnego przedstawili krótki                      
program artystyczny w związku z nadchodzącym Pierwszym 
Dniem Wiosny. 26 marca obchodziliśmy zdalnie Dzień Teatru. 
W tym roku uczniowie podjęli wyzwanie związane z recytacją 
„łamańcy językowych” - ćwicząc tym samym trudności wynikają-
ce z ich wymowy. Dzieci miały możliwość zapoznania się z hi-
storią teatru oraz ciekawostkami na jego temat. Każdy mógł 
również zwiedzić teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie -                       
oczywiście wirtualnie. Wszyscy chętni uczniowie wzięli udział w 
zorganizowanym przez bibliotekę szkolną konkursie na stroik 
wielkanocny. Efekty pracy można zobaczyć na naszej stronie 
internetowej, na którą bardzo serdecznie zapraszamy. Można 
tam zobaczyć inne realizowane przez szkołę działania jak                  
chociażby projekt pt. Rok Wartości, którego celem jest                          
motywowanie dzieci do wyboru odpowiednich wartości                          

i wskazania im wzorców postępowania w życiu. Efekty projektu 
można zobaczyć odwiedzając nasz szkolny Padlet w zakładce 
Wychowanie do Wartości. Osobny Padlet prowadzi również 
pedagog szkolny, na którym regularnie zamieszczane                        
są propozycje artykułów, karty pracy, oraz porady dla uczniów, 
rodziców i nauczycieli. Przez cały czas Pani pedagog jest                   
również do dyspozycji uczniów i rodziców w szkole. Bardzo           
kolorowy i zawsze aktualny Padlet prowadzi biblioteka szkolna, 
gdzie można obejrzeć prace uczniów, propozycje lektur na dany 
miesiąc, ciekawe gry i zabawy sprawdzające wiedzę.                      
Zapraszamy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei 
Tak bardzo potrzebnych w tym trudnym dla nas czasie. 

Życzymy, aby  Święta Wielkanocne  
Przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość. 

Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,  
napełni Was pokojem, wiarą i nadzieją w lepsze jutro, niech da siłę               

w pokonywaniu trudności  
I pozwoli ufnością patrzeć w przyszłość 

życzą 
Dyrekcja, Nauczyciele, Uczniowie i Pracownicy Szkoły Podstawowej 

im. Haliny Grabowskiej „Zety” w Chlinie. 
 

 

Wybuch epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2                        
w marcu ubiegłego roku spowodował zamknięcie szkół.                    
Po początkowym zawieszeniu działalności dydaktycznej                  
nauczanie przeniosło się do sfery wirtualnej i z krótkimi                 
przerwami dla poszczególnych klas trwa w tej formie do dziś. 
Nowa sytuacja, w jakiej znaleźliśmy się z powodu pandemii, 
stanowi wielkie wyzwanie dla całego środowiska edukacyjnego: 
dyrekcji szkół, nauczycieli, uczniów, i rodziców. W celu ujednoli-
cenia systemu kształcenia na odległość w naszej szkole                  
wprowadziliśmy dziennik elektroniczny oraz uruchomiliśmy  
platformę edukacyjną Microsoft Teams, która obecnie jest               
wykorzystywana do zdalnego nauczania we wszystkich klasach 
w czasie rzeczywistym zgodnie z obowiązującym tygodniowym 
rozkładem zajęć. Szczegółowe zasady dotyczące tej formy   
pracy z uczniami zostały zawarte w Procedurze organizacji 
zdalnego nauczania w klasach 1 – 8 Szkoły Podstawowej               
im. Jana Pawła II w Żarnowcu, która określa m.in. zasady               
organizacji pracy szkoły oraz organizacji jednostki lekcyjnej              
w nauczaniu zdalnym, formy współpracy dyrektora i wicedyrek-
tora z nauczycielami oraz formy koordynowania współpracy                
z uczniami i rodzicami, zasady ustalania tygodniowego zakresu 
treści nauczania w poszczególnych oddziałach, sposoby               
dokumentowania przebiegu nauczania i wychowania oraz                 
zasady oceniania uczniów i bezpieczeństwa w sieci                                
w nauczaniu zdalnym. 

cd. str. 7  

INFORMACJA                                                        

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II                     

W ŻARNOWCU W DOBIE PANDEMII 
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Wszyscy przeszliśmy trudny proces oswajania się z nową rze-

czywistością i mimo wielu trudności wynikających z konieczno-

ści zdalnego nauczania staramy się realizować wszystkie zada-

nia szkoły. Jednym z nich jest przygotowanie naszych ósmokla-

sistów do egzaminu, który w tym roku odbędzie się pod koniec 

maja. Aby umożliwić nauczycielom i uczniom                     

sprawdzenie poziomu przygotowania do tego egzaminu                       

w dniach od 17 do 19 marca zostały przeprowadzone w naszej 

szkole testy diagnostyczne. Diagnoza odbyła się                                     

z zachowaniem wszelkich reguł dotyczących bezpieczeństwa 

sanitarnego zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi organizowania   

i przeprowadzania w 2021 r. testów diagnostycznych w zakresie 

poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty               

lub egzaminu maturalnego. Już wkrótce wyniki próbnego                   

egzaminu omówione zostaną z uczniami, a wnioski sformułowa-

ne na podstawie testów diagnostycznych staną się podstawą  

do podjęcia działań naprawczych jeszcze przed egzaminem.                

W maju 2021 roku egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzo-

ny na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych                     

w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki. Zmianie – w stosun-

ku do egzaminów w latach 2019–2020 – ulegnie liczba punktów, 

jaką można uzyskać za rozwiązanie zadań w danym arkuszu 

egzaminacyjnym. Wszystkie szczegóły dotyczące egzaminu 

ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów są dostępne                    

w aneksach do informatorów o egzaminie ósmoklasisty                       

na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych – w naszym                   

przypadku jest to Okręgowa Komisja Egzaminacyjna                              

w Jaworznie. Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą                 

z tych stron nieodpłatnie pobrać: 
 

- informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych  

przedmiotów, w tym aneksy do informatorów zawierające  

wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 

2020/2021; 
 

- przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych  

przedmiotów; 
 

- arkusze próbnych egzaminów ósmoklasisty z ubiegłych lat; 
 

- arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w roku  

2019 i 2020; 
 

- osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz  

szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe  

realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych; 
 

- filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych                           

przedmiotów. 

 
 

Iwona Karoń  

                              Wicedyrektor Szkoły  

 

 

Z okazji zbliżających się świąt                    

w imieniu dyrekcji, wszystkich                     

pracowników i uczniów naszej szkoły          

składam wszystkim czytelnikom                    

„Echa Żarnowca” najserdeczniejsze                 

życzenia szczęśliwych, radosnych Świąt Wielkiej Nocy. 

Niech spokój i nadzieja nigdy nas nie opuszczają,                           

a wiara w drugiego człowieka i powrót do życia                        

bez pandemii codziennie dodaje nam sił                                       

do pokonywania wszelkich trudności. 

                                                                                                  

Archiwalne fotografie często zalegają w szufladach, a czasem     
w pożółkłych albumach. Niektóre zachowały się w bardzo                    
dobrym stanie, inne straciły kolory. Mają różne formaty, czasem 
takie, których dziś już nie można spotkać. Stare fotografie                 
stanowią dziś wielki skarb. Choć same nie potrafią mówić -             
to mogą być dla nas źródłem cennych informacji.  
Mogą nam przypomnieć jak żyli nasi ojcowie, jak pracowali, 
bawili się, jakie były domy, zabudowania, po których pozostały 
już tylko wspomnienia. Niejednokrotnie na zdjęciach odnajdzie-
cie Państwo rodziców, dziadków czy znajomych. Niektóre      
fotografie są unikatami i przeglądając je - niejednej osobie       
zakręci się łezka w oku.  
 

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki  w Żarnowcu jest 
inicjatorem akcji „Ocalić od zapomnienia”, która ma na                    
celu upublicznienie archiwalnych zdjęć.  Chcemy  przedstawić                
Państwu zgromadzone  archiwalne fotografie oraz pamiątki          
rodzinne w postaci świadectw, dokumentów, listów,                              
pamiętników, które przyciągają wzrok piękną kaligrafią.  
 

Serdecznie dziękujemy mieszkańcom gminy, którzy udostępnili 
nam swoje zdjęcia, dzięki Państwa zaangażowaniu zaczynamy 
tworzyć Cyfrowe Archiwum Historii Gminy Żarnowiec.                
Zachęcamy wszystkich chętnych do przynoszenia bądź                    
przysyłania drogą elektroniczną swoich zbiorów w celu                   
wzbogacenia archiwum (zdjęcia po zeskanowaniu wracają do 
właściciela). 
 

Cyfrowe archiwum Historii Gminy dostępne jest na stronie  

internetowej  www.goksitzarnowiec.naszgok.pl   w zakładce  

po lewej stronie.  

Zapraszamy na wirtualny spacer śladami przeszłości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOKSiT Żarnowiec 

Dom Kultury w Żarnowcu wspierał 29 Finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy, która zbierała pieniądze na zakup sprzętu 

dla oddziałów laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. 

Dziękujemy za przesłanie nagrań z występów: 

- Młodzieżowej Orkiestrze Dętej Gminy Żarnowiec 

- Zespołowi REFLEX 

- Grupie ATOMY                                                                                             

- Orkiestrze Dętej w Chlinie.                                         cd. str. 8 

Na obszarach wyposażonych w systemy kanalizacji deszczowej 

dopuszcza się utrzymanie istniejącego podłączenia posesji do 

kanalizacji deszczowej, przy aktualizacji warunków przyłącze-

niowych, które umożliwią odprowadzenie nadmiaru wód                  

opadowych (w tym roztopowych), tylko w przypadku wystąpienia 

sytuacji ekstremalnych, długotrwałych deszczy lub deszczy  

nawalnych (odpływ awaryjny). Z Programu nie mogą być                   

finansowane przedsięwzięcia, w których zakłada się  odprowa-

dzenie wód opadowych do kanalizacji ogólnospławnej.                 

W ramach ww. naboru będą przyjmowane jedynie wnioski               

wypełnione i przesłane do Funduszu, za pomocą portalu                  

beneficjenta. 

 

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy: 

 Założyć konto w portalu beneficjenta na stronie                               

portal.wfosigw.katowice.pl (nie dotyczy osób posiadających 

już konto w portalu beneficjenta).  

 Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF                  

wniosku o dofinansowanie dostępny po zalogowaniu 

w portalu Beneficjenta w menu po lewej stronie: DEDYKO-

WANA OFERTA DLA BENEFICJENTA (FORMULARZE 

WNIOSKÓW) odnośnik PROGRAM MOJA WODA.  

 Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za             

pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej 

w portalu beneficjenta. 

 Wydrukować wypełniony formularz wniosku, podpisać                    

i dostarczyć wraz z dokumentami wymienionymi w spisie 

wymaganych załączników, znajdującym się na ostatnich 

stronach formularza wniosku, do: 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                              

i Gospodarki Wodnej w Katowicach 

ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice 

w godzinach jego pracy,  tj. 7:30 - 15:30. 

 

Dostarczone (w wersji elektronicznej oraz papierowej albo za 

pośrednictwem ePUAP) formularze wniosków muszą posiadać 

taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie. 

Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły                      

w terminie II naboru, zostały zarejestrowane w Funduszu                   

w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich        

podpisana papierowa wersja (z tożsamą sumą kontrolną). 

 

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego 

wpływu do WFOŚiGW w wersji papierowej albo na skrzynkę 

podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie 

Usług Administracji Publicznej (ePUAP). 

 

Marta Seweryn  

 

 

 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach przez odpady 

komunalne rozumie się odpady powstające w gospodarstwach 

domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploata-

cji, także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych 

pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu 

na swój charakter lub skład są podobne do odpadów                             

powstających w gospodarstwach domowych; niesegregowane 

(zmieszane) odpady komunalne pozostają zmieszanymi                   

odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane                      

czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób                  

znaczący ich właściwości. 
 

Należy ponadto zauważyć, że art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach jednoznacznie stanowi, iż z 

pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowa-

nia odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: 
 

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów komunalnych, 
 

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania                

odpadów komunalnych, 
 

3) obsługi administracyjnej systemu, 
 

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania 

z odpadami komunalnymi. 

 

W związku z powyższym należy stwierdzić, że gmina nie może 

z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

pokrywać kosztów odbierania i zagospodarowania odpadów                    

z działalności rolniczej. 

 

Odpady takie jak: środki ochrony roślin i opakowania po nich, 

worki po nawozach, sznurki, folie, skrzynki, opony ciągnikowe, 

od przyczep i innych maszyn rolniczych, przepracowane oleje 

silnikowe, resztki roślin z upraw i inne odpady pochodzące                   

z działalności rolniczej powinny zostać przekazane w ramach 

indywidualnych umów z podmiotami, które zajmują się ich                   

zagospodarowaniem i posiadają stosowne zezwolenia.                        

W związku z powyższym każdy rolnik ma możliwość pozbycia 

się powstałych w jego gospodarstwie odpadów w sposób                  

legalny ale niestety jak każdy z nas musi za to zapłacić. 

W związku z zapytaniami dotyczącymi miejsca, gdzie można 

przekazać zużyte opony rolnicze, informujemy, że można je 

także oddać w punktach świadczących wymianę takich opon. 

Zgodnie z przepisami to na wytwórcy odpadów w ramach               

świadczenia usługi wymiany, spoczywa obowiązek ich                      

prawidłowego zagospodarowania. 

Informacje na temat firm odbierających w/w odpady są dostępne 

na stronie internetowej Gminy Żarnowiec w zakładce:                         

Gospodarka odpadami komunalnymi.  

 
Problem nielegalnych wysypisk śmieci, które zagrażają                   

środowisku, zwierzętom, a także są uciążliwe dla mieszkańców, 

chociażby poprzez brzydki zapach i nieestetyczny wygląd,                

dotyczy nie tylko naszej gminy. Ciągle dowiadujemy się                         

o mniejszych lub większych ilościach odpadów porzuconych                

w lasach, w przydrożnych rowach, czy na niezamieszkałych 

terenach. Każda tego typu informacja jest weryfikowana,                        

a następnie podejmowane są odpowiednie kroki prawne,                 

zmierzające do ustalenia „właściciela” śmieci i ich uprzątnięcia.  

 

 

Agnieszka Żyła        

„OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” 

PODSUMOWANIE 29 FINAŁU WOŚP ODPADY Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ                    

NIE SĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI !!! 

http://www.goksitzarnowiec.naszgok.pl
https://portal.wfosigw.katowice.pl/
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Informujemy również, że do puszki stacjonarnej, która była                 
dostępna w Gminnej Bibliotece Publicznej w Żarnowcu zebrano 
kwotę 823,30 zł. 
 

Wspólnymi siłami udało się zagrać razem z Wielką Orkiestrą 
Świątecznej Pomocy. 
Dnia 31 stycznia br. wszyscy wolontariusze Sztabu Nr #6143 
Związku Młodzieży Wiejskiej Powiatu Zawierciańskiego spotkali 
się w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Żarnowcu 
na podsumowaniu tegorocznego Finału WOŚP. W spotkaniu 
uczestniczył również Wójt Gminy Żarnowiec Grzegorz                         
Scelina.   
Łącznie udało się zebrać kwotę 19 800,00 zł: 
Dziękujemy wszystkim dobrym ludziom za wsparcie oraz                    
wolontariuszom zaangażowanych w pracę na rzecz Sztabu.  
Wracamy za rok!  
Gramy do końca świata i o jeden dzień dłużej! 

Fot. Anna Sarwa  
 
 

Ze względu na ograniczenia wynikające z zagrożenia epidemio-
logicznego oraz w trosce o bezpieczeństwo uczestników            
spotkanie odbyło się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. 
 

Red.  
 
 

Dzień Kobiet on–line 

Dzień Kobiet  to święto, które wszystkim sprawia przyjemność, 

jest doskonałą okazją do składania życzeń, wręczania upomin-

ków, okazywania  miłych gestów  -  wzajemnej  życzliwości.   

Zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu                       

i Turystyki przygotowały dla wszystkich Pań życzenia i  występy, 

które  można  oglądać na stronie internetowej  ośrodka  

www.goksitzarnowiec.naszgok.pl oraz na fecebooku Domu  

Kultury.  

Wszyscy z utęsknieniem czekają, aby wystąpić „na żywo” przed 

publicznością, ponieważ  największą nagrodą dla artystów  - 

tych małych  jak i dorosłych - są brawa publiczności.   

W tym wyjątkowym czasie  pandemii występy on-line                    

przygotowały zespoły: 

- kółko muzyczne prowadzone przez Panią Olenę w składzie:  

Hania, Mateusz, Nela, Valeria, Jarosław, Masza i Weronika. 

- grupa taneczna  „Atomy Junior ”  z instruktorką Sylwią                        

w składzie: Basia, Nikola, Natalia, Małgosia, Antosia, Hania, 

Weronika, Emilia, Ola, Weronika i Oliwia. 

- zespół regionalny „Korona Żarnowca”  kierowany przez Panią 

Alicję  w składzie:  Małgosia, Ewelina, Joanna, Dorota, Ewa, 

Iwona, Mariola, Beata, Marysia i Basia  przy akompaniamencie 

Dariusza. 

- gościnny występ Any z dalekiej Tanzanii. 

Wzajemna  serdeczność, życzliwość i uśmiech niech nam             

towarzyszą  przez cały rok. 

Fot. GOKSiT  

 

Powstała  Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Żarnowiec 

Ponad stuletnia historia działalności orkiestr dętych w Łanach 

Wielkich, Chlinie i Woli Libertowskiej zobowiązuje do kontynuo-

wania chlubnych, muzycznych tradycji, dlatego narodził się        

pomysł, aby stworzyć młodzieżową orkiestrę dętą gminy                          

Żarnowiec. 

Ogłoszony został nabór chętnych, na który zgłosiło się ponad         

20 uczniów z całej gminy - zajęcia odbywają się w Gminnym 

Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Żarnowcu  2 razy                         

w tygodniu (w czwartki i soboty).  

W grudniu 2020r. zakupiono 20 instrumentów: saksofony,                

trąbki,  flet,  baryton, tubę, puzony, werble, bęben, talerze                 

marszowe  oraz pulpity i inne niezbędne akcesoria muzyczne na 

łączną kwotę 66 131,90 zł.  

Wójt Gminy - Grzegorz Scelina przekazał dzieciom i młodzieży  

instrumenty  życząc cierpliwości i zapału do nauki. 

Gmina stworzyła warunki do powstania orkiestry - zatrudniono 

wykwalifikowanych instruktorów, zakupione zostały instrumenty 

teraz wszystko zależy od chęci i wytrwałości młodych muzyków.  

Serdecznie dziękujemy rodzicom za zaangażowanie i wspiera-

nie swoich pociech, gdyż wiadomo że nauka gry na instrumen-

tach jest żmudna i wymaga systematycznych, codziennych                  

ćwiczeń. 

Życzymy efektywnej nauki i z niecierpliwością czekamy na 

pierwszy mały pokaz umiejętności muzycznych – bo jak                 

śpiewała Halina Kunicka  „jest w orkiestrach dętych jakaś siła”. 

 

 

 

 

 

Województwo śląskie zostało w całości objęte jedną uchwałą 

antysmogową nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego 

z dn. 7 kwietnia 2017 r. W myśl tej ustawy, wszystkie kotły będą 

musiały spełniać standard emisyjny klasy 5 lub wyżej, normy                   

PN-EN 303-5:2012. Dopuszczone zostaną także kominki 

oraz piece, które spełniają wymogi sprawności wg ekoprojektu. 

Dla właścicieli starszych urządzeń, uchwała pozostawia furtkę 

w postaci możliwości doposażenia ich w instalacje odpylające 

spaliny do poziomu wymaganego przez ekoprojekt. Można 

to rozwiązanie zastosować tylko wtedy, kiedy urządzenia mają 

sprawność minimum 80%.  

Czym nie można palić na śląsku od 01.09.2017? 

Ustawa od 1 września 2017 roku zabrania palenia w całym woje-

wództwie śląskim między innymi biomasą z wilgotnością większą 

niż 20%, węglem z ziarnem 0-3 mm (powyżej 15% w masie) 

oraz mułem i flotem wraz z mieszankami. Co ciekawe, 

1 września 2017 roku jest także dniem, od którego nie wolno 

palić węglem brunatnym, co może mieć bardzo duże znaczenie 

dla wielu gospodarstw domowych. 

Istotne terminy dla mieszkańców województwa śląskiego 

Uchwała jest rozłożona w czasie na poszczególne etapy.           

Ustawodawcy zadbali o to, by każdy mieszkaniec tego                  

województwa miał czas na przygotowania, w tym na wymianę 

pieców lub ich modernizację. 

 01.09.2017 to dzień, po którym nie wolno montować ogrze-

wania niezgodnego z uchwałą w nowych budynkach i obiektach, 

czyli tyczy się głównie osób stawiających budynki, w tym także 

inwestorów, 

 Data 01.01.2022 jest ostateczną w kwestii pozbycia się 

przez mieszkańców województwa śląskiego kotłów eksploatowa-

nych już od ponad 10 lat. Czas ten liczy się od daty ich produkcji 

oraz urządzeń, które nie posiadają tabliczki znamionowej 

(niespełniających norm emisji jakiejkolwiek z klas PN-EN 303-

5:2012), 

 Również data 01.01.2024 jest datą ostateczną, lecz tym 

razem tyczy się wymiany kotłów, które eksploatowane są 

od 5 do 10 lat od daty ich produkcji (niespełniających norm                

emisyjnych jakiejkolwiek klasy PN-EN 303-5:2012), 

 Z kolei data 01.01.2026 jest ostatnim dniem na wymianę 

kotłów eksploatowanych do 5 lat od daty ich produkcji 

(niespełniających norm emisji jakiejkolwiek z klas PN-EN 303-

5:2012). 
Czy uchwała antysmogowa wpłynie na cenę paliwa? 

Uchwała Antysmogowa na tę chwilę sama w sobie nie wpływa 

na cenę węgla, a wzrost cen jest zazwyczaj podyktowany innymi 

warunkami, np. popytem czy podażą. Należy jednak pamiętać, 

że ta sytuacja zmieni się po osiągnięciu ostatniego etapu             

uchwały – wówczas koszt zakupu ekogroszku może stać się 

wyższy niż dotychczas, gdyż siłą rzeczy użytkownicy w zasadzie 

nie będą mogli korzystać z innych paliw stałych. 

                                                                             Marta Seweryn 

 

Urząd Gminy w Żarnowcu informuje, że trwają kontrole palenisk 

domowych pod kątem przestrzegania zakazu spalania odpadów              

i wymogów określonych w uchwale antysmogowej. 

Obowiązek ten został nałożony na wszystkie gminy z terenu    

województwa śląskiego przez Sejmik Województwa Śląskiego, 

uchwałą V/36/1/2017z dnia 7 kwietnia 2017 r.  

Kontrole prowadzone są przez pracowników urzędu posiadają-

cych upoważnienia wydane przez Wójta Gminy Żarnowiec. 

Zakres kontroli obejmie przede wszystkim: 

 sprawdzenie przestrzegania zapisów uchwały antysmogo-

wej, 

 weryfikację zakazu spalania odpadów, 

 kontrole urządzenia grzewczego, 

 kontrole stosowanego paliwa. 
Jednocześnie informujemy, że prowadzenie kontroli jest 

obowiązkiem gmin wynikającym z zapisów Programu             

Ochrony Powietrza, a brak przeprowadzania kontroli może 

skutkować nałożeniem na gminy kary w wysokości do                   

500 000 zł. 

Podstawę prawną do prowadzenia kontroli palenisk stanowi art. 

379 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, zgodnie z którym:                   

Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezy-

dent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania prze-

pisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością 

tych organów. 

Jednocześnie informujemy, iż obowiązkiem właściciela              

nieruchomości jest udostępnienie lokalu. 

Marta Seweryn 

 

 

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej w Katowicach ogłosił 22.03.2021 roku II nabór 

wniosków dla zadań realizowanych w 2020-2024 roku,                      

wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 

2020-2024. 

Beneficjentami programu są osoby fizyczne będące właściciela-
mi lub współwłaścicielami nieruchomości na której znajduje                
się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem                      
tych nieruchomości, dla których udzielono już dofinansowania                       
z Programu Priorytetowego „Moja Woda”. Dofinansowanie                     
dotyczy również właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości, 
na których dopiero planuje się budowę, lub na których rozpoczę-
to budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak                    
z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do                  
użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów 
do  rozliczenia dotacji. Oddanie budynku do użytkowania                    
może nastąpić albo poprzez uzyskanie decyzji zezwalającej na 
użytkowanie albo poprzez uprawomocnienie się zgłoszenia.  
Forma i intensywność dofinansowania: 

 Wysokość dotacji wynosi nie więcej niż 5000 zł na jedno 

przedsięwzięcie. 

 Jednocześnie może ona stanowić do 80% kosztów                   

kwalifikowanych instalacji i jej wykonania. 

 Okres trwałości inwestycji powinien wynosić nie mniej niż               

3 lata od daty jej zakończenia. 

 Beneficjent programu powinien w tym czasie przechowy-

wać dokumentację przedsięwzięcia na wypadek kontroli. 
Wsparciem finansowym mogą zostać objęte przedsięwzięcia, 
które umożliwią zebranie wód opadowych (w tym roztopowych)            
z działki oraz wykorzystanie w całości zebranej wody, zaś ich 
celem powinna być maksymalizacja wskaźnika zatrzymania wód 
opadowych, tak aby nie było konieczności podłączenia posesji 
do kanalizacji.  

cd. str. 14 

MUSISZ WYMIENĆ STARY PIEC 

Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA                        

KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI  

KONTROLA PALENISK DOMOWYCH 

PROGRAM MOJA WODA -  OGŁOSZENIE               

Fot. GOKSiT  

http://www.goksitzarnowiec.naszgok.pl
https://www.sambudrol.pl/
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Kwarantanna domowa – to aplikacja, która ułatwia i usprawnia 
przeprowadzenie obowiązkowej kwarantanny w warunkach     
domowych. Program umożliwia potwierdzenie miejsca                       
odbywania kwarantanny, podstawową ocenę stanu zdrowia               
(nie jest to porada medyczna) oraz modyfikację podstawowych 
danych. Ułatwia też kontakt z pracownikiem socjalnym lub                   
z psychologiem. Korzystając z aplikacji wspierasz służby oraz 
instytucje powołane do niesienia pomocy w sytuacji zagrożenia                        
epidemicznego.            

Do korzystania z aplikacji Kwarantanna domowa zobowiązane 
są wyłącznie osoby objęte obowiązkiem odbycia kwarantanny 
domowej, tzn. osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem                 
SARS-CoV-2. 
Instalacja oraz używanie aplikacji jest ustawowym obowiązkiem 
osób, które zobowiązane są do poddania się kwarantannie                  
w związku z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.  

Kiedy zainstalować aplikację?                                                          
Poczekaj na głosową wiadomość nadaną z numeru                               
22 257 11 45 od Państwowej Inspekcji Sanitarnej, informującą               
o nałożeniu obowiązku odbycia kwarantanny domowej.                     
Aplikację zainstaluj i aktywuj dopiero po przybyciu na zadeklaro-
wane miejsce odbywania kwarantanny. Więcej informacji  na 
stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kwarantanna-
domowa 

STOP COVID to aplikacja, która skutecznie pomaga                              
w ograniczaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Korzysta              
z API opracowanego przez Apple i Google. Działa w oparciu                 
o technologię Bluetooth, co ważne - nie korzysta z żadnych     
danych użytkowników. Wasza prywatność jest dla nas                        
najważniejsza. 
Aplikacja jest w pełni bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna. 
Jak pokazują badania, skuteczna izolacja zakażonych oraz       
wykorzystanie aplikacji typu exposure notification (tego typu 

aplikacją jest STOP COVID) mogą znacząco zredukować                  
ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa. Dlatego już dziś 
ściągnij, uruchom aplikację – dbaj o siebie i innych. Aplikacja 
monitoruje nasze otoczenie w poszukiwaniu innych urządzeń, 
na których jest zainstalowana. „Zapamiętuje” każde spotkanie, 
które trwało więcej niż 15 minut i odbyło się w odległości poniżej 
2 metrów. Jeśli któryś z użytkowników zachoruje – pozostali,               
z którymi miał kontakt w ciągu ostatnich 14 dni, otrzymają               
powiadomienie. Dzięki temu będą mogli ochronić siebie i innych.  
Więcej o działaniu aplikacji na stronie: https://www.gov.pl/web/
protegosafe/jak-to-dziala 
                               Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus 

 Przed szczepieniem należy wypełnić kwestionariusz szczepień 
dostępny na stronie www.gov.pl lub www.zarnowiec.pl bądź               
w SPZOZ w Żarnowcu.  
Ze względu na ograniczoną ilość szczepionki o kolejności                

zaszczepienia decyduje kategoria wiekowa. Koordynator                  

Gminny udziela informacji pod numerem tel. 32/6449 320 od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 700-1500. 

Do realizacji szczepień przyczynili się również strażacy OSP                  

z terenu Gminy Żarnowiec, którym dziękujemy za pomoc            

w transporcie osób z trudnościami w dotarciu do punktu                

szczepień.  

 

   Koordynator ds. szczepień                                                             
Aneta Szwej      

 
 
 
       
          

X Gminny Konkurs na Palmę Wielkanocną 

Tradycją Gminy Żarnowiec jest wyplatanie przepięknych palm  

zarówno przez dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe – głównie 

Pań z KGW. To już X edycja konkursu organizowanego przez 

GOKSiT i Stowarzyszenie KGW. W tym roku palmy są przygoto-

wywane w wyjątkowym reżimie sanitarnym, niemniej jednak  

zainteresowanie konkursem jest duże. Wszystkie prace zostaną 

ocenione i nagrodzone dyplomami, a zwycięzcy otrzymają                

nagrody rzeczowe. Indywidualny odbiór nagród odbędzie się w 

dniu 26 marca br.  w Domu Kultury w Żarnowcu w godz. 10.00 – 

15.00  z zachowaniem obowiązujących  wymogów sanitarnych.   

 Wszystkie konkursowe prace będzie można oglądać na stronie 

www.goksitarnowiec.naszgok.pl oraz w mediach społecznościo-

wych. 

                                                                          Barbara Milejska 

 

Ogólne zasady korzystania z Biblioteki w czasie epidemii:  

 

Biblioteka funkcjonuje tylko w zakresie wypożyczeń i zwrotów 

książek i audiobooków. 

Nie ma możliwości korzystania z wolnego dostępu do księgo-

zbioru, z czytelni oraz ze stanowisk komputerowych.  

Przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa dezynfekcji 

rąk oraz zachowywaniu bezpiecznej odległości.  

Zwrócone przez czytelników książki zostaną poddane kwaran-

tannie na okres 3 dni.  

W pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze                

zbiorów biblioteki przebywa jednocześnie nie więcej niż 1 osoba 

na 15 m2  powierzchni, z wyłączeniem bibliotekarzy.  

O wszelkich zmianach w funkcjonowaniu biblioteki informujemy 

na stronie internetowej:  

https://gbpzarnowiec.naszabiblioteka.com/ 

 

 
 

PRZYPOMINAMY GODZINY OTWARCIA                                            
PLACÓWEK BIBLIOTECZNYCH:   

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowcu 
poniedziałek, środa: godz. 8.00 - 15.00 

wtorek, piątek: 8.00 - 18.00 
Filia w Łanach Wielkich - Wiejski Dom Kultury 

wtorek, piątek: 16.00 - 18.00 
 Punkt biblioteczny w Otoli - Wiejski Dom Kultury 

poniedziałek, piątek: godz. 17.00 - 19.00       

 

POLECAMY NOWOŚCI  

- dla młodzieży:  

Katarzyna Ryrych „Król” 

Patryk po bankructwie firmy i utracie domu – ląduje  lokalu               

zastępczym. W przeciwieństwie do matki szybko przystosowuje 

się do życia w „Brooklynie”, jak nazywają blok osiedlowe                  

dzieciaki. Zapomina o dawnym życiu – o jego luksusach,                  

przywilejach i znajomych, którzy zniknęli wraz z utratą pieniędzy. 

Podczas wakacji na szarym, betonowym podwórku Patryk                 

poznaje Celestyna – bezdomnego, który staje się jego                       

mentorem. Od niego uczy się jak przetrwać w nowym                         

środowisku.  

Ciepła i wzruszająca powieść o sile przyjaźni, o tym, że nie                 

można oceniać ludzi po pozorach i nie wszystko jest takie, jak 

się wydaje w pierwszej chwili.  

Barbara Kosmowska „Pozłacana rybka” 

Alicja jest rozpieszczoną jedynaczką, którą czeka rozwód                  

rodziców. Jej dorastanie to slalom pomiędzy domem ojca,                     

a mieszkaniem mamy. W dniu, kiedy na świat  przychodzi                 

Fryderyk, życie dziewczyny przewraca się do góry nogami.              

Choroba brata, pierwsza miłość i rozwód rodziców wymuszają na 

młodziutkiej bohaterce rewizję własnej postawy, skłaniają do 

stawiania pytań. 

Czytelnik znajdzie tu subtelną diagnozę dylematów młodości.               

To jedna z tych książek, o których pamięta się długo po                      

odłożeniu na półkę. Niepokoi, skłania do refleksji, stawia ważne 

pytania, wymaga dopowiedzenia własnym życiem. 

- dla dorosłych:  

Lucinda Riley „Dziewczyna z Neapolu” 

Książka opowiada o Rosannie Menici, niezwykłej kobiecie, która 

za wszelką cenę dąży do realizacji postanowienia z dzieciństwa. 

Kiedy jako mała dziewczynka po raz pierwszy usłyszała Roberta 

Rossiniego, wiedziała, że zostanie jej mężem. To właśnie dzięki 

niemu odkryła swoją miłość do śpiewu. Rosanna już w kilka lat 

po pierwszym spotkaniu Roberta miała okazję stanąć na scenie 

wielkiej La Scali – jednej z najważniejszych oper świata. Na tej 

samej scenie, która zdążyła już przynieść Robertowi Rossiniemu 

międzynarodową sławę. 

Rossana pozna dopiero smak zakulisowych gierek, zawiści                    

i rywalizacji między śpiewakami. Jeśli nie nauczy się przed tym 

bronić ta lekcja życia może ją drogo kosztować. Podobnie jak 

romans z o wiele starszym Robertem.  

Agnieszka Rusin „Ukaż mi prawdę” 

Małżeństwo po stracie nastoletniej córki postanawia opuścić 

Warszawę. Przenoszą się do domu nad jeziorem. Okazuje się, 

że z domem wiąże się tajemnica. 

Idylliczne z pozoru miejsce przynosi pogrążonej w depresji Alicji 

niespodzianki – nic nie jest takie, jakie się wydaje. Dramatyczne 

zwroty akcji nie zapowiadają upragnionego spokoju.  

Co ukrywają mieszkańcy Zalesia? Czy Alicja i Kuba przetrwają 

kolejny kryzys? Czy uda im się pokonać traumę i rozpocząć   

nowe życie? 

Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI  

Zaprasza w dniach od 12 marca                    
do 09 kwietnia 2021 r. na:  

 

KIERMASZ TANIEJ KSIĄŻKI  
 

W ofercie: bajki, książki dla dzieci                          
i młodzieży, literatura popularno-

naukowa. 

Zapraszamy w godzinach otwarcia biblioteki. 

PRZYDATNE APLIKACJE  

http://www.gov.pl
http://www.zarnowiec.pl
http://www.goksitarnowiec.naszgok.pl
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Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowcu uruchamia nową 
usługę dla czytelników “KSIĄŻKA W SKRYTCE”. 
Usługa będzie dostępna od poniedziałku do piątku:  
poniedziałek, czwartek, środa: godz. 7.00 - 15.00 
wtorek, piątek: godz. 7.00 - 18.00. 
Na klatce schodowej w bibliotece znajduje się szafa skrytkowa 
na książki dzięki której czytelnik ma możliwość odebrać 
i zwrócić książki bez kontaktu z pracownikami biblioteki, czy 
innymi czytelnikami.   
REGULAMIN  
1. Skorzystać z usługi mogą tylko zapisani do biblioteki                        
czytelnicy. 
2. Czytelnik składa zamówienie telefonicznie pod numerem 
32 644 90 40 lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres 
gbp2@op.pl. Przy składaniu zamówienia należy podać imię                   
i nazwisko oraz nr telefonu. Zamówienie będzie zrealizowane 
następnego dnia.  
3. Bibliotekarz informuje czytelnika mailowo lub telefonicznie 
o zrealizowaniu zamówienia i uzgadnia z nim termin odbioru - 
jednocześnie przekazując kod  (potrzebny przy odbiorze klucza) 
i numer skrytki.  
4. Zamówione książki czekają w skrytce na czytelnika przez 
okres dwóch dni.  
5. Czytelnik obiera swoje zamówienie. Aby to zrobić należy: 
- otworzyć skrzynkę na klucz kodem podanym przez                        
bibliotekarza, 
- znać numer skrytki na książki, 
- wyjąć swoje zamówienie (ewentualnie włożyć zwracane                    
materiały), 
- zamknąć skrytkę, 
- klucz odłożyć w miejsce wskazane przez bibliotekarza. 
6. W przypadku, gdy czytelnik nie chce nic wypożyczyć, 
a jedynie zwrócić zbiory biblioteczne, powinien postępować   
podobnie jak podczas wypożyczania książek. 
7. Wypożyczone materiały są wprowadzane na konto czytelnika, 
a zwracane odpisywane z konta. 
8. Czytelników korzystających z usługi obowiązuje regulamin 
wypożyczeń zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej. 
Przed i po skorzystaniu z usługi należy zdezynfekować ręce 
dostępnymi środkami zapewnionymi przez bibliotekę. 
Zwracane książki będą poddane 3-dniowej kwarantannie.  
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT "MAŁA KSIĄŻKA - WIELKI CZŁOWIEK"                          
Zapraszamy dzieci w wieku od 3 do 6 lat po wyprawki do                 
biblioteki. Każdy otrzyma Kartę Małego Czytelnika. Dzieci, które 
na swojej Karcie Małego Czytelnika uzbierają 10 naklejek                 
za wizyty w bibliotece, otrzymają imienny dyplom, odznakę      
Superczytelnika i kostkę do gry!                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najserdeczniejsze życzenia                                                     

zdrowych, pogodnych                       

Świąt Wielkanocnych,                               
odpoczynku                                  

od codziennego zabiegania,                                           

wiosennego nastroju,                                                               

oraz smacznej święconki                    

Życzą:                                            

Dyrektor i Pracownicy                        

GBP w Żarnowcu  

 

 

Dnia 22 lutego 2021 r. Pani Zofia Otok z Żarnowca obchodziła 
101 urodziny. Z tej okazji wizytę Jubilatce złożyli: Wójt Gminy 
Żarnowiec Grzegorz Scelina, Kierownik Urzędu Stanu                    
Cywilnego Anna Czech oraz Przewodniczący Rady Gminy            
Żarnowiec Eugeniusz Kapuśniak. W imieniu całej lokalnej               
społeczności na ręce Szanownej Jubilatki złożono list                     
gratulacyjny, kwiaty i kosz upominkowy. 

Pani Zofii gratulujemy pięknego jubileuszu. Na kolejne dni i lata 
życzymy wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia, spokoju oraz 
pogody ducha. 

Red. 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Anna Sarwa   

 
         Informacja Dyrektora Zakładu Wodociągów                                

i Gospodarki Komunalnej w Żarnowcu 
w sprawie cen opłat za wodę i ścieki w 2021 roku 

  
Informuję, iż zgodnie z opracowaną przez Zakład Wodociągów               
i Gospodarki Komunalnej w Żarnowcu taryfą zbiorowego                    
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 
terenie gminy Żarnowiec na okres trzech lat i zatwierdzoną                  
Decyzją WA.RET.070.1.68.4.2018 Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu                    
Gospodarki Wodnej w Warszawie, ceny opłat za wodę                                   
i ścieki z dniem 01.02.2021 r., wynoszą: 
- cena 1 m3 wody 5,07 zł netto, 5,47 zł brutto 
- opłata abonamentowa 8,03 zł netto, 8,67 zł brutto 
- cena 1 m3 ścieków 25,73 zł netto, 27,79 zł brutto 
- opłata abonamentowa 5,45 zł netto, 5,89 zł brutto. 
 

Nadmieniam, iż Wójt Gminy jak dotychczas, podjął decyzję o 
dopłacie do 1 m3 wody w kwocie 0,68 zł i ścieków w kwocie 
21,35 zł, następnie Rada Gminy zatwierdziła dotację przedmioto-
wą na Sesji Rady Gminy w dniu 29.12.2020 r. 
W związku z dopłatą z budżetu Gminy ceny opłat za 1m3 wody             
i ścieków na kolejne 12 miesięcy począwszy od dnia 
01.02.2021r., przedstawiają się dla Odbiorców na terenie gminy 
Żarnowiec zaopatrywanych przez tut. Zakład Wodociągów                  
i Gospodarki Komunalnej następująco: 
- cena 1 m3 wody 4,39 zł netto, 4,74 zł brutto 
- cena 1 m3 ścieków 4,38 zł netto, 4,73 zł brutto. 
- opłata abonamentowa j/w. 
Odbiór ścieków beczką asenizacyjną o poj. 10 m3 pozostaje           
bez zmian tj. 185,18 zł netto, 199,99 zł brutto. 
Ponadto nadmieniam, że Zakład otrzymał z budżetu Gminy                      
dofinansowanie i zakupił koparko-ładowarkę Cat. i ciągnik Zetor 
z osprzętem, którym świadczy usługi dla gminy Żarnowiec, m.in. 
prace związane z utrzymaniem dróg gminnych w okresie                    
zimowym.  
  

  

 Stanisław Scelina 

 
 
 
 
Twój e-PIT to zeznanie podatkowe PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub 
PIT-38 
Od 1 lutego 2021 roku Twój e-PIT znajdziesz w e-Urzędzie  
Skarbowym. 
Usługa nie dotyczy przychodów z działalności gospodarczej                       
i działów specjalnych produkcji rolnej. 
Możesz się zalogować na 3 sposoby: 
1) przez login.gov.pl to jest profil zaufany, e-dowód lub banko-
wość elektroniczną 
Będziesz mieć dostęp do wszystkich usług e-Urzędu Skarbowe-
go i swoich danych. 
Przygotuj dane do logowania profilem zaufanym lub e-dowód 
2) danymi podatkowymi (PESEL lub NIP i kwota przychodów) 
Będziesz mieć dostęp do swoich danych i usługi Twój e-PIT. 
Pozostałe usługi e-Urzędu Skarbowego będą niedostępne. 
Przygotuj: 
- PESEL (albo NIP i datę urodzenia) 
- kwotę przychodu z rozliczenia za 2019 r. 
- kwotę przychodu z jednej informacji od płatników za 2020 
r. (np. z PIT-11 od twojego pracodawcy), 
- i potwierdź kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z rozliczenia 
za 2019 r. 
Ważne. Jeżeli kwota nadpłaty/podatku do zapłaty wynosi 
„0” (zero) – zaloguj się przez login.gov.pl lub aplikację                                
mObywatel 
3) przez aplikację mObywatel 
Będziesz mieć dostęp do wszystkich usług e-Urzędu Skarbowe-
go i swoich danych. 
Aby się zalogować przez aplikację mObywatel, aktywuj ją za 
pomocą profilu zaufanego. 
Po zalogowaniu do e-Urzędu Skarbowego wybierz Twój                 
e-PIT. 
E-Urząd Skarbowy umożliwia ci załatwienie wielu spraw   
online - bez wychodzenia z domu, na dowolnym urządzeniu, 
24/7. 
Oprócz usługi Twój e-PIT, znajdziesz tu m. in. wykaz mandatów 
karnych, twój numer mikrorachunku podatkowego (na który       
wpłacasz PIT, CIT i VAT) czy e-mikrofirmę (do generowania                      
i wysyłania JPK). 
 

Źródło: 
https://www.podatki.gov.pl/ 

 

          W czasach panującej pandemii Ośrodek Zdrowia świadczy 

swoje usługi dbając o dobro swoje i pacjentów stosując się do 

wszelkich zasad sanitarno – epidemiologicznych. 

Przy głównych wejściach zostały ustawione bezdotykowe stacje 

do dezynfekcji rąk. 

Na terenie ośrodka obowiązuje noszenie maseczek, o czym 

życzliwie przypominamy naszym pacjentom. 

Lekarze udzielają porad stacjonarnych jak i teleporad od                   

poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. Z zakresu             

pielęgniarstwa wykonywane są wszystkie zabiegi w gabinecie 

zabiegowym jak i w terenie. O zdrowie małych pacjentów                    

w zakresie szczepień profilaktycznych dba lekarz pediatra                   

z pielęgniarką Punktu Szczepień. 

Działa również punkt pobrań. 

Fizjoterapeuta swoją wiedzą i doświadczeniem pomaga                       

w urazach i innych dolegliwościach. 

Bez opieki nie pozostają kobiety jak i nowo narodzeni                        

mieszkańcy naszej gminy. Pomocą służą lekarz ginekolog                    

oraz położna środowiskowa. 

Swoje usługi świadczy również Poradnia stomatologiczna. 

Dziękujemy za wyrozumiałość i prosimy o dostosowanie się do 

reżimu sanitarnego w trosce o swoje zdrowie jak i personelu.  

KONTAKT: ul. Mostowa 1, 42-439 Żarnowiec  
numer telefonu 32 644 90 08.  
 

W dniu 20.02.2021r. w Samodzielnym Publicznym              

Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żarnowcu zostało zaszczepio-

nych pierwszą dawką 120 mieszkańców gminy Żarnowiec 

(szczepionka firmy Moderna) przeciw COVID-19. SPZOZ                     

w dalszym ciągu prowadzi zapisy dla chętnych na szczepienie. 

Zapisu można dokonać telefonicznie pod nr tel. 32/6449 008 od 

poniedziałku do piątku w godzinach 800-1700 bądź osobiście pod 

adresem: Żarnowiec ul. Mostowa 1.                             
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CENY OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI                             

101 LAT PANI ZOFII OTOK 

TWÓJ E-PIT  SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD               

OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŻARNOWCU 

SZCZEPIMY SIĘ PRZECIW COVID-19 

 

“KSIĄŻKA W SKRYTCE”  

https://www.podatki.gov.pl/

