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Od 1 kwietnia 2022 r. wnioski o zaświadczenia A1 należy składać do Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych wyłącznie w formie dokumentów elektronicznych za pośrednictwem 
Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Zaświadczenie A1 potwierdza podleganie 
ubezpieczeniom społecznym w Polsce. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 1 kwietnia br. Zakład przyjmuje elektroniczne 
wnioski o zaświadczenia A1 i w odpowiedzi na nie wydaje zaświadczenia A1 również         
w formie dokumentów elektronicznych. Wydane przez ZUS zaświadczenia będą              
udostępniane osobie składającej wniosek na jej profilu, utworzonym na PUE ZUS. 
Przekazane elektronicznie zaświadczenie A1 można wydrukować. Taki wydruk jest              
dokumentem urzędowym w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. 
W przypadku odmowy wystawienia zaświadczenia A1, ZUS wyda decyzję. Będzie          
ona dostępna na profilu PUE ZUS wnioskodawcy.                              Źródło: www.zus.pl 
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Wielkanoc to dla chrześcijan najważniejsze        
święto w roku. Przekazuje ono ludziom przesła-
nie o zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią                     
oraz o nadziei na przyszłe zmartwychwstanie, 
którą nosi w sercu każdy wierzący. Tę symbolikę 
podkreślają zwyczaje kościelne i ludowe. 

 

TRADYCJA I OBRZĘDY 
Wielkanoc, obchodzona w niedzielę po pierwszej wiosennej 
pełni księżyca (czyli pomiędzy 22 marca a 25 kwietnia),             
rozpoczyna się uroczystą rezurekcją (łac. resurrectio oznacza 
zmartwychwstanie). Ta niezwykła Msza św. odprawiana jest 
zwykle o świcie, choć zdarza się, że zgodnie ze starymi             
zwyczajami (sprzed XVIII w.) odbywa się ona o północy                      
z Wielkiej Soboty na Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. 
Na początku kapłan udaje się do Grobu Pańskiego, odprawia 
stosowny obrzęd rezurekcyjny, a następnie z Najświętszym 
Sakramentem idzie w radosnej, rozśpiewanej procesji, która 
trzykrotnie okrąża kościół. Mszy tej tradycyjnie towarzyszą:  
bicie w dzwony, kanonada ze strzelb, petard, armat itp.             
Mają one na celu oznajmienie wszystkim radosnej nowiny             
i są wyrazem hołdu ku czci Chrystusa Zmartwychwstałego. 
Po powrocie do domu rodziny zasiadały wspólnie do obficie 
zastawionych stołów. Święcone – tak nazywa się śniadanie 
wielkanocne – tradycyjnie niemal w całej Polsce rozpoczynało 
się od modlitwy i dzielenia się poświęconym jajkiem, połączony-
mi ze składaniem sobie życzeń zdrowia i pomyślności. 
Najważniejsze miejsce na wielkanocnym stole zajmował           
baranek zrobiony z masła, upieczony z ciasta albo, w czasach 
nam bliższych, odlany z masy cukrowej lub po prostu ceramicz-
ny czy szklany. Ma on przypominać o przyczynie wspólnego 
zgromadzenia się przy posiłku – to Zmartwychwstanie Pańskie 
powinno być prawdziwym, żywym źródłem radości, nie zaś tylko 
dobra znajdujące na półmiskach. 
Jednak najważniejsze znaczenie przypisywano wielkanocnemu 
jajku. Było ono symbolem odradzającego się życia oraz nadziei, 
którą dał wszystkim ludziom Chrystus, zmartwychwstając                
po swojej okrutnej męce i śmierci. Właśnie dlatego świąteczne 
stoły zdobią przepięknie dekorowane jajka (gładkie, czyli               
kraszone, oraz zdobione: malowane, pisane, skrobane,                  
oklejane).  
                                                Źródło:  „Święta w polskim domu” 

Poznań,  2003 r.     

 
Z objętej wojną Ukrainy każdego 
dnia do Polski przybywa wiele osób, 
które poszukają schronienia. Nie 
brakuje wśród nich tych, którzy             
decydują się zostać na Śląsku.                
Wielu z nas oferuje obywatelom 
Ukrainy pomoc materialną, ale też 
zaprasza pod swój dach, bądź                 
udostępnia mieszkania, domy czy 
pokoje. Aby pomoc ta była jeszcze 
skuteczniejsza, uruchomiony został 
specjalny, dwujęzyczny serwis.                 
Ta prosta baza lokalowa jest koordy-
nowana przez Regionalny Ośrodek               
Polityki Społecznej Województwa             
Śląskiego. Jej internetowy adres to: 
https://slaskiedlaukrainy.pl/ 
 
Wystarczy, że osoby, które chcą                
i mogą ugościć uchodźców, podadzą 
kilka informacji o tym, kogo i gdzie 
mogą przyjąć oraz przekażą swoje 
dane kontaktowe, aby ułatwić bez-
pośredni kontakt. Narzędzie powsta-
ło z myślą o mieszkańcach woje-
wództwa śląskiego, którzy chcą  
pomóc, ale nie zawsze wiedzą,                 
od czego zacząć.  

Wszystkim Czytelnikom        
,,Echa Żarnowca” z okazji              

Świąt Wielkanocnych                          
składamy życzenia spokojnych                          

oraz zdrowych Świąt. 
Niech ten czas będzie                           

dla Paostwa chwilą refleksji,  
a radośd Zmartwychwstania  

Paoskiego napełni Wasze serca 
nadzieją na lepsze jutro. 

Redakcja „Echa Żarnowca”  

„Człowiek żyje tak długo,                                             

jak długo trwa pamięć o nim…” 

 

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy                      

wiadomość o śmierci  

 Śp. DANUTY KNAP 

Dyrektora Zespołu Ekonomiczno -

Administracyjnego Szkół w Żarnowcu 

 

Wyrazy żalu i współczucia Rodzinie i Bliskim 

składają: 

Wójt Gminy Żarnowiec, 
Pracownicy Urzędu Gminy  

i Jednostek Organizacyjnych, w tym Szkół z terenu gminy 

 

 

 

 

Z głębokim żalem i smutkiem 

przyjęliśmy wiadomośd o śmierci 

Śp. Danuty Knap  
Dyrektora Zespołu Ekonomiczno - 

Administracyjnego Szkół w Żarnowcu 

Łączymy się w modlitwie i żałobie z Rodziną  
 

Przewodniczący Rady Gminy  
Eugeniusz Kapuśniak  

wraz z Radnymi i Sołtysami  PODZIĘKOWANIE 

W imieniu całej Rodziny pragniemy serdecznie podziękować 

Wszystkim, którzy okazali wiele serca i życzliwości w trudnych 

chwilach choroby oraz uczestniczyli we Mszy św.                         

i uroczystościach pogrzebowych naszej kochanej Mamy,                 

Córki, Siostry, Cioci – Danuty Knap. 

Życzliwym Przyjaciołom rodziny dziękujemy za ofiarowaną 

pomoc w nierównej walce z chorobą. 

Uczestniczącym w uroczystościach pogrzebowych Kapłanom 
wyrażamy wdzięczność za duchowe wsparcie i ofiarę                  

Mszy św. 

Dziękujemy za okazaną pomoc, pamięć, modlitwę, liczne               

intencje mszalne oraz złożone wieńce i kwiaty: 

Panu Wójtowi oraz Pracownikom Urzędu Gminy w Żarnowcu 

wraz z podległymi Jednostkami, w szczególności Koleżankom 

z Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Obsługi Szkół             

w Żarnowcu i Pilicy, 

Pocztom Sztandarowym, 

Dyrekcji, Nauczycielom, Pracownikom, Uczniom, Radzie              

Rodziców szkół i przedszkola z Gminy Żarnowiec, 

Rodzinie bliższej i dalszej, Przyjaciołom, Sąsiadom,                       
Znajomym, Wszystkim, którzy łączyli się z nami w bólu                  

i żałobie. 

Pogrążeni w smutku Synowie, 

Mama oraz Siostry i Brat z Rodzinami 

BAZA LOKALOWA DLA 

UCHODŹCÓW Z UKRAINY 

https://slaskiedlaukrainy.pl/
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Za nami V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP w Zawierciu. Była to okazja do podsumo-
wania minionej kadencji i wyboru nowego Zarządu. Posiedzenie 
odbyło się 18 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w Żarnowcu. 
W trakcie uroczystości odznaczenia pożarnicze otrzymali: 

- Wacław Machura – Złoty Znak Związku 

- Zbigniew Cieplewicz – Odznaka za Zasługi dla Pożarnictwa 
Powiatu Zawierciańskiego 

- Andrzej Domagała – Odznaka za Zasługi dla Pożarnictwa  
Powiatu Zawierciańskiego 

W Zarządzie Oddziału Powiatowego ZOSP RP na kolejną              
kadencję znaleźli się: 

Prezes – Gabriel Dors, 

Wiceprezesi – Mieczysław Skręt, Jan Pająk, Adam Szmukier, 

sekretarz – Józef Gawlikowski, 

skarbnik – Czesław Pantak, 

członkowie prezydium - Grzegorz Scelina, Henryk Karcz, Jakub 
Otczyk, Stanisław Borówka, Bogdan Nowak, Tomasz Ciszewski, 
członkowie zarządu - Artur Janosik, Jacek Lipa, Szymon                
Ceglarski, Krzysztof Gawron, Andrzej Pilis, Marcin Darocha, 
Włodzimierz Sochacki, Aneta Szwej, Adam Jura, Przemysław 
Szymocha, Artur Łągiewka, Krzysztof Szlachta. 

W składzie Komisji Rewizyjnej znajdują się: przewodniczący - 
Henryk Mogieła, wiceprzewodniczący - Arkadiusz Spera,                
sekretarz - Anna Cieszkowska, członkowie - Andrzej Domagała, 
Grzegorz Żak, Kamil Sosnowski, Jan Sarwa. 

Przedstawicielami do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego                  
wybrani zostali Jan Pająk, Jakub Otczyk, Henryk Karcz, Józef 
Gawlikowski. 

Wśród uczestników V Zjazdu Oddziału Powiatowego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zawierciu znaleźli się 
między innymi posłowie Danuta Nowicka i Waldemar Andzel, 
włodarze gmin z terenu powiatu zawierciańskiego, Komendant 
Powiatowy PSP w Zawierciu bryg. Artur Łągiewka oraz                   
Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP             
Zdzisław Banaś. 

 

 

Kolejna ważna informacja dla druhów OSP to wejście w życie 
nowej ustawy z dnia 17 grudnia 2021 o ochotniczych strażach 
pożarnych. Ustawa jasno reguluje zadania i obowiązki zarówno 
OSP jak i Gminy. Z nowości, które reguluje ustawa to przyzna-
nie świadczenia ratowniczego w razie śmierci strażaka ratowni-
ka oraz przyznanie świadczenia ratowniczego dla                
członków ochotniczej straży pożarnej. Na podstawie art. 16 
ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach                   
pożarnych strażakowi ratownikowi OSP przysługuje świadcze-
nie ratownicze (corocznie waloryzowane) z tytułu wysługi                         
lat w OSP w wysokości 200 zł. 

Prawo do tego świadczenia przysługuje strażakowi ratownikowi 
OSP, który czynnie uczestniczył jako członek OSP w działa-
niach ratowniczych lub akcjach ratowniczych (wymagany bezpo-
średni udział co najmniej raz w roku) - przez co najmniej przez 
25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz 20 lat (w przypadku kobiet). 
Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach 
ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi 
lat w OSP. Świadczenie ratownicze przyznaje się na wniosek 
zainteresowanego złożony do komendanta powiatowego 
(miejskiego) PSP – tj. organu przyznającego, właściwego dla 
siedziby jednostki OSP, do której należy strażak ratownik OSP. 

Świadczenie wypłaca Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA: 

- wypłata następuje miesięcznie, do 15. dnia każdego miesiąca 
kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym przyznano 
świadczenie ratownicze (art. 18 ust. 2 ustawy); 

- zgodnie z art. 51. ust 1. ustawy, osobie, która złoży wniosek                
o przyznanie świadczenia ratowniczego w terminie 9 miesięcy 
od dnia wejścia w życie ustawy, przyznaje się prawo do świad-
czenia ratowniczego od miesiąca wejścia w życie ustawy,                     
o ile w miesiącu tym spełniała wszystkie niezbędne warunki                    
do nabycia prawa do świadczenia ratowniczego. 

Wzór wniosku o przyznanie świadczenia określa rozporządzenie 
ministra spraw wewnętrznych z dnia 2 lutego 2022 r. (Dz.U. 
2022R poz. 316) wydane na podstawie art. 17 ust.11 ustawy                   
z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych
(dostępny na stronie www.zarnowiec.pl) 

Aneta Szwej  

SPRAWY SAMORZĄDOWE  

ZA OKRES STYCZEŃ-MARZEC 2022 rok. 

 
▪ Centrum Usług Wspólnych w Zawierciu dokonało wyboru               
najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówie-
nia publicznego, prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 (trybie 
podstawowym bez negocjacji) ustawy z dnia 11.09.2019 r. - 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019                    
ze zm., dalej: „ustawa Pzp”), pn.: Sporządzenie dokumentacji 
na rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu na rzece 
Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1759S Łany Małe Żarnowiec 
w miejscowości Żarnowiec. Zadanie realizować będzie                         
PROinżynieria Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 4/3 49-300 Brzeg  
za kwotę 77 889,00 zł. 
 
▪ Na konto Gminy Żarnowiec wpłynęła kwota 1 000 000,00 zł                 
za zajęcie I miejsca w konkursie „Rosnąca odporność”. 
 
▪ W dniu 19.01.2022 r. w sołectwie Koryczany odbyły się wybory 
uzupełniające do Rady Sołeckiej. 
 
▪ Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dla zadania:                  
Przebudowa budynku biurowego przy ulicy Traktorzystów                    
w Żarnowcu wraz z infrastrukturą. Wykonawcą zadania została 
Firma Usługowo-Handlowa „PASO” Paweł Sośnierz, kwota                    
brutto: 2 041 423,09 zł.  
 
▪ Gmina Żarnowiec podpisała umowę z Bankiem Żywności na 
dostawę żywności dla rodzin lub osób samotnych w Programie 
Operacyjnym Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020                     
wspófinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy                    
Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2021. 

 
▪ Podpisano porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy                   
w Zawierciu w sprawie organizacji prac społecznie-użytecznych 
dla 3 osób w wymiarze 40 godzin miesięcznie. 
 
▪ Trwają czynności przygotowawcze dla przeprowadzenia              
postępowania przetargowego dla zadania: Zakup i montaż                 
instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicz-
nej oraz stacjach głębinowych w związku z otrzymanym                      
dofinansowaniem w wysokości 4 750 000, 00 zł w ramach                   
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji                      
Strategicznych. 
 
▪ W ogłoszonej drugiej i trzeciej edycji Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Gmina                   
Żarnowiec złożyła następujące wnioski:  
- przebudowa mostu nad rzeką Pilica w ciągu drogi gminnej                   

nr 692035S w miejscowości Małoszyce gmina Żarnowiec na 

kwotę 4 750 000,00 zł 

- budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach 

Łany Wielkie, Brzeziny, Małoszyce, Jeziorowice do zbiorników 

w Otoli na kwotę 37 998 000,00 zł 

- budowa zbiorników ścieków dowożonych o pojemności łącznej 

75 m3 wraz z infrastrukturą kanalizacyjną w miejscowości                   

Żarnowiec gmina Żarnowiec na kwotę 9 500 000,00 zł 

- termomodernizacja budynku remizy OSP Udórz na kwotę                 

1 960 000,00 zł 

- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Udórz na kwotę         

4 900 000,00 zł 

▪ Zarząd NFOŚiGW postanowił udzielić Gminie Żarnowiec                   

dofinansowania w formie dotacji do kwoty 70 225,00 zł na 

przedsięwzięcie pod nazwą: „Usuwanie odpadów z folii                     

rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań                 

po nawozach typu Big Bag”, w ramach którego odzyskowi                  

lub unieszkodliwieniu zostanie poddane 140,45 Mg odpadów. 

▪ W ramach Rządowego Funduszu rozwoju Dróg zadania pn: 

„Przebudowa drogi gminnej nr 692009S Wola Libertowska 

Szkoła km 0+000-0+690” oraz „Przebudowa drogi gminnej                 

nr 692037S Małoszyce Borek Jeziorowice Folwark km 0+000-

2+300km” zostały ujęte na liście zadań gminnych objętych               

dofinansowaniem ze środków Funduszu. 

▪ W sołectwie Koryczany zakończono prace związane                              

z realizacją zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1767 S 

w miejscowości Koryczany polegająca na wykonaniu utwardzo-

nego pobocza - odcinek od 0+250 km do 0+750 km”. Wartość 

inwestycji 250 000,16 zł. Dofinansowanie z budżetu Gminy      

Żarnowiec wyniosło 166 666,71 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Gmina Żarnowiec zawarła porozumienie ze Skarbem Państwa 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnic-

two Olkusz z siedzibą w Olkuszu przy ul. Łukasińskiego 3,               

32-300 Olkusz określające zasady realizacji i współfinansowa-

nia wspólnego przedsięwzięcia publicznego, polegającego na        

przebudowie drogi gminnej nr 692003S Udórz – Wymysłów. 

▪ Do Wojewody Śląskiego został złożony wniosek o przekazanie 

dotacji celowej na zwrot producentom rolnym podatku                      

akcyzowego w wysokości 570 137,97 zł. 

▪ Ogłoszono przetarg na dzierżawę nieruchomości rolnych             

stanowiących własność Gminy Żarnowiec. 

▪ Na terenie Gminy Żarnowiec dokonano przeglądu placów     

zabaw oraz siłowni zewnętrznych. 

▪ W związku z sytuacją na Ukrainie na szczeblu wojewódzkim, 

powiatowym oraz gminnym organizowane są posiedzenia                

sztabów kryzysowych omawiających bieżącą sytuację. 

 

1. Sołectwo Brzeziny: 19 204,69 zł 

2. Sołectwo Chlina: 42 492,66 zł 

3. Sołectwo Jeziorowice: 21 000,45 zł 

4. Sołectwo Koryczany: 31 076,67 zł 

5. Sołectwo Łany Małe: 20 751,04 zł 

6. Sołectwo Łany Wielkie: 25 040,91 zł 

7. Sołectwo Łany Średnie: 22 696,45 zł 

8. Sołectwo Małoszyce: 24 991,03 zł 

9. Sołectwo Otola: 29 630,09 zł 

10. Sołectwo Otola Mała: 12 320,93 zł 

11. Sołectwo Udórz: 21 748,68 zł 

12. Sołectwo Wola Libertowska: 34 319,02 zł 

13. Sołectwo Zabrodzie: 16 361,39 zł 

14. Sołectwo Żarnowiec: 45 100,66 zł. 

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2022 ROK  

DYŻURY LEKARZY SPZOZ W ŻARNOWCU 
 

p.o Kierownika lek.med. Edyta Kusaj 

 
Poniedziałek 8.00 - 12.00 
Wtorek 8.00 - 12.00 
Środa 12.00 - 18.00 
Czwartek 8.00 - 12.00 
Piątek 15.00 - 18.00          

 

lek. Jolanta Wilczyńska – Specjalista medycyny rodzinnej 

 

Poniedziałek 12.00 - 18.00 

Wtorek 12.00 - 18.00 

Środa 8.00 - 12.00 

Czwartek 12.00 - 18.00 

Piątek 8.00 - 14.00         

 

lek. med. Andrzej Wronka – Pediatra  

 
Piątek 8.00 - 13.00 
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4 kwietnia 2022 roku rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa,     

podczas której ustalana jest zdolność do służby wojskowej. 

Kwalifikacja wojskowa to obowiązek dla wszystkich            

mężczyzn, ale też dla niektórych kobiet. 

KTO POWINIEN SIĘ STAWIĆ PRZED KOMISJĄ LEKARSKĄ 
W 2022 roku przed powiatowymi komisjami lekarskimi mają                

obowiązek stawić się: 

- mężczyźni urodzeni w 2003 roku, 

- mężczyźni urodzeni w latach 1998-2002, którzy jeszcze nie 

posiadają kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. 

- osoby urodzone w latach 2001-2002 które: 

 ze względu na stan zdrowia zostały uznane za czasowo 

niezdolne do służby wojskowej. 

 wnioskowały o zmianę kategorii zdolności. 

- kobiety urodzone w latach 1998-2003, które posiadają           

kwalifikacje przydatne do służby wojskowej 

- osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się 

ochotniczo do pełnienia służby wojskowej do końca roku         

kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, 

W stosunku do osób wezwanych, które nie stawią się do                 

kwalifikacji wojskowej bez (uzasadnionej) usprawiedliwionej 

przyczyny będzie zarządzane przymusowe doprowadzenie 

przez Policję, może być nałożona kara administracyjna                     

w postaci grzywny lub kara ograniczenia wolności. 

DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZABRAĆ 

Osoby, które po raz pierwszy zostały wezwane do kwalifikacji 

wojskowej powinny zabrać ze sobą: 

- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, 

- dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają), 

- aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy, 

- dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie 

o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe. 

Osoby, stawiające się do kwalifikacji po raz kolejny, powinny 

zabrać ze sobą: 

- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, 

- dokumentację medyczną, dotyczącą zmian w stanie zdrowia 

(w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych 

w okresie ostatnich 12 miesięcy), 

- książeczkę wojskową. 

 

Terminy i miejsca pracy Powiatowych Komisji Lekarskich 

na terenie administrowanym przez WKU w Będzinie: 

09.05-06.06 - Powiatowa Komisja Lekarska dla powiatu              

zawierciańskiego - Zawiercie, ul. Miodowa 1. 

 

Źródło: 

https://wkubedzin.wp.mil.pl 

 

 

Uchwały Rady Gminy Żarnowiec podjęte na sesji w dniu                   
01 lutego 2022 roku 

- Uchwała Nr XXIX/191/2022 w sprawie ustalenia stawek dotacji 
przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunal-
nej w Żarnowcu. 

- Uchwała Nr XXIX/192/2022 w sprawie dopłaty dla taryfowych 
odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków 
i zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 

- Uchwała Nr XXIX/193/2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy 
Żarnowiec na 2022 r. 

Uchwały Rady Gminy Żarnowiec z dnia 10 marca 2022 roku 

- Uchwała Nr XXX/194/2022 w sprawie programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  

zwierząt na terenie Gminy Żarnowiec w 2022 r. 

- Uchwała Nr XXX/195/2022 w sprawie wyrażenia zgody                    

na zbycie lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we współwła-

sności, stanowiących własność Gminy Żarnowiec na rzecz                      

dotychczasowego najemcy. 

- Uchwała Nr XXX/196/2022 w sprawie wyrażenia zgody                    

na zbycie nieruchomości gminnej w miejscowości Żarnowiec. 

- Uchwała Nr XXX/197/2022 w sprawie wyrażenia zgody                       

na zbycie nieruchomości gminnej w miejscowości Żarnowiec. 

- Uchwała Nr XXX/198/2022 w sprawie przyjęcia Programu 

współpracy Gminy Żarnowiec z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia                 

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego                       

i o wolontariacie na rok 2022. 

- Uchwała Nr XXX/199/2022 w sprawie uchylenia Uchwały                 

Nr XLI/222/2014 Rady Gminy w Żarnowcu z dnia 20 lutego 

2014 roku. 

- Uchwała Nr XXX/200/2022 w sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie części nieruchomości położonej w Żarnowcu w trybie 

bezprzetargowym na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w.              

Narodzenia Najświętszej Maryi Panny oraz udzielenia                        

bonifikaty. 

- Uchwała Nr XXX/201/2022 w sprawie wyrażenia zgody na 

bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu o pow. 

68 m2 w budynku zlokalizowanym w Żarnowcu ul. Warszawska 

24, położonym na działce nr 475/4 k.m.2 

- Uchwała Nr XXX/202/2022 w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Żarnowiec na lata 2022-2025. 

- Uchwała Nr XXX/203/2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Żarnowiec na 2022 r. 

- Uchwała Nr XXX/204/2022 w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości                    

stanowiących własność Gminy Żarnowiec. 

- Uchwała Nr XXX/205/2022 w sprawie wyrażenia zgody na 

bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu                         

o pow. 59 m2 w budynku zlokalizowanym w Łanach Wielkich, 

położonym na działce nr 966 k.m.6 

- Uchwała Nr XXX/206/2022 w sprawie wyznaczenia miejsca   

do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 

domowników oraz ustalenia regulaminu określającego zasady 

prowadzenia takiego handlu w wyznaczonym miejscu. 

- Uchwała Nr XXX/207/2022 w sprawie udzielenia pomocy            

finansowej Powiatowi Zawierciańskiemu na realizację zadania 

pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1767 S w miejscowości 

Koryczany polegająca na utwardzeniu pobocza. 

- Uchwała Nr XXX/208/2022 w sprawie przekazania środków 

finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódz-

kiej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 

samochodu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej         

Policji w Zawierciu, Komisariatu Policji w Ogrodzieńcu. 

 

Uchwały Rady Gminy Żarnowiec podjęte na sesji w dniu              
30 marca 2022 roku 

- Uchwała Nr XXXI/209/2022 w sprawie przyjęcia Planu                     
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żarnowiec. 

- Uchwała Nr XXXI/210/2022 w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025. 

- Uchwała Nr XXXI/211/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXX/208/2022 Rady Gminy Żarnowiec z dnia 10 marca 2022 r. 
w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz 
Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Katowicach                      
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu                
służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji                             
w Zawierciu, Komisariatu Policji w Ogrodzieńcu. 

- Uchwała Nr XXXI/212/2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy 
Żarnowiec na 2022 r. 

 
Anna Czech  

 

W dniu 01.03.2022 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                

przedstawić faktury VAT oraz złożyć wniosek. 

Wniosek należało złożyć w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 

lutego 2022 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód               

zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r.                 

do 31 stycznia 2022 r. 

Limit zwrotu podatku w 2022 r. wynosi: 

110,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 40,00 zł * średnia     

roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła. 

W I terminie złożonych zostało 512 wniosków na łączną kwotę 

570 137,97 zł. Powierzchnia użytków rolnych położonych                  

na obszarze gminy zgłoszona przez producentów rolnych we 

wnioskach o zwrot podatku wyniosła 5 710,8154 ha. Średnia 

roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła                       

zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot 

podatku wyniosła 6.609,20 sztuk. Ilość litrów oleju napędowego 

wykorzystanego do produkcji rolnej wynikająca ze złożonych 

przez producentów rolnych wniosków o zwrot podatku wyniosła 

570 137,97 litrów. 

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji        

nastąpi w terminie do 30 kwietnia 2022 r. 

Małgorzata Chajduga 

SESJE RADY GMINY ŻARNOWIEC 

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW 

INFORMACJA DOTYCZĄCA UCHODŹCÓW  

Z UKRAINY  
 

Drodzy Mieszkańcy, 
 

informacja o naszych wschodnich sąsiadach obiegła cały świat    

i dotknęła również nas. Jako mała gmina również niesiemy               

pomoc Ukrainie. W jednej z naszych miejscowości w remizie 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Łanach Wielkich zostali                

umieszczeni uchodźcy. Pierwsze osoby przyjechały do nas już                     

10 marca, następnego dnia dojechały kolejne cztery osoby. 

Wśród nich znajdowały się dzieci w wieku 2-17 lat. Pierwsze 

chwile były dla nich ale i dla nas wyjątkowo trudne. Po przyjeź-

dzie zostali oni natychmiast nakarmieni ciepłym posiłkiem.                

Zapewniono im także miejsca do wypoczynku (łóżka polowe, 

śpiwory, materace, kołdry, poduszki, łóżeczka dla dzieci),               

węzeł sanitarny, zaplecze kuchenne. To czego nie było na             

wyposażeniu w remizie, mieszkańcy Łan Wielkich a także                 

sąsiednich miejscowości w ramach swoich możliwości                        

zorganizowali zapewniając tym samym podstawowe warunki                

do życia. Znalazła się pralka i suszarka oraz dostęp do Internetu. 

Dla najmłodszych dzieci przygotowano kącik  z kulkami, laptopa, 

gry planszowe, puzzle, lego oraz maskotki. Pracownicy Bibliote-

ki Publicznej przekazali kolorowanki, kredki, ołówki, długopisy, 

mazaki oraz książeczki. W pierwszych dniach została również 

zapewniona im pomoc medyczna. Osoby chore zostały                   

przebadane przez lekarza. Zgodnie z jego zaleceniami zakupiono 

i podano lekarstwa. Każdego dnia do remizy OSP dostarczana 

jest żywność, z której obywatelki Ukrainy przygotowują sobie 

posiłki. Na chwilę obecną wszyscy posiadają numery PESEL 

oraz profile zaufane. Dzieci te zostały zgłoszone do szkół                         

i przedszkoli. 

Zanim uchodźcy trafili do naszej gminy, mieszkańcy wspólnymi 

siłami i każdy z osobna starał się wesprzeć oraz pomóc.                  

W Przedszkolu Publicznym, Szkole Podstawowej w Żarnowcu                 

i Chlinie zorganizowano zbiórki, podczas których zebrano                

różnego rodzaju produkty spożywcze, chemiczne, kosmetyczne, 

koce, kołdry, śpiwory, pościele oraz podstawowe lekarstwa.                

Z zebranych w ten sposób darów nasi podopieczni korzystają do 

chwili obecnej. Każdego dnia z Urzędem Gminy kontaktują się 

osoby, które deklarują swoją pomoc. Dostarczają oni także na 

bieżąco podstawowe produkty: mleko, warzywa, owoce, jajka. 

Przynoszą także ciasta i drożdżówki. Maluchy z Przedszkola 

Publicznego z Żarnowca również mają swój udział w pomaganiu. 

Pod okiem nauczycieli przygotowują    pyszne ciasteczka. 

W dniu 22.03.2022 r. liczba uchodźców przebywających                     

w remizie OSP uległa zmianie. Cztery osoby znalazły zakwatero-

wanie u rodziny prywatnej a jedna osoba dorosła w dniu 

23.03.2022 r. dojechała do grupy w Łanach Wielkich. 

W imieniu własnym oraz pracowników Urzędu Gminy kieruję 

wyrazy wdzięczności za niesioną pomoc i wsparcie, która              

będzie potrzebna jeszcze przez długi czas. 

Dziękujemy za postawę solidarności, wrażliwości i życzliwości. 

Ze strony Urzędu Gminy pragnę zadeklarować chęć do                    

dalszego działania, które będziemy podejmować w tej trudnej              

i niepewnej sytuacji. 

 

Wójt Gminy Żarnowiec 

           Grzegorz Scelina 

 KWALIFIKACJA WOJSKOWA 
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Każdego roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ARiMR, 
Straż Pożarna i inne instytucje, przestrzegają przed wypalaniem 
traw, jednak każdej wiosny można spotkać osoby, które nie 
przestrzegają prawa w tym zakresie. 
Należy pamiętać, że po wypaleniu gleba staje się jałowa                  
i potrzebuje nawet kilku lat, aby powrócić do stanu sprzed           
powstania pogorzeliska, który jest tragiczny w skutkach dla                
całego ekosystemu, niszcząc warstwę próchnicy i niosąc śmierć 
wszystkim drobnym zwierzętom znajdującym się w zasięgu       
płomieni oraz wielu innym zwierzętom, np. dzikom, sarnom, 

jaszczurkom, a nawet ptakom, które może wabić światło ognia 
lub wciągnąć powiew gorącego powietrza. Wypalanie roślinno-
ści często stanowi przyczynę pożarów lasów i torfowisk,                     
natomiast w powietrzu unoszą się toksyczne związki,  co może 
stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt. 

Zakaz wypalania traw określony został w ustawie o ochronie 
przyrody oraz w ustawie o lasach. 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. Oprócz wspomnianych sankcji wypalającemu grożą 
również dotkliwe kary, które nakładać może Agencja Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wysokie sankcje i kary grożą 
tym, którzy świadomie wypalają grunty rolne, a także gdy     
stwierdzone zostanie uporczywe wypalanie przez niego traw.    

 
Źródło: https://www.gov.pl 

 

ZAKAZ WYPALANIA TRAW 
NAZWA DZIAŁU DOCHODY WYDATKI 
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ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 
  
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 
  
GOSPODARKA MIESZKANIOWA 
  
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 
  
ADMINISTRACJA PUBLICZNA 
  
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY   

PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 
 

OBRONA NARODOWA 
 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA 
 

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI  
  
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 

FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE 

POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 

ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 
  
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 
 

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

 
 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 

ŚRODOWISKA 
  
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA             

NARODOWEGO 
  
KULTURA FIZYCZNA I SPORT 

 

10 000,00 
  

1 509 647,00 
  

 126 065,00 
  

5 000,00 
  

242 665,00 
  

1 200,00 
  
  
  

      400,00 
 

193 822,59 
  
  

             3 000,00 
  

4 620 701,00 
  
  
  
  

-    
 

9 240 865,00 
  

277  928,70  
  
- 
  

152 068,00 
  
- 
  

3 193 415,00 

 

 

3 454 112,00  
  
  

  -  
  

                 
       - 

        

 

306 111,00 
  

2 147 998,71  

  
 67 000,00 

  
72 000,00 

  
 2 771 107,00   

  
1 200,00 

  
  
  

    400,00  
 

  397 490,00 
  
  

3 000,00 

 

- 
  
  
  
  

                17 000,00 

 

135 000,00 
  

8 062 346,20 
  

100 000,00 
  

692 736,00 
  

6 000,00 
  

   3 197 915,00 

 

 

4 614 441,88 
  
  

899 411,08 
  
  

287 400,00 

OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI 23 030 889,29 zł       23 778 556,87 zł  

Dnia 28.12.2021 r. odbyła się Sesja Rady Gminy Żarnowiec, której przedmiotem było uchwalenie budżetu gminy na rok 2022. 

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

w dziale: Budżet.   

DODATEK OSŁONOWY 
 

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowe-
mu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekra-
czają  2 100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo              
1 500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. 
Dodatek osłonowy wynosi rocznie:                                                             
- 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego; 
- 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 
2 do 3 osób; 
- 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 
4 do 5 osób; 
- 1 150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się 
z co najmniej 6 osób. 
Jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domo-
wego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrze-
wacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia 
węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane                
węglem lub paliwami węglopochodnymi - można                 
otrzymać podwyższony dodatek osłonowy. Ale jest je-
den warunek. Takie źródło ogrzewania musi być zgło-
szone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. 
Jeśli źródło ogrzewania gospodarstwa domowego nie 
uzyskało wpisu do CEEB, wnioskodawca otrzyma pod-
stawową kwotę dodatku osłonowego, pod warunkiem, 
że spełni obowiązujące kryteria. 
Wysokość podwyższonego dodatku osłonowego rocznie 
wynosi wówczas: 
- 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego; 
- 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego             
się z 2 do 3 osób; 
- 1 062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego 
się z 4 do 5 osób; 
- 1 437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego 
się z co najmniej 6 osób.  
W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie 
tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że doda-
tek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu 
kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie po-
mniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna  
kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie              
wynosić 20 zł. Aby otrzymać dodatek osłonowy złóż 
wniosek do 31 października 2022 roku. Wypłata                
dodatków zostanie realizowana do 2 grudnia. Dodatek 
osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które                  
otrzymają dotacje z budżetu państwa. 
 
Informujemy mieszkańców gminy, że wnioski                   
o dodatek osłonowy można składać w Ośrodku             
Pomocy Społecznej w Żarnowcu, pokój nr 15.                      

http://bip.ugzarnowiec.madkom.pl
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Po wykonaniu procedur zostaną państwo zaopatrzeni w pozwo-
lenie, które będzie dowodem legalnego przekroczenia granicy 
ze zwierzęciem towarzyszącym do miejsca docelowego. 

W przypadku przekroczenia granicy bez zachowania powyższej 
procedury, po dotarciu na miejsce przeznaczenia 
(tymczasowego pobytu) konieczne jest zgłoszenie się ze zwie-
rzęciem do zakładu leczniczego dla zwierząt, gdzie zostaną 
państwo poinformowani o dalszych procedurach. 
 

Marta Seweryn  

 
 
 

ARiMR Przypomina rolnikom, że w trwającej obecnie              
kampanii przyjmowania wniosków o dopłaty bezpośrednie 
za 2022 r., można ubiegać się o uzupełniającą płatność       
podstawową. To dodatkowe pieniądze, warto się o nie     
ubiegać. 
Uzupełniająca płatność podstawowa (UPP) znana jest już 
wielu rolnikom, obowiązywała bowiem w 2013 r. podobnie 
jak wówczas, także i teraz jest finansowana z budżetu            
krajowego. 
Płatność ta, co do zasady, przysługuje do najważniejszych                 
roślin uprawnych na gruntach ornych, w szczególności do zbóż, 
roślin oleistych i roślin wysokobiałkowych. Pełny wykaz tych 
roślin obejmuje 13 kategorii. Ponadto płatność będzie przysługi-
wała do gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa 
roślin, pod warunkiem dokonania zasiewu w celu podniesienia 
żyzności gleby oraz wymieszania lub przyorania masy roślinnej  
Warunki przyznawania UPP są identyczne jak w roku 2013, tzn. 
w ramach płatności nie obowiązuje limit powierzchni, a to              
oznacza, że do jej otrzymania uprawnieni będą wszyscy rolnicy, 
którzy o jednolitą płatność obszarową wystąpią do ARiMR. 

Tak jak w przypadku pozostałych dopłat, rzeczywista wysokość 
stawki tej płatności będzie znana jesienią bieżącego roku -              
zostanie określona na podstawie powierzchni zgłoszonej we 
wnioskach przez rolników. 

Wnioski należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem 
aplikacji eWniosekPlus przez Platformę Usług Elektronicznych 
(PUE), która została udostępniona na portalu ARiMR 

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/
przypominamy-i-zachecamy--zglos-uprawy-do-uzupelniajacej-
platnosci-podstawowej 
 
 
 
 
 
 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpo-
częła nabór wniosków o dofinasowanie do przezimowanych 
rodzin pszczelich. Potrwa on do 31 maja 2022 r. Wsparcie 
ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. 

O to dofinansowanie, podobnie jak w roku ubiegłym, mogą            
ubiegać się pszczelarze prowadzący działalność nadzorowaną 
w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru prowa-
dzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz posiada-
jący numer ewidencji producentów nadany przez Agencję.                 
Jeżeli hodowca pszczół chce otrzymać pomoc, a nie jest                 
zarejestrowany w ARiMR, musi wystąpić o nadanie numeru 
ewidencyjnego najpóźniej w dniu składania wniosku o wsparcie. 
Wsparcie wynosi 20 zł do każdej rodziny pszczelej, której udało 
się przetrwać zimę. Wnioski o udzielenie pomocy należy skła-
dać do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. Można to zrobić osobiście lub przez pełnomocnika, 
wysłać poleconą przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce 
Poczty Polskiej lub za pośrednictwem platformy e-PUAP. 

Więcej informacji na stronie:  
https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-pszczelarzy---nabor-
2022 

 
 
 
 
 

Rozliczając podatek warto uwzględnić przysługujące ulgi.            
Zeznanie podatkowe przygotowane w usłudze Twój e-PIT 
uwzględnia najpopularniejszą ulgę podatkową – ulgę na dzieci, 
która jest automatycznie przypisana w systemie. 

Aby skorzystać z pozostałych ulg należy je wskazać podczas 
rozliczania w systemie. Obok przypisanej automatycznie ulgi            
na dzieci, można skorzystać między innymi z: 
- ulgi termomodernizacyjnej, 
- ulgi na cele rehabilitacyjne, 
- ulgi z tytułu przekazanych darowizn, 
- ulgi na internet, 
- ulgi z tytułu wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia 
emerytalnego (IKZE), 
- zwrotu niewykorzystanej ulgi na dzieci. 

Szczegółowe informacje na temat ulg podatkowych na                  
stronie podatki.gov.pl. Osoby rozliczające PIT za 2021 rok za 
pomocą usługi Twój e-PIT mogą liczyć na szybszy zwrot                      
nadpłaconego podatku. Nadpłaty do kwoty 5 tys. zł z większości 
zeznań PIT-37, złożonych przez usługę Twój e-PIT, zwracane 
są w ciągu 7 dni. Zwrot nadpłaty podatku z pozostałych zeznań 
dostępnych w Twój e-PIT trwa do 45 dni. W przypadku zeznań 
papierowych termin zwrotu wynosi do trzech miesięcy. 

Dostęp do usługi Twój e-PIT możliwy jest wyłącznie przez                  
e-Urząd Skarbowy, na stronie podatki.gov.pl Zalogowanie do           
e-Urzędu Skarbowego (e-US) Profilem Zaufanym (PZ),                    
e-Dowodem lub poprzez bankowość elektroniczną i aplikację 
mObywatel umożliwia korzystanie z usługi Twój e-PIT i innych 
usług udostępnianych w tym serwisie. Dodatkowo do samej 
usługi można zalogować się także danymi podatkowymi. 

 

W dniu 11.02.2022 r. w  naszym przedszkolu odbył się długo 

wyczekiwany bal karnawałowy - niezwykłe wydarzenie,                    

dostarczające dzieciom wielu pozytywnych przeżyć i radości. 

Wśród dziewczynek dominowały wróżki i księżniczki, super     

bohaterki, delikatne motylki i biedronki, a chłopcy zamienili się w 

super-bohaterów: Spider-Man, Batman, policjant, kowboj...  nie 

sposób było zliczyć i wymienić tych wszystkich  postaci. Dzieci 

świetnie się bawiły uczestnicząc wspólnie ze swoimi paniami               

w zabawach i pląsach. W  czasie tańców i zabaw było bardzo 

kolorowo, wszyscy bawili się wesoło, uśmiech nie znikał                        

z ich twarzy. Wspólna zabawa oraz poczęstunek ufundowany 

przez Radę Rodziców przyniosły wiele radości naszym                     

wychowankom, co było głównym celem tego spotkania. 
Ferie w naszym przedszkolu były równie interesujące.                          

W lutym przedszkolaki z grup: Podróżnicy i Żabki zostały zapro-

szone przez p. dyrektor - Annę Sarwę do biblioteki na zajęcia - 

Ferie z Biblioteką. Wszyscy byli mile zaskoczeni czytelnią,                  

w której czekały na dzieci wspaniałe niespodzianki. W związku    

z tym, że 17 lutego był Dniem Kota, bibliotekarki dały dzieciom 

do ozdabiania maski kota. Przedszkolaki bardzo chętnie                 

wykorzystywały pisaki, kredki, długopisy, błyszczące koraliki. 

Maski wyszły fantastyczne. Potem ozdobiły zakładki do książek. 

Użyły do tego naklejek, pieczątek, kredek i pisaków. Z wielkim 

zainteresowaniem oglądały książeczki przygotowane przez pra-

cowników biblioteki. Dzieci miały też do dyspozycji szablony, 

które obrysowywały na kartkach. Na koniec bibliotekarka                    

przeczytała dzieciom książeczkę (oczywiście o kocie) – Kot w 

butach, której dzieci wysłuchały z wielką ciekawością.                        

W prezencie przedszkolaki otrzymały: kolorowanki oraz wykona-

ne przez siebie maski i zakładki. W przedszkolu dzieci                    

zrobiły czarno-białe koty z serduszek, obejrzały film 44 Koty               

i tym samym zakończyły świętowanie Dnia Kota.  
Dzień Babci i Dziadka dla naszych przedszkolaków był               

wielkim wydarzeniem. Przygotowywały się długo: ćwiczyły                    

piosenki, układy taneczne i robiły piękne upominki. Niestety                   

w tym roku nie mogliśmy gościć dziadków w naszym przedszko-

lu pomimo, iż święto to na stałe wpisało się do kalendarza 

przedszkolnych uroczystości. Poprzedni rok był trudny dla 

wszystkich – pandemia w znacznym stopniu ograniczyła nasze 

życie oraz wzajemne kontakty. Doświadczenia te pozwoliły nam 

jeszcze bardziej docenić, jak wielkim skarbem jest rodzina,                     

a szczególnie babcia i dziadek. Świat się zmienia, ale nie zmie-

nia się jedno - miłość babci i dziadka, za którą dzieci serdecznie 

podziękowały. Wnuczęta uczciły to święto przedstawiając          

wspaniałe występy artystyczne, które zostały nagrane                          

i udostępnione na facebooku naszego przedszkola. 
 
W końcu zagościła u nas WIOSNA. 21 marca wszystkie                   

przedszkolaki wyruszyły w kolorowym pochodzie aby pożegnać 

zimę. Marzanna przygotowana przez przedszkolaki była                  

wspaniała. Symboliczna korona marzanny popłynęła do morza, 

a my wróciliśmy do przedszkola na dalszą część wiosennych 

zabaw. Były tańce, śpiewy, zagadki wiosenne oraz pokaz                 

ekologicznych, kolorowych nakryć głów, przygotowanych     

wspólnie z rodzicami. Wszystkie prace były doskonałe. 
Każdego dnia dzieje się coś ciekawego. Zarówno na zajęciach 

w ramach podstawy programowej oraz na zajęciach dodatko-

wych. Ćwiczymy, śpiewamy, malujemy, pieczemy, wykonujemy 

różne potrawy, musy, kanapki, itp. W każdej sali powstały                  

piękne, wiosenne ogródki przygotowane oczywiście przez 

przedszkolaków. Uczestniczymy w wielu programach i konkur-

sach, za co dzieci otrzymują często dyplomy i nagrody.                       

Jak widać – dużo się u nas dzieje, a dzieci nie mogą narzekać 

na brak zajęć. 

 

 

 

Dziękujemy serdecznie za ogromne serca okazane podczas 
zbiórki darów dla potrzebujących ofiar wojny w Ukrainie.                   
Zebraliśmy ogromną ilość niezbędnych rzeczy, które zostały 
przekazane potrzebującym rodzinom. Zaangażowanie Rodzi-
ców przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Jesteśmy 
wdzięczni za wsparcie i okazaną solidarność w obliczu               
wojny, która toczy się tuż za naszą granicą. 
Oby ten trudny czas jak najszybciej się skończył i był dla 
wszystkich tylko złym wspomnieniem… 

Renata Kłek 

Tymczasem z okazji zbliżających się wielkimi krokami świąt 

życzymy wszystkim: 

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, 
pełnych wiary, nadziei i miłości. 

Radosnego, wiosennego nastroju, 
serdecznych spotkań w gronie rodziny 

i wśród przyjaciół 
oraz wesołego Alleluja! 

 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne                                                          
oraz Pracownicy Przedszkola Publicznego w Żarnowcu 

 

 
W styczniu do szkoły chodziliśmy „w kratkę”. Rozpoczęliśmy go 
bowiem zdalnie i tak samo zakończyliśmy – mimo podejmowa-
nych prób powrotu do nauki stacjonarnej pandemia skutecznie 
nam to uniemożliwiała. Jednak jak to mówią, nie ma tego złego, 
co by na dobre nie wyszło: za każdym razem, gdy wracaliśmy 
do szkoły, tam – jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki – 
pojawiała się nowa klasopracownia! W takich warunkach nauka 
w naszej szkole jest teraz o wiele przyjemniejsza. 
Dla młodych czytelników zostały wprowadzone tzw. „ciche                

przerwy” z ulubioną książką. Cały czas działa również                        

radiowęzeł, który umila i urozmaica codzienne życie naszej 

szkolnej społeczności. 

W karnawale udało się zorganizować zarówno tradycyjny bal, 

jak i Szkolny Wieczór Filmowy z Dwaynem Johnsonem w roli 

głównej. 

20 stycznia w ramach projektu Big Live Lessons chętni                        

uczniowie wzięli udział w zdalnej lekcji języka angielskiego,   

podczas której mieli możliwość porozmawiania z uczniami                   

z innych państw (np. Szwajcarii czy Meksyku). Z pewnością było 

to dla nich ciekawe doświadczenie motywujące do nauki                         

i przełamujące strach przed swobodnym używaniem języka                  

obcego.                                                                            cd. str. 6 

O PRZEDSZKOLU SŁÓW KILKA… 

SZKOŁA PODSTAWOWA W CHLINIE  

INFORMACJE DLA ROLNIKÓW 

 WSPARCIE FINANSOWE DLA PSZCZELARZY 

TWÓJ e-PIT - dokończenie ze str. 14 
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    Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHLINIE 

 

TRZECIA CZĘŚĆ PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” 

Od 25 stycznia rozpoczął się nabór wniosków do trzeciej       
części programu, gdzie przewidziano nawet 69 tys. zł maksy-
malnej dotacji przy 90% kosztów kwalifikowanych. Przeciętny 
dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w tym 
przypadku wynosi do 900 zł (gospodarstwa wieloosobowe)                  
lub do 1260 zł (gospodarstwa jednoosobowe). Ale alternatywą 
do dochodowego kryterium kwalifikowalności jest też ustalone 
prawo do otrzymywania przez wnioskodawcę zasiłku stałego, 
zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku 
opiekuńczego. Liczbę transz rozliczeń i wypłat dotacji dla                  
najwyższego poziomu dofinasowania zwiększono do pięciu                  
(z trzech obowiązujących w pozostałych częściach). Najwyższy 
poziom dofinansowania nie będzie dostępny w ścieżce                       
bankowej, czyli Kredycie Czyste Powietrze dostępnym                              
w przypadku pierwszej i drugiej części programu. Przy naborze 
dla trzeciej części programu obowiązuje nowy załącznik                          
(nr 2b „Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom                          
dofinansowania dla Części 3 Programu dla Beneficjentów 
uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania”).                  
Dokument ten oraz zmieniony program jest dostępny zarówno 
na stronie czystepowietrze.gov.pl (zakładka „Weź dofinansowa-
nie”), jak i na stronie WFOŚiGW w Katowicach. Przypominamy, 
że od 1.01.2022 r. wycofano możliwość dofinansowania zakupu 
i montażu kotłów węglowych. 

W celu zdobycia więcej informacji zapraszamy do Punktu                     
konsultacyjno-informacyjnego programu do Urzędu Gminy                    
w Żarnowcu. 

 

WYDŁUŻENIE DATY ZAKOŃCZENIA ZADANIA W RAMACH 
ROZLICZENIA DOTACJI „CZYSTE POWIETRZE” 

Zgodnie z ust 11 pkt 10 Programu Priorytetowego „Czyste                 
Powietrze”: w sytuacjach niezależnych od Beneficjenta, których 
następstw nie mógł uniknąć mimo zachowania należytej                     
staranności, w szczególności ze względu na epidemię                        
COVID-19, na uzasadniony wniosek Beneficjenta, WFOŚiGW 
może przedłużyć maksymalny okres realizacji przedsięwzięcia         
o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, jednak nie dłużej niż                         
do 30.06.2029 r. Nie jest wymagane aneksowanie umowy                     
przez WFOŚiGW w przypadku wydłużenia daty zakończenia 
przedsięwzięcia, jednak WFOŚiGW powinien przekazać Benefi-
cjentowi informację o skorygowanej dacie w formie pisemnej.              
W związku z faktem, że wszelkie zmiany umowy o dofinansowa-
nie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, należy 
przyjąć, że Beneficjent przedkładając wniosek o wydłużenie 
okresu realizacji przedsięwzięcia zgodnie z zapisami Programu, 
wnioskuje o przyjęcie nowej daty zakończenia realizacji                      
przedsięwzięcia. W celu zachowania formy pisemnej, wystarczy 
poinformowanie Beneficjenta przez WFOŚiGW o przyjęciu                      
skorygowanej daty zakończenia przedsięwzięcia w formie                   
pisemnej. Zmiana terminu realizacji przedsięwzięcia wejdzie                  
w życie jeżeli obie strony wymienią na piśmie dokumenty                     
zawierające zgodne oświadczenia woli w tym zakresie.                     
Zgodnie z warunkami Programu, nie ma ograniczenia co do 
liczby składanych wniosków o wydłużenie realizacji przedsię-
wzięcia, pod warunkiem, że wystąpiły uzasadnione okoliczności. 

INFORMACJA DLA OSÓB Z UKRAINY  

PRZEMIESZCZAJACYCH SIĘ ZE ZWIERZĘTAMI 

Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej zwierzęta z gatunku psy, 

koty, fretki wjeżdżające z Ukrainy muszą posiadać: 

 prawidłowe oznakowanie (chip); 

 ważne szczepienie na wściekliznę; 

 wynik miareczkowania przeciwciał przeciwko wściekliźnie; 

 świadectwo zdrowia wydane przez właściwe władze              

weterynaryjne. 

W drodze odstępstwa z powodu działań wojennych                      

na terytorium Ukrainy, zwierzęta towarzyszące właścicielom 

przekraczającym granicę polsko – ukraińską mogą być 

wpuszczone do Polski bez spełnienia powyższych                      

wymogów weterynaryjnych. 

Jeżeli jeden lub więcej z powyższych wymogów nie jest spełnio-

ny, należy zgłosić ten fakt funkcjonariuszowi polskiej Straży 

Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej (Administracji 

Celnej) lub Policji przy przekraczaniu granicy państwowej. 

W celu objęcia Państwa zwierzęcia uproszczoną procedurą 

przekraczania granicy państwowej należy wypełnić wniosek o: 

1. pozwolenie na przemieszczenie zwierzęcia towarzyszące-

go na teren UE – jeżeli Polska jest państwem docelowym 

osoby przekraczającej granicę 

lub 

2. tranzyt przez państwo członkowskie - jeżeli Polska nie 

jest państwem docelowym osoby przekraczającej granicę. 

Po wypełnieniu wniosku, Państwa zwierzę zostanie                    

bezpłatnie oznakowane i zaszczepione przeciwko                     

wściekliźnie przez Inspekcję Weterynaryjną. 

cd. str. 16 

 
 

 
 
Z okazji Dnia Babci i Dziadka młodsze dzieci przygotowały             

przepiękne występy, które można obejrzeć na naszym                     

facebookowym profilu. 

W lutym, już po feriach, wróciliśmy na dobre do szkoły i od razu 

wpadliśmy w wir szkolnych obowiązków i przyjemności. 

8 lutego odbyły się pogadanki i prezentacje z okazji Dnia                

Bezpiecznego Internetu. Przypominamy rodzicom, aby kontrolo-

wali oni aktywność swoich dzieci w mediach i ograniczali                 

ich czas spędzany przed ekranem. 

W lutym obchodziliśmy również Dzień Pizzy, podczas którego 

chrzest bojowy przeszedł nasz nowy sprzęt zakupiony dzięki 

udziałowi szkoły w programie „Laboratoria Przyszłości”. 

W Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbyło się 

okolicznościowe spotkanie poświęcone Żołnierzowi Niezłomne-

mu – Witoldowi Pileckiemu. Podczas spotkania obecni                     

obejrzeli prezentację multimedialną okraszoną licznymi                      

utworami muzycznymi oraz film „Pilecki”. 

7 marca na sali gimnastycznej odbył się koncert profilaktyczny, 

który poprowadził Arek Zawiliński (znany m.in. z zespołu Stare 

Dobre Małżeństwo). W trakcie spotkania artysta mówił                                    

o potrzebie wzorców, wpływie grupy rówieśniczej na jednostkę,                        

o niebezpieczeństwie uzależnień oraz o dużej roli pasji                           

i wszelkich zainteresowań w życiu młodego człowieka.                

To niezbędne, bardzo potrzebne uwagi. W marcu obchodziliśmy 

kilka dni tematycznych, zarówno radosnych, tj. Dzień Kobiet, 

Dzień Motyla czy Dzień Pandy, jak i bardzo poważnych, jak 

Dzień w barwach narodowych Ukrainy. 

14 marca odbył się Dzień Liczby Pi, w którym zostały zorganizo-

wane specjalne zajęcia i konkurs „Mistrz pamięci Liczby Pi”.                  

15 marca natomiast naszą szkołę odwiedził Doktor WOW.                 

Uczniowie wzięli udział w niezwykłym pokazie naukowym                     

z zakresu chemii, biologii, fizyki i ekologii. Nie od dziś wiadomo, 

że nauka poprzez zabawę jest najskuteczniejsza, rozwija                  

kreatywność i budzi zainteresowania. Widowisko, które                          

zaprezentował nam „szalony” naukowiec było pełne energii                     

i aktywności naszych uczniów, a najważniejsze, że pokazało,                  

iż nauka może być wspaniałą przygodą!  

 

 

 

 

 

 

 

 

17 marca odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski, a 18 marca – 

miało miejsce spotkanie z policjantem na temat                                     

bezpieczeństwa. 

W ostatnim tygodniu uroczyście powitaliśmy wiosnę – był pokaz 

mody wiosennej i… topienie marzanny. Celebrowaliśmy również 

Międzynarodowy Dzień Lasów i korzystając z pięknej wiosennej 

pogody większość klas udała się w tym dniu na spacer                           

do pobliskiego lasu. 

27 marca obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Teatru. Z tej 

okazji dzieci z oddziału przedszkolnego przygotowały przepięk-

ne wesołe przedstawienie pod tytułem „Czerwony Kapturek”. 

Tradycyjnie starsi uczniowie muszą dodatkowo przywitać                   

wiosnę wycieczką do kina na maraton filmowy. Tak to już jest, 

że wytężony wysiłek umysłowy wkładany w codzienną naukę, 

konkursy i przygotowania do egzaminu żeby był efektywny,     

musi być czasem przeplatany solidną porcją rozrywki. Poza tym 

nic tak nie integruje braci uczniowskiej jak wspólne spędzanie 

wolnego czasu. 

Przed nami Święta Wielkanocne. 

Życzymy wszystkim z tej okazji 

dużo zdrowia, radości, życzliwo-

ści, spokoju i pogody w sercu 

oraz wielu rodzinnych spotkań 

przy świątecznym stole. 

Dyrekcja i Pracownicy Szkoły Podstawowej                                     

im. Haliny Grabowskiej „Zety” w Chlinie  

 

 

KONKURSY PRZEDMIOTOWE 

14 marca 2022 r. odbył się finałowy etap Wojewódzkiego                 

Konkursu Przedmiotowego z Chemii, do którego zakwalifikował 

się nasz uczeń z klasy 7a - Marcel Nowak. Chłopiec pod                    

czujnym okiem opiekunki - Pani Joanny Szasty walczy o tytuł 

Finalisty bądź Laureata tego konkursu. Już dziś możemy                    

pogratulować Marcelowi wspaniałych wyników i dotarcia do 

finału. Z niecierpliwością czekamy na efekty finałowych zmagań! 

PRZYBIJ PIĄTKĘ KOCIEJ SZAJCE I DAJ SIĘ PONIEŚĆ 

CZYTELNICZEJ PRZYGODZIE! 
Projekt czytelniczy w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 

realizowany jest w tym roku przez uczniów i uczennice klasy Va, 

którzy chcą doskonalić swoje umiejętności czytelnicze,                        

promować czytanie książek i jednocześnie działać                               

w wolontariacie. Już od kilku lat klub czytelniczy pod opieką 

Pani Beaty Wrzesień zaangażowany jest w czytanie młodszym 

dzieciom. Zajęcia prowadzone są w formie projektu pracy na 

rzecz innych. W tym roku szkolnym w klasie Va działają dwa 

zespoły, które samodzielnie wymyślają i przeprowadzają                  

zabawy czytelnicze dla młodszych dzieci, promują czytelnictwo 

w swojej szkole, rozmawiają o ulubionych książkach.                         

Dotychczas odbyły się 3 spotkania w klasach 1-3. Uczniowie 

zaprezentowali młodszym kolegom fragmenty książki Agaty 

Romaniuk „Kocia szajka i zagadka zaginięcia śledzi”, które      

bardzo spodobały się maluchom. Bardzo cieszy nas zaangażo-

wanie uczestników projektu, zwłaszcza w czasach, gdy słowo 

pisane przegrywa z Internetem czy innymi rozrywkami.  

                                                                                       cd. str. 7 

Z  KALENDARZA SZKOŁY PODSTAWOWEJ                  

IM. JANA PAWŁA II W ŻARNOWCU  

WAŻNA INFORMACJA                                                         
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NA POMOC UKRAINIE 
Już od poniedziałku 28 lutego 2022 r. w naszej szkole ruszyła 

akcja pomocy dla Ukrainy. Zorganizowano między innymi                 

zbiórkę żywności z długim terminem przydatności do spożycia, 

środków higieny, śpiworów, koców. Szkoła wzięła również udział 

w ogólnopolskiej akcji „Plecaczek” zorganizowanej dla dzieci                   

z Ukrainy. Nasi uczniowie chętnie zaangażowali się w akcję                   

i dostarczyli „plecaczki” dla swoich kolegów. Zgodnie z wytycz-

nymi w plecaczkach znalazły się: woda niegazowana, soczek                  

w kartoniku, mus owocowy, słodki batonik, kredki, kolorowanka, 

paczka chusteczek higienicznych, paczka chusteczek nawilża-

nych oraz maskotka. Mamy ogromną nadzieje, że ten drobny 

gest wywoła uśmiech na twarzach małych Ukraińców.                       

Jeżeli jeszcze ktoś chciałby pomóc, gotowe „plecaczki” można 

przynosić do szkoły, bezpośrednio do sali numer 5 albo                         

do wychowawców klas. 

 

 

 

 

 

 

 

MARZANNO, MARZANO, TY ZIMOWA PANNO… 

21 marca obchodziliśmy Pierwszy Dzień Wiosny. Przywitaliśmy 

wiosnę w zielonym kolorze. Wszyscy uczniowie oraz nauczycie-

le przybyli do szkoły ubrani na zielono. Dzieci z klas 1-3 poznały 

pierwsze oznaki wiosny, utrwaliły nazwy kwiatów zwiastujących 

wiosnę oraz nazwy ptaków, które przyleciały z dalekiej podróży. 

Nie zabrało również najważniejszej tradycji: pożegnaliśmy                       

marzannę - zimową pannę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z okazji zbliżających się świąt w imieniu 

dyrekcji, wszystkich pracowników                       

i uczniów naszej szkoły składam                         

czytelnikom „Echa Żarnowca”                    

najserdeczniejsze życzenia spokojnych, 

radosnych Świąt Wielkiej Nocy.                       

Niech nigdy nas nie opuszcza nadzieja,                

a wiara w drugiego człowieka                

codziennie dodaje nam sił do pokonywa-

nia wszelkich trudności. 

 

Iwona Karoń 

 

 

Z przyjemnością informujemy, że Narodowa Agencja Programu 

ERASMUS+ pozytywnie oceniła i zaakceptowała wniosek                    

o Akredytację, złożony przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia 

Rolniczego w Żarnowcu. 

Do konkursu przystąpiło 299 podmiotów z całego kraju i jedynie 

157 uzyskało akredytację, która umożliwia uproszczony dostęp 

do możliwości uzyskania dofinansowania oraz gwarancję                

regularnego otrzymywania dofinansowania, przez okres 5-letni, 

na działania związane z mobilnością w ramach programu                   

Erasmus+ w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe. 

Młodzież, która obecnie i w kolejnych latach będzie kształcić się 

w naszej szkole, uzyska możliwość wyjazdu na zagraniczne 

praktyki zawodowe. Poza zdobyciem doświadczenia zawodowe-

go uczniowie zwiedzą europejskie atrakcje turystyczne, poznają 

kultury innych krajów oraz udoskonalą umiejętności językowe. 

O poszczególnych etapach realizowanych działań będziemy 

Was na bieżąco informować na szkolnym fb oraz                            

http://zsrzarnowiec.com.pl/ w zakładce Projekty. 

 

 

                                                                     

ZSCKR w Żarnowcu  

 

 

 

 

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Łanach Średnich powstało przed                        
II wojną światową, wtedy miejscowość należała do Łan Wielkich 
- Dziadówki. Dopiero po II wojnie światowej zmieniono nazwę 
na Łany Średnie. W 1957 roku KGW zostało reaktywowane,                      
a przewodniczącą koła została wybrana Władysława                        
Kowalczewska pełniąca funkcję do roku 1987. Od 1987 roku               
funkcję przewodniczącej pełni pani Grażyna Wójcik. 
W tym czasie do koła wstąpiły: Gawinek Adolfa, Gawinek                 
Walentyna, Poskart Stanisława, Kłek Elżbieta, Szostkiewicz 
Sabina, Kuta Maria, Wójcik Otylia, Wójcik Grażyna, Paleczek 
Grażyna, Gajos Zofia, Gawinek Anna, Nowak Helena, Nowak 
Alina, Peruń Iwona, Łysek Zofia, Kaczor Maria, Kowalczewska 
Krystyna, Kowalczewska Grażyna, Rosół Gabriela, Kozera               
Elżbieta, Sobota Elżbieta, Bieroń Maria, Bieroń Wiesława, Kulis 
Zofia, Poskart Maria, Ostrowska Teresa, Wałach Jolanta,               
Więckowska Zofia, Kasperczyk Maria, Pronobis Irena, Szota 
Bogusława, Masłowska Anna, Wiechowska Janina, Rogóż              
Anna, Poskart Wiesława, Pałka Ewa, Selwet Janina, Selwet 
Małgorzata, Rawecka Mirosława, Wyrwa Stanisława, Pałka   
Janina, Gajos Genowefa, Poskart Genowefa, Wiślak Janina, 
Zasada Apolonia, Paleczek Weronika, Micuła Helena, Micuła 
Janina, Nowak Aniela. 
Panie uczestniczyły w szkoleniach i kursach pieczenia,                      
gotowania i szycia. Koło posiadało dwa magle elektryczne                     
i siewniczek do siewu nasion. Panie z KGW posiadały również 
zastawę stołową, która była wykorzystywana do organizacji   
lokalnych imprez, jak również wypożyczana mieszkańcom wsi 
podczas imprez rodzinnych. Gospodynie współpracują                      
z wieloma organizacjami takimi jak: Ochotnicza Straż Pożarna, 
Urząd Gminy oraz szkoły.  
W roku 2016 do koła dołączyły: Kłek Małgorzata, Pronobis             
Bożena, Krakowska Iwona, Kowalczewska Iwona, Kozera                
Aneta, Kulis Małgorzata, Witkowska Agata, Wałach Anna,                
Paleczek Małgorzata, Sobieraj Kamila, Matuszewska Ewelina, 
Karp Małgorzata. 
 

Koło Gospodyń Wiejskich podtrzymuje tradycje kulturalne            
angażując się w życie lokalnej społeczności.  
W roku 2016 w domu kultury w Żarnowcu zorganizowany był 
kiermasz Bożonarodzeniowy, gdzie Panie sprzedawały ręcznie 
wykonywane ozdoby świąteczne. 
W 2017, 2018 i 2019 roku Panie wykonały palmy wielkanocne               
na konkurs „Najpiękniejsza Palma Wielkanocna” organizowany 
przez GOKSiT w Żarnowcu.  
W sierpniu 2017 roku Panie przygotowały wieniec dożynkowy, 
który reprezentował Gminę Żarnowiec na dożynkach                 
powiatowych we Włodowicach. Podczas dożynek odbył się           
konkurs na gospodynię i gospodarza dożynek, w którym wzięli 
udział Iwona Kowalczewska i Daniel Krakowski z Łan Średnich.  
W 2018 roku KGW uczestniczyło w Kiermaszu Bożonarodzenio-
wym w Żarnowcu.  
W 2019 roku KGW zostało wpisane do rejestru KRS.  
Panie z KGW w 2020 roku szyły maseczki ochronne dla             
mieszkańców.  
25 lipca 2021 r. podczas  Święta Miodu w Żarnowcu Panie  
przygotowały potrawy z wykorzystaniem miodu, a w  sierpniu 
wyplatały wieniec na dożynki parafialne w Łanach                 
Wielkich. We wrześniu 2021 roku KGW z Łan Średnich                   
reprezentowało Gminę na Święcie Ziemniaka w Sędziszowie.                               
Potrawą na konkurs były „Placki z gotowanych ziemniaków              
z sosem czosnkowym’’.  

Obecnie do koła zapisanych jest 19 osób: Wójcik  Grażyna,                
Nowak Alina, Peruń Iwona, Rosół Gabriela, Wałach Jolanta, 
Pałka Ewa, Selwet Małgorzata, Matuszewska Ewelina, Karp 
Małgorzata, Sobieraj Kamila, Paleczek Małgorzata, Wałach  
Anna, Witkowska Agata, Kulis Małgorzata, Kozera Aneta,             
Kowalczewska  Iwona, Krakowska Iwona, Pronobis Bożena, 
Kłek Małgorzata. 

 
Biesiada KGW w Żarnowcu - 2020 rok  

 

 

Święto Miodu - 2021 rok 
                                                                                        
 

 Red.  
 
 
 
 
 
 
 
Twój e-PIT to najprostszy sposób na rozliczenie podatku          
za 2021 rok. Podatnicy złożyli już ponad 4 mln deklaracji            
za pomocą tej usługi.  
Rozliczając podatek za pomocą Twój e-PIT można skorzy-
stać z przysługujących ulg podatkowych. Najpopularniej-
sza, ulga na dzieci, jest wpisana automatycznie. Pozostałe 
ulgi można samemu wskazać podczas rozliczenia                       
w systemie. 
Twój e-PIT to prosty i wygodny sposób na rozliczenie z urzędem 
skarbowym. Aby skorzystać z usługi wystarczy zalogować się 
do e-Urzędu Skarbowego oraz wybrać usługę Twój e-PIT.             
Następnie sprawdzić lub zmienić swoje dane i wysłać deklara-
cję. W przygotowanym zeznaniu uwzględnionych jest szereg 
informacji takich jak dane podatnika i jego mikrorachunek           
podatkowy. Rozliczenie uwzględnia też zwolnienie z PIT dla 
osób do 26 roku życia.                             
 

 
Dokończenie na str. 16 

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH                                      

W ŁANACH ŚREDNICH         

PROGRAM ERASMUS+ 

TWÓJ e-PIT 
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PODSUMOWANIE 30. FINAŁU                                                        

WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 

 

Dnia 30 stycznia br. odbył się 30. 

Finał WOŚP. Informujemy, że do 

puszki stacjonarnej, która była do-

stępna w lokalu Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Żarnowcu zebrano 

kwotę 846,05 zł.  

Wolontariuszom ze Związku Młodzieży Wiejskiej Gminy                     

Żarnowiec udało się zebrać kwotę 3 299,73 zł. 

Dziękujemy Szkole Podstawowej nr 1 z Pilicy oraz Miejsko-

Gminnej Bibliotece Publicznej w Pilicy za organizację                   

Sztabu #935, z którym mogliśmy współpracować. Łącznie                 

udało się zebrać ponad 23 000,00 zł. Serdeczne                           

podziękowania kierujemy również do Pani Justyny Dąbrowskiej 

ze Związku Młodzieży Wiejskiej za okazaną pomoc. 

W 2022 roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przeznaczy 

zebrane pieniądze na wsparcie okulistyki dziecięcej. Celem                    

finału było wyposażenie w najnowocześniejszy sprzęt                           

25 oddziałów okulistyki w Polsce. 

                                                                                 Anna Sarwa  

 
 

PODSUMOWANIE FERII ZIMOWYCH W BIBLIOTECE 

Podczas ferii zimowych w naszej bibliotece odbyły się zajęcia 

plastyczne. Dzieci wspólnie z pracownikami biblioteki wykonały 

kolorowe maski karnawałowe, zakładki do książek oraz                        

dowiedziały się w jaki sposób stworzyć własną książkę. Wiele 

radości sprawiło dzieciom granie w gry planszowe. Najmłodsi 

układali klocki lego oraz grali w piłkarzyki.  Nie zabrakło też 

wspólnego czytania bajek. Uczestnicy zajęć malowali na szkle, 

rozwiązywali quizy, krzyżówki i zagadki czytelnicze oraz chętnie 

brali udział w konkursach. Zwycięzcy konkursów zostali                     

nagrodzeni. 

Cieszymy się, że tak wiele osób podczas tegorocznych ferii     

zechciało ten wolny czas spędzić nie tylko przed komputerem 

czy telewizorem, lecz w bibliotece w towarzystwie rówieśników                

i książek. Dziękujemy wszystkim dzieciom za udział                            

w zajęciach. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gmina Żarnowiec otrzymała dofinansowanie w konkursie 
grantowym „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu                   
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 
(Nr grantu 4091/2/2022). 
Oś Priorytetowa V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie 
cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU 
działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie               
cyfrowej odporności na zagrożenia o numerze 
POPC.05.01.00-00-0001/21-00 

Głównym celem projektu jest zwiększenie cyberbezpieczeń-
stwa samorządowych systemów cyfrowych, wzmocnienie                       
infrastruktury sprzętowej, a tym samym kompetencji urzędu do 
skutecznej realizacji zadań publicznych z zastosowaniem                  
informatyzacji z możliwością pracy i edukacji zdalnej. Realizacja 
projektu wpłynie na zwalczanie skutków społeczno-
gospodarczych COVID-19 oraz zrównoważony rozwój Gminy                 
z myślą o przyszłych pokoleniach. Celem jest podjęcie działań                
w kierunku skutecznego reagowania na panującą sytuację                      
pandemiczną, co w sposób bezpośredni koresponduje                      
z celem Programu. 

Uzyskane przez Gminę Żarnowiec wsparcie finansowe 
w wysokości 136 380,00 zł (100% dofinansowania) zostanie 
przeznaczone na wykonanie obligatoryjnej diagnozy                        
cyberbezpieczeństwa, zakup sprzętu IT, oprogramowania nie-
zbędnego do realizacji e-usług (integracja z eNadawcą                   
Poczty Polskiej, wdrożenie integracji EZD z systemami                       
dziedzinowymi, eFakturą), edukację cyfrową dla urzędników. 
 
Termin realizacji projektu jest zgodny z założeniami regulaminu 
konkursu i będzie obejmował 18 miesięcy od zawarcia umowy 
powierzenia grantu nie później niż do 28.09.2023 r. 

Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie potencjału                  

cyfrowego Gminy Żarnowiec, jak również podniesienie                   

jakości cyfryzacji, dzięki zastosowaniu jednolitych i spójnych                     

rozwiązań. Efekt realizacji projektu zostanie zachowany                    

i utrzymany przez minimum 2 lata od zakończenia projektu      

zgodnie z zapisami regulaminu konkursu. 

 

Renata Koźlicka  

 
 

 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie                 
zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji                      
środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” na lata 2020-2022. 
O dofinansowanie w postaci dotacji, na zakup: 

1. wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozo-
wego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu                  
pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji                   
o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu            
badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego 
(Dz. U. Nr 183, poz. 122); 
2. środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporzą-
dzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady                 
z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów 

będą mogli ubiegać się posiadacze użytków rolnych z terenu 
województwa śląskiego, o pH gleby poniżej lub równej 5,5                      
i powierzchni nie przekraczającej 75 ha. 

Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty zakupu wapna 
nawozowego lub środka wapnującego z wyłączeniem kosztów 
transportu i rozsiewania. 

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami tj.: 

1. Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem opinii OSChR 
o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO; 
2. Faktura (oryginał) za wapno nawozowe lub środki wapnujące; 
3. Wypełnione formularze dotyczące pomocy de minimis                     
w rolnictwie; 
4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
przez OSChR. 

Wnioski należy składać do sekretariatu Okręgowej Stacji                
Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach, ul. Sowińskiego 26, 44-100 
Gliwice, a elektroniczną wersję wersję wniosku należy                      
przesłać na adres: wapnowanie@wfosigw.katowice.pl.  
Dofinansowaniem będą objęte wnioski przyjęte przez Okręgowe 
Stacje Chemiczno-Rolnicze w systemie ciągłym w terminie                
od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2022 r. lub do wyczerpania 
alokacji środków. W przypadku wyczerpania środków, decyduje 
data wpływu wniosku do OSChR. 

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zawarte są w Regulami-
nie naboru wniosków. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami                   
telefonów: Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gliwi-
cach: 32 231 74 19 w. 22, tel. kom. 660 436 281 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach: 32 60 32 341, 32 60 32 386 

Więcej informacji na stronie:https://www.wfosigw.katowice.pl/
ogolnopolski-program-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-
ich-wapnowanie.html 

 

 

 

Rolnicy będą mogli w roku 2022 prowadzić na ugorach produkcję 
w ramach zazielenienia. Na wniosek Polski i innych państw 
członkowskich Komisja Europejska przygotowała projekt decyzji 
umożliwiającej rolnikom skorzystanie z odstępstwa od obowiązu-
jącego w tym zakresie zakazu. Powodem odstępstwa jest potrze-
ba zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w UE w obliczu 
konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Zgodnie z projektem ugory te 
będzie można wykorzystać do produkcji żywności i pasz.  

Decyzja umożliwi uznanie gruntów ugorowanych za odrębne 
uprawy w ramach dywersyfikacji upraw lub za obszary proekolo-
giczne EFA, nawet jeśli na takich gruntach będzie miał miejsce 
wypas, zbiór w celu produkcyjnym lub uprawa. Na ugorach             
objętych odstępstwem w ramach obszarów EFA będzie można 
stosować środki ochrony roślin. 

Odstępstwo nie obejmuje ugorów z roślinami miododajnymi 
uznawanymi za EFA. W MRiRW trwają prace mające na celu 
wdrożenie decyzji do przepisów krajowych. 

„OGÓLNOPOLSKI PROGRAM REGENERACJI                      

ŚRODOWISKOWEJ GLEB POPRZEZ ICH WAPNOWANIE”  

Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI                            

PUBLICZNEJ W ŻARNOWCU  

UGORY BĘDĄ MOGŁY BYĆ UŻYTKOWANE               

PRZEZ ROLNIKÓW 
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WYNIKI KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

"WRAŻLIWOŚĆ NA SŁOWA" 

Dnia 30 marca 2022 r. odbyły się eliminacje gminne XXXIII           

Regionalnych Spotkań z Poezją i Prozą. 

Komisja oceniająca spośród 30 uczestników konkursu wybrała  

6 najlepszych recytatorów, którzy będą reprezentować gminę 

Żarnowiec na etapie regionalnym w Zawierciu. 

A oto laureaci konkursu: 

- Emilia Nowak, 

- Bartosz Ściański, 

- Jakub Szuba, 

- Klaudia Talik, 

- Milena Dziób, 

- Katarzyna Kornobis. 

Serdecznie dziękujemy nauczycielom, którzy przygotowali 

uczniów i pomogli w wyborze repertuaru: Pani Jolanta Czech, 

Pani Joanna Gomułka, Pani Jolanta Szwej, Pani Joanna                

Kapuśniak, Pani Agnieszka Hajduga, Pani Anna Kapuśniak, 

Pani Izabela Banaś, Pani Danuta Jachimowska,  Pani Iwona 

Szota, Pani Dorota Barczyk, Pani Agnieszka Bajor.  

 

KONKURS PALM WIELKANOCNYCH 

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Żarnowcu                   
zorganizował XI Gminny Konkurs na Najpiękniejszą Palmę               
Wielkanocną, którego celem była popularyzacja tradycji                       
i zwyczajów oraz rozwijanie inwencji twórczej dzieci, młodzieży 
szkolnej i dorosłych z terenu gminy Żarnowiec. Palmy należało 
dostarczyć do Domu Kultury do 7 kwietnia 2022 r. W konkursie 
wzięło udział 13 Kół Gospodyń Wiejskich oraz 34 uczestników 
indywidualnych. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczanie nagród 
nastąpiło 10 kwietnia br. o godz. 10.00, po czym prace zostały 
zwrócone wykonawcom, aby mogli uczestniczyć w uroczysto-
ściach Niedzieli Palmowej i integrować się podczas przemarszu 
z palmami. W tym roku Gminna Parada Palm rozpoczęła się              
w Żarnowcu przy pomniku Papieża skąd wszyscy zebrani                
wyruszyli do Kościoła NNMP w Żarnowcu. 

 

 

 

 

 

 

Wielkanoc to czas nadziei, 

czas odnawiania się wiary                                

w Miłosierdzie Boże i dobro drugiego 

człowieka, czas nadziei, że nastanie 

pokój na świecie. 

Z okazji zbliżających się Świąt                   

Wielkanocnych składamy                         

serdeczne życzenia, 

aby w czas Święta Paschy w Waszych sercach, 

rodzinach i domach zagościła radość, spokój 

i wielka nadzieja odradzającego się życia. 

 
Dyrektor i Pracownicy Domu Kultury w Żarnowcu. 

 

 

 

 

 

 
 

Dnia 30 marca 2022 r. w Samodziel-

nym Publicznym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej w Żarnowcu odbyło się 

uroczyste spotkanie, podczas którego 

podziękowano Panu Andrzejowi Wron-

ce za wieloletnią pracę na stanowisku                  

Kierownika i lekarza SPZOZ. 

W spotkaniu wzięli udział: Wójt Gminy Żarnowiec - Grzegorz 

Scelina, Przewodniczący Rady Gminy - Eugeniusz Kapuśniak 

oraz pracownicy ośrodka zdrowia. Pan Wójt wraz z Przewodni-

czącym Rady Gminy podziękowali Panu Kierownikowi                        

za współpracę oraz zaangażowanie w rozwój ośrodka                     

oraz świadczenie opieki zdrowotnej dla mieszkańców gminy. 

Zebrani wyrazili wdzięczność za troskę oraz niesienie pomocy 

pacjentom, życząc jednocześnie dużo zdrowia oraz wszelkiego 

dobra na następne długie lata. 

Od 1 kwietnia br. Pan Andrzej Wronka pełni dyżury jako lekarz 

pediatra SPZOZ Żarnowiec w każdy piątek w godzinach                 

od 8.00 do 13.00. 

 

Anna Sarwa  

DZIEŃ KOBIET W BIBLIOTECE  

Z okazji Dnia Kobiet Gminna Bibliote-

ka Publiczna w Żarnowcu przygoto-

wała dla swoich Czytelniczek                   

niespodziankę!                        

Wszystkie Panie, które tego dnia  

odwiedziły bibliotekę w Żarnowcu 

oraz Filię biblioteczną w Łanach  

Wielkich i wypożyczyły książkę                

otrzymały upominek.  

Dziękujemy Paniom za tak liczne odwiedziny.   

 

NAJLEPSZY CZYTELNIK           

Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowcu ogłasza wyniki                    

konkursu na "NAJLEPSZEGO CZYTELNIKA ROKU 2021". 

Konkurs miał na celu promocję i popularyzację czytelnictwa                   

i Biblioteki w środowisku lokalnym, rozbudzanie zainteresowań 

czytelniczych oraz zachęcanie do częstszego odwiedzania                

Biblioteki. 

WYNIKI: 

Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowcu: 
I grupa wiekowa – dzieci: Natalia Łysek, Julia Zębala,                            
Karol Szmidt 

II grupa wiekowa – młodzież: Weronika Szmidt, Natalia Zębala, 
Igor Antos 

III grupa wiekowa – dorośli: Anna Chuchro, Urszula Dąbrowa, 
Kazimiera Szwej. 

Filia biblioteczna w Łanach Wielkich: 
I grupa wiekowa – dzieci: Wojciech Wójcik 

II grupa wiekowa – młodzież: Aleksandra Kawałek 

III grupa wiekowa – dorośli: Anna Helińska. 

Punkt biblioteczny w Otoli: 
I grupa wiekowa – dzieci: Jakub Szuba 

II grupa wiekowa – młodzież: Konrad Grzywa 

III grupa wiekowa – dorośli: Justyna Gębka. 

 

Wszyscy nagrodzeni otrzymali 

dyplomy i narody.  

Gratulujemy osiągnięcia                   

wysokich wyników                                

w czytelnictwie! 

 

LEKCJA BIBLIOTECZNA 

Dnia 24 marca br. Gminną Bibliotekę Publiczną w Żarnowcu           
odwiedziły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Małoszycach. Celem 
spotkania było omówienie zasad korzystania z biblioteki. Dzieci 
zapoznały się z księgozbiorem, a w czytelni oglądały kolorowe 
książeczki. Uczniowie mieli za zadanie odrysować z szablonów 
różne motywy z bajek. Dzieci mogły zarówno pokolorować                  
wnętrze szablonu jak i wykorzystać wyciągnięty z niego kształt, 
by go obrysować. Posługiwanie się szablonami poprawia                     
zdolności manualne oraz koncentrację dzieci. Podczas spotkania 
dzieci wysłuchały również „Prośby książki do czytelnika”.                    
Dla dzieci przygotowano także quiz wiedzy o postaciach z bajek 
oraz zagadki czytelnicze. Dzieci wykazały się dużą wiedzą                  
na temat bajek.  

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za miłe spotkanie.  
Zapraszamy do biblioteki. 

Anna Sarwa  

 

Pełnych spokoju i radości 
Świąt Wielkanocnych, 

wypoczynku w rodzinnym gronie 
oraz optymizmu, energii, 

nadziei na lepszą przyszłość 

Życzą:  
Dyrektor i Pracownicy 

Gminnej Biblioteki Publicznej 

 

PODZIĘKOWANIE DLA KIEROWNIKA 

SPZOZ W ŻARNOWCU 
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„HEJ KOLĘDA, KOLĘDA” 

W styczniu 2022 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki          

w Żarnowcu zorganizował  

VI Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek „Hej Kolęda, Kolęda”. 

Komisja oceniająca w składzie: Alicja Werys, Jarosław Wróbel         

i Joanna Mendak wysłuchała występów 29 uczestników                  

konkursu. Przyznano nagrody i wyróżnienia w poszczególnych 

kategoriach: 
Kategoria Przedszkole: 
I miejsce: Michalina Rosół 
II miejsce: Julia Bieroń 
III miejsce: Szymon Kapuśniak i Kamil Grabowski 
III miejsce: Klara Barczyk, Nadia Grela i Nikola Kornobis 

Wyróżnienia: Zuzanna Jamrocha, Hanna Dziób, Maja Gąsior, 

Julia Kuta i Lena Pająk, Ryszard Nowak, Henryk Rylski i Piotr 

Kempczyński 
Kategoria klasy I-IV: 
I miejsce: Mateusz Graca 
II miejsce: Barbara Nowak i Szymon Nowak 
III miejsce: Łukasz Kasperczyk 

Wyróżnienia: Magdalena Chat, Nela Kwartnik, Agata Pluta                    

i Dominik Pluta, Volodymyr Koval, Jakub Czech, Oktawia Krupa, 
Emilia Nowak i Wiktoria Mądry 

Kategoria V-VIII: 
I miejsce: Oliwia Mądry. 

Konkurs co roku cieszy się dużym zainteresowaniem –                     

serdecznie dziękujemy. 

PROJEKT „RÓWNAĆ SZANSE” W GMINIE ŻARNOWIEC 
 
Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi                  
na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację,                           
w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi                      
samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie 
cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości. Ma 
bowiem takie samo prawo, jak jego rówieśnik z dużej aglomera-
cji, by spróbować odnieść sukces na miarę własnych możliwości 
oraz by jak najlepiej wykorzystać szanse, które przyniesie mu 
życie. 
Istotą programu „Równać Szanse” są lokalne projekty, które dla 
młodych ludzi mają być ciekawym wyzwaniem i szansą                   
współpracy z innymi, by razem osiągnąć wspólny cel, ucząc się 
po drodze, jak radzić sobie z zupełnie nową rolą i jak wykorzy-
stywać nowe kontakty, które nawiązują. Wszechstronne umiejęt-
ności społeczne to bowiem cecha człowieka kompetentnego, 
budzącego zaufanie, pomocnego innym i zaradnego w jak naj-
bardziej pozytywnym sensie. Umiejętności zdobyte w trakcie 
realizacji konkretnego projektu przydają się w życiu niezależnie 
od tego, co robimy i z kim planujemy wspólne działania. To zysk 
w czystej postaci, który można sprowadzić do zrozumiałych dla 
wszystkich umiejętności człowieka działającego w otaczającym 
go świecie.  

Poprzez zaangażowanie w projekt „Równać szanse” a także 
inne zadania młodzież może nauczyć się: 
• wykorzystania tego, co może im sprzyjać – chodzi o nowe, 
inne niż dotąd spojrzenie na swoje środowisko: w ciekawej                  
formie, przez pryzmat jego walorów i ograniczeń. Równolegle 
chodzi też o sprawdzenie samego siebie, czyli tego, jakie są 
mocne i słabe strony konkretnego młodego człowieka; 

• skutecznego planowania – chodzi o aktywne uczestnictwo 
młodego człowieka w wyznaczeniu celów i harmonogramu                
projektu,  jego ocenę realnych efektów projektu. Chodzi także               
o to, by młodzi ludzie nauczyli się, w jaki sposób z sukcesem 
dążyć do osiągnięcia wyznaczonych sobie celów; 
• zjednywania sobie innych – chodzi o to, by młody człowiek  
w projekcie miał szansę sprawdzania się w nowych relacjach z 
ludźmi i instytucjami, a także nauczenia się, jak współpracować 
w grupie – m.in. jak znajdować wspólne cele z korzyścią dla 
wszystkich; 
• wiary we własne siły – chodzi o to, by młody człowiek                  
umocnił w sobie tę wiarę za sprawą osobistego sukcesu,                       
na który damy mu szansę w projekcie. Ważne jest także,                     
by miał  szansę publicznego zaprezentowania własnych działań 
i ich efektów, oraz szansę udziału w nagłośnieniu projektu. 

Mając na uwadze powyższe założenia programowe Gminny 

Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Żarnowcu przystąpił do 

projektu z pomysłem wystawienia spektaklu pt. „(Nie)

Zwariowaliśmy zamknięci w domu”. Do współpracy z GOKSiT 

zgłosiła się młodzież z Chliny i Udorza – uczniowie kl.VII i VIII 

Szkoły Podstawowej w Chlinie. Z młodzieżą pracował Pan                 

Wojciech Leśniak – aktor Teatru Zagłębia z Sosnowca, który 

udzielał cennych rad i wskazówek dotyczących gry aktorskiej, 

ruchu scenicznego, scenografii i ogólnej realizacji przedstawie-

nia. Próby odbywały się w Szkole w Chlinie i na scenie Domu 

Kultury w Żarnowcu. Sztuka ukazująca zmagania młodzieży                    

z obostrzeniami spowodowanymi pandemią COVID-19 została 

wystawiona dla publiczności w niedzielę 16 stycznia 2022 r.  

Młodzi ludzie stanęli na wysokości zadania i otrzymali zasłużone 

brawa.  

W projekcie wzięli udział: Amelia Ściańska, Anna Ściańska, 

Agata Studzińska, Bartosz Zimoch, Kacper Krawczyk,    

Julia Siejka, Jakub Pająk, Bartosz Sikora, Klaudia Talik, 

Martyna Studzińska, Natalia Zębala, Olwia Czech, Julia              

Bryzik, Malwina Czech, Dominika Plekaniec i Julia Słaboń. 

 

 

 

 
 

 

 

 

W nagrodę za zaangażowanie młodzieży zorganizowano dwa 

wyjazdy do teatru. Pierwszy do Teatru Zagłębia w Sosnowcu              

a kolejny do Krakowa na sztukę wystawianą przez Teatr                     

Bagatela. Młodzi ludzie zwiedzili także Muzeum Czartoryskich, 

gdzie największą uwagę przyciągnęła tajemnicza "Dama                         

z łasiczką" Leonarda da Vinci. 

Projekt trwający 5 miesięcy zakończył się - serdeczne dziękuję 

młodzieży za zaangażowanie, zdyscyplinowanie, kreatywność              

i miłą atmosferę podczas spotkań - a rodzicom , opiekunom                 

i Pani Renacie Nocoń za pomoc organizacyjną.  
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Szczególne podziękowania kieruję do Pani Anny Skorupa -              

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chlinie i Pani Joanny Mendak - 

wychowawcy kl. VIII za miłą współpracę - okazaną pomoc                       

i wsparcie podczas realizacji wspólnego przedsięwzięcia. 

Barbara Milejska – Dyrektor GOKSiT 
koordynator projektu 

AKTYWNE FERIE Z GOKSiT 

W programie ferii zimowych oferowanych przez GOKSiT znalazły 

się wycieczki i zajęcia warsztatowe. 

Na dobry początek odbyły się warsztaty cukiernicze pt. „Palce 

lizać”. Uczestnicy zajęć samodzielnie wykonywali kruche                     

ciasteczka, które po upieczeniu dekorowali a następnie                        

z wielkim apetytem zajadali. Serdecznie dziękujemy Paniom                

z KGW Małoszyce za pomoc w organizacji warsztatów. 

Równie dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty                     

edukacyjne z robotyki, podczas których dzieci budowały                     

ruchome konstrukcje z wykorzystaniem specjalnego zestawu 

klocków LEGO Education. Było to połączenie zabawy z nauką, 

dzięki której dzieci rozwijały zdolności manualne, wyobraźnię                       

przestrzenną, logiczne myślenie oraz rozbudzały swoje                      

zainteresowania. 

Jak zwykle zimą dużym zainteresowaniem cieszą się wyjazdy         
na lodowisko. W tym roku chętnych było tak dużo, że zorganizo-

waliśmy dwa wyjazdy do Krakowa. Zarówno lodowisko przy               
Tauron Arena jak i kryte lodowisko „Origo” umożliwiło doskonale-
nie umiejętności jazdy na łyżwach i sprawiło uczestnikom                 

wielką frajdę. W programie wycieczek znalazło się także                     
Muzeum Lotnictwa - fascynujące miejsce dla każdego, kto choć 
trochę pasjonuje się lotnictwem. Nie sposób wymienić listę                        

eksponatów znajdujących się w muzeum jak: samoloty, szybow-
ce, motoszybowce, śmigłowce, a także rakiety systemów                    
przeciwlotniczych oraz wiele innych ciekawych pamiątek                    

związanych z historią polskiego lotnictwa. Po zmroku ciekawą 
atrakcją okazał się Ogród Świateł – Królewna Śnieżka, gdzie 
dzieci udały się na wyprawę, po multimedialnym świecie bajek. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

DZIEŃ KOBIET 

Serdeczne życzenia dla wszystkich Pań z muzyczną dedykacją 

od zespołów działających przy GOKSiT w Żarnowcu można       

posłuchać na stronie Domu Kultury 

www.goksitzarnowiec.naszgok.pl 

Młodzieżową Orkiestrę Dętą będzie można posłuchać podczas 
gminnych uroczystości 3 Maja 2022 r. Zapraszamy. 

MARZANNO - TY ZIMOWA PANNO! 
24 marca 2022 r. GOKSiT rozstrzygnął konkurs dla przedszkola-
ków "Najpiękniejsza Marzanna". 
W nagrodę za kolorowe prace dzieci otrzymały dyplomy                        
i kolorowanki pt. „Żarnowiec – moja mała Ojczyzna”. Dodatkową 
nagrodą było przedstawienie teatralne pt. "Przygody Pipi". 
Wyniki konkursu: 
1 miejsce: Przedszkole z Małoszyc,  
1 miejsce: Grupa "Pszczółki" Przedszkole w Żarnowcu, 
2 miejsce: Przedszkole z Chliny, 
2 miejsce: Grupa "Podróżnicy" Przedszkole w Żarnowcu, 
3 miejsce: Grupa "Żabki" Przedszkole w Żarnowcu, 
3 miejsce: Grupa "Motylki" Przedszkole w Żarnowcu, 
3 miejsce: Grupa "Biedronki" Przedszkole w Żarnowcu. 

Serdeczne podziękowania dla opiekunów grup przedszkolnych: 

Bronisławy Gącerz, Doroty Kłek, Jadwigi Chaberka, Anny                   
Sobianowskiej, Jolanty Karpierz, Renaty Kłek i Agnieszki Mądry. 

 
PIĘKNIE ŻYĆ! 

Klub Integracji Społecznej Pasjonatów Rękodzieła wznowił                

spotkania w Domu Kultury. Wiosna inspiruje do działania                    
miejscowych artystów, którym wyobraźnia podpowiada kolejne 
nowe motywy dekoracji świątecznych. Rękodzieło to trend, który 

święci dziś triumfy. Coś, co jeszcze kilka lat temu nie kojarzyło 
się najlepiej, obecnie szturmem podbija rynek zdobywając                  
rzesze zwolenników. Rękodzielnicy to osoby, które cenią                       

unikatowość i dizajnerski efekt ręcznie tworzonych produktów.  
Na terenie gminy Żarnowiec mamy pasjonatów, z których                 

wyroby zdecydowanie wychodzą poza schemat, bo tworzone             
są z bajeczną wyobraźnią. 
 

 

Z DZIAŁALNOŚCI GOKSiT W ŻARNOWCU 


