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WYSTĘPY „KORONY ŻARNOWCA” 
 

4 czerwca br. nasz zespół regionalny "Korona Żarnowca" na zaproszenie starosty                        
jędrzejowskiego Pana Pawła Faryny wystąpił podczas świętokrzyskiego festiwalu                   
ludowego w Małogoszczu. „Jawor – u źródeł kultury” to cykliczna świętokrzyska impreza 
folklorystyczna integrująca zespoły ludowe. 
 

Zespół Regionalny "Korona Żarnowca" zdobył I miejsce podczas Świętojańskiego                  
Festiwalu Pieśni i Przyśpiewek Zalotnych, który odbył się 18 czerwca 2022 r.                                
w Preczowie - Gmina Psary. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.  
                                                                                                                
                                                                                                                   Barbara Milejska 

GAZETA GMINNA   Nr 2(06)/2022     KWARTALNIK KWIECIEŃ-CZERWIEC 

 

Z A P R O S Z E N I E 

1944 – 2022 
78. rocznica Akcji Specjalnej „Koppe”  

upamiętniająca bohaterstwo 
 żołnierzy batalionu „PARASOL” 

 

      Zapraszamy na uroczystość                 
do Udorza 10 lipca (niedziela) 2022r. 
 
Porządek uroczystości: 
godz. 11.45 – Zbiórka pocztów                 
sztandarowych i delegacji 
godz. 12.00 – Msza święta w intencji 
zamordowanych i zmarłych żołnierzy               
i harcerzy 
godz. 13.00 – Przemarsz pod płytę  
pamiątkową w Udorzu w asyście                  
orkiestry dętej  
- Apel poległych 
- Składanie kwiatów 
godz. 13.20 – Okolicznościowe                
przemówienia 

godz. 13.45 – Zakończenie. 

„XXIV DNI ŻARNOWCA” 
22-24 LIPCA 2022 r. 

Serdecznie zapraszamy mieszkao-
ców gminy oraz odwiedzających 

nas gości do wspólnego                           
świętowania „DNI ŻARNOWCA”. 
Festyn odbędzie się na stadionie 

„Trzy Korony” w Żarnowcu. 
W niedzielę gwiazdą wieczoru              

będzie zespół WEEKEND.                          
Program podajemy na stronie 12. 

„W daleką podróż zabrał Cię Bóg.                                                                        
Jedną nadzieję Nam dając, 

że kiedyś przekroczą, też Niebios próg, 
Ci, którzy tutaj w bólu zostali…” 

 
Z GŁĘBOKIM SMUTKIEM PRZYJĘLIŚMY WIADOMOŚĆ, 

ŻE W DNIU 2 CZERWCA 2022 ROKU ZMARŁ 

ŚP. JAN SŁABOŃ 

BYŁY WIELOLETNI PRACOWNIK URZĘDU GMINY                               
W ŻARNOWCU. 

WYRAZY GŁĘBOKIEGO WSPÓŁCZUCIA RODZINIE 

SKŁADAJĄ: 
WÓJT GMINY ŻARNOWIEC 

 ORAZ PRACOWNICY URZĘDU                                                                
I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH. 

Z głębokim żalem i smutkiem 

przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

ŚP. JANA SŁABONIA 

BYŁYEGO WIELOLETNIEGO PRACOWNIKA                         

URZĘDU GMINY W ŻARNOWCU. 

Łączymy się w modlitwie i żałobie z Rodziną  
 

Przewodniczący Rady Gminy  
Eugeniusz Kapuśniak  

wraz z Radnymi i Sołtysami  

 

PODZIĘKOWANIE  
 

Składamy serdeczne  podziękowanie  

za okazane współczucie, modlitwę                                                   

i udział w ceremonii pogrzebowej                                                                           

ŚP. JANA SŁABONIA  

Pogrążona w smutku rodzina  

 
W dniu 12 kwietnia 2022 r. w Domu 
Kultury w Żarnowcu wręczone zosta-
ły medale „Za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie”. Prezydent Rzeczypo-
spolitej Polskiej na wniosek Wójta 
Gminy Grzegorza Sceliny przyznał 
medale 10 parom z terenu naszej 
gminy, będących wzorem i dającym 
piękny przykład dla młodych pokoleń 
wstępujących w związek małżeński. 
Aktu uhonorowania dokonał Wójt 

Gminy Grzegorz Scelina dedykując Szanownym Jubilatom słowa uznania i podziękowa-
nia. 50-lecie pożycia małżeńskiego „Złote Gody” w 2021 r. obchodzili: Eulalia                                  
i Mieczysław Bajor, Marianna i Mirosław Cieślińscy, Barbara i Ryszard Czech, Krystyna              
i Ireneusz Łasiccy, Honorata i Franciszek Miśkiewicz, Danuta i Mieczysław Otok,                   
Zenobia i Tadeusz Pawłowscy, Maria i Edmund Robak, Barbara i Bogusław Soska,                 
Bogusława i Józef Witkowscy. 

 
Dokończenie na str. 10 

JUBILEUSZ  

PAR MAŁŻEŃSKICH  

 
 

 
 

Kwitną już olbrzymie barszcze - kilka            
obcych, inwazyjnych gatunków barszczy, 
które ze względu na zawartość toksycz-
nych substancji, prowadzących do dotkli-
wych oparzeń chemicznych, mogą być 
naprawdę niebezpieczne, gdy obejdziemy 
się z nimi niewłaściwie. Szczególnie,          
podczas wakacyjnej słonecznej  i upalnej 

pogody, która potęguje wydzielanie i działanie toksyn. 

Pamiętajcie, by stanowisk barszczu nie próbować likwidować 
samodzielnie! Jest to niebezpieczne, a dodatkowo zdarzają się 
pomyłki z rodzimymi, niegroźnymi gatunkami dużych roślin              
baldaszkowatych - szczególnie dotyczy to dzięgieli i arcydzięgieli. 

Barszcze szczególnie intensywnie kolonizowały doliny rzek,  ale 
masowo pojawiają się już w wielu różnych typach siedlisk - od 
ruderalnych, po łąki i śródleśne polany. 

W przypadku zaobserwowaniu barszczu, jego stanowisko                
najlepiej jest zgłosić odpowiednim służbom - na obszarze             
lasów może to być lokalne nadleśnictwo. 

Źródło: 

https://www.facebook.com/LasyPanstwowe/ 

Bezpieczeństwo                            

przede wszystkim, a więc                     

tradycyjnie przypominamy! 
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DOBRY START 

 
 
 
 
 

 
Dobry Start dla każdego 

ucznia. 1 lipca ruszył 
nabór wniosków. 

 

Od 1 lipca br. rodzice mogą wnioskować o „Dobry Start”, czyli 

300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego ucznia. Warto zrobić 

to jak najprędzej, żeby pieniądze trafiły na konta jeszcze przed  

1 września. 

Celem programu „Dobry Start”, jest odciążenie domowych                  

budżetów rodzin z dziećmi w wieku szkolnym. To 300 zł                

jednorazowego wsparcia na wyprawkę szkolną dla każdego 

uczącego się dziecka. 

Jak złożyć taki wniosek? To bardzo proste. Do dyspozycji mamy 

3 kanały elektroniczne – bankowość elektroniczną, PUE ZUS 

oraz portal Emp@tia MRiPS. Nie potrzebujemy żadnego                  

zaświadczenia o dochodach – „Dobry Start” przysługuje                  

niezależnie od zarobków. 

Świadczenie wypłacane jest raz w roku dla dzieci rozpoczynają-
cych rok szkolny, uczących się do ukończenia 20. roku życia,                
a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – do ukończenia 
24. roku życia. 

 

Źródło:  

https://www.gov.pl/web/rodzina 

SPRAWY SAMORZĄDOWE  

ZA OKRES KWIECIEŃ - MAJ - CZERWIEC 2022 rok. 

 
▪ Gmina Żarnowiec otrzymała dofinansowanie w konkursie 
grantowym „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjne-
go 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 cyberbezpieczeństwa 
samorządowych systemów cyfrowych, wzmocnienie infrastruk-
tury sprzętowej, a tym samym kompetencji urzędu do skutecz-
nej 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 przy-
szłych 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 złotych (100% dofinansowa-
nia) zostanie przeznaczone na  wykonanie obligatoryjnej                  
diagnozy cyberbezpieczeństwa, zakup sprzętu IT, oprogramo-
wania niezbędnego do realizacji e-usług (integracja z eNadaw-
cą 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. 

▪ Rozpoczęto procedurę postępowania przetargowego dla zada-
nia: „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach 
użyteczności publicznej oraz stacjach głębinowych”, w związku               
z otrzymanym dofinansowanie w wysokości 4 750 000, 00 zł             
w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwesty-
cji Strategicznych. 
 
▪ Dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym       
w wysokości 570 137,97 zł. 
 
▪ Gmina Żarnowiec podpisała umowę dotacji w kwocie 
50 000,00 zł dla parafii pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Chlinie 
na prowadzone prace remontowo-konserwatorskie wewnątrz 
kościoła. 
 
▪ W miesiącu czerwcu Sołectwo Udórz zostało zgłoszone do 
konkursu organizowanego przez Zarząd Powiatu Zawierciań-
skiego w kategorii " Najlepsza stolica powiatu". 

▪ W ogłoszonej drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski              
Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Gmina Żarnowiec                    
otrzymała dofinansowanie w kwocie 9 500 000,00 zł na zadanie 
budowa zbiorników ścieków dowożonych o pojemności                  
łącznej 75 m³ wraz z infrastrukturą kanalizacyjną w miejscowo-
ści Żarnowiec. 

 
▪ W trzeciej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych – Gmina Żarnowiec złożyła                      
następujące wnioski: 
- 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. 
 
▪ Trwa procedura wyłonienia wykonawcy dla zadania polegają-
cego na przebudowie drogi gminnej nr 692003S Udórz –               

Wymysłów. 
 

▪ Dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert i podpisano                
umowy z wykonawcami: 
- firmą PRDM Sp. z o.o. ul. Sportowa 53, 42-435 Lelów dla      
zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 692009S Wola      
Libertowska Szkoła km 0+000-0+690” na kwotę brutto 
997 839,92 zł; 
- firmą Boltech Sp. z o.o. ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno dla 
zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 692037S Małoszyce 
Borek Jeziorowice Folwark km 0+000-2+300km” na kwotę                
brutto 1 192 075, 29 zł. 
W/w zadania otrzymały dofinansowanie w ramach Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg. 
 
▪ Trwają prace w ramach zadania: „Przebudowa budynku                             
biurowego przy ulicy Traktorzystów w Żarnowcu wraz z infra-
strukturą”. Wykonawcą zadania jest Firma Usługowo-Handlowa    
„PASO” Paweł Sośnierz. Wartość inwestycji: 2 041 423,09 zł. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ZASTOSOWANIE  
KWIATÓW W KUCHNI 

 
Jadalny ogródek kwiatowy można 

założyć praktycznie wszędzie – np.  

w sąsiedztwie uprawy warzyw, ziół              

z ogrodu, lub jako cześć całorocznej 

rabaty kwiatowej, w formie małego kwietnika, lub posadzić                

w doniczkach na balkonie. Stosując uprawę we własnym 

ogródku mamy pewność, że hodowla jest nie skażona                    

środkami ochrony roślin. 

Jakie gatunki roślin mają jadalne kwiaty: 

- Nagietek lekarski (Calendula officinalis) - kwiaty pomarańczo-

wo-złociste, dodaje się je do sałatek, zup, sosów, jako barwnik 

do ryżu, masła, serów, w celu uzyskania pięknego koloru tych 

produktów. 

- Stokrotka pospolita (Bellis perennis) - można ją używać jako 

dodatek do sałatek, małe kwiatki dodaje się wówczas całe,                   

a z dużych obrywa się płatki. Można je wykorzystywać również 

także jako ozdoby do ciast, deserów. 

- Mniszek lekarski (Taraxacum officinale) można stosować                 

również jako dodatek do sałatek, ale i robić z niego syropy                  

czy nalewki. Kwiaty najlepszy smak mają wtedy kiedy                        

są wcześnie zrywane. 

- Ogórecznik lekarski (Borago officinalis) wykorzystywany jest 

do kandyzowania, sałatek, jako dodatek do deserów,                       

lub zamrażania w kostkach lodu. 

- Lawenda wąskolistna (Lavandula angustifolia) kwiaty nadają 

się do wypieku kruchych ciastek oraz innych owocowych                   

wypieków. 

- Nasturcja większa (Tropaeolum majus) kwiaty mają lekko                 

pikantny smak przypominający rzeżuchę, wykorzystywana jest 

jako dodatek do sałatek. 

Rośliny dyniowate np. cukinia (Cucurbita pepo) jej kwiaty               

idealne są do smażenia – zanurza się je w roztrzepanym białku 

jajka, obtacza w bułce tartej i parmezanie, a następnie smaży. 

 

Źródło: 

https://www.czwa.odr.net.pl/ 

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI W CZASIE WAKACJI  

Informujemy, że w miesiącu lipcu i sierpniu Gminna Biblioteka 
Publiczna w Żarnowcu będzie czynna w godzinach 8.00 – 
15.00. 

Filia w Łanach Wielkich 

Godziny pracy: wtorek, piątek 16.00 – 18.00 

Uwaga! W terminie od 1 do 15 lipca Filia będzie nieczynna.  

 
Punkt biblioteczny w Otoli 

Godziny pracy: poniedziałek, piątek  17.00 – 19.00 

https://www.czwa.odr.net.pl/kontakt/13-kategoria/powiaty/pzdr-klobuck/5154-zastosowanie-kwiat%C3%B3w-w-kuchni.html
https://www.czwa.odr.net.pl/kontakt/13-kategoria/powiaty/pzdr-klobuck/5154-zastosowanie-kwiat%C3%B3w-w-kuchni.html
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▪ Gmina Żarnowiec otrzymała wsparcie z Województwa Śląskie-

go na remont drogi gminnej nr 692004S Chlina Dolna -                    

Zamiechówka o długości 0,780 km w kwocie 132 600,00 zł. 

Na podstawie Regulaminu postępowania w sprawach związa-
nych z wydatkowaniem dochodów budżetu Województwa                   
Śląskiego uzyskiwanych na podstawie ustawy o ochronie                    

gruntów rolnych i leśnych co roku składane są wnioski, dotyczą-
ce realizacji zadań, m.in. dróg dojazdowych do gruntów rolnych. 
Każdy wniosek podlega kwalifikacji terenowej z udziałem      

przedstawiciela wnioskodawcy. Sporządzany jest protokół                
kwalifikacyjny, który określa czy wnioskowane zadanie będzie 
podlegało dofinansowaniu (w całości lub w części). Następnie 

na podstawie zebranej dokumentacji dokonuje się oceny                 
wniosków. Każdy wniosek uzyskuje odpowiednią liczbę punk-
tów, ilość zdobytych punktów decyduje o miejscu na liście                  

rankingowej wniosków przyjętych do realizacji, zatwierdzanej 
uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy                 
Żarnowiec w dniu 12 maja 2022 r. 

- Uchwała Nr XXXII/213/2022 w sprawie zmiany uchwały                  
dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnowiec 
na lata 2022-2025. 

- Uchwała Nr XXXII/214/2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy 
Żarnowiec na 2022 r. 

 

Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy Żarnowiec w dniu               
30 maja 2022 r. 

- Uchwała Nr XXXIII/215/2022 w sprawie udzielenia Wójtowi 
Gminy Żarnowiec wotum zaufania. 

- Uchwała Nr XXXIII/216/2022 w sprawie przyjęcia Oceny                       
Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2021 dla Gminy                         
Żarnowiec. 

- Uchwała Nr XXXIII/217/2022 w sprawie zatwierdzenia                     
sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego                  
Zakładu Opieki Zdrowotnej „Ośrodek Zdrowia” w Żarnowcu. 

- Uchwała Nr XXXIII/218/2022 w sprawie zatwierdzenia                    
sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania 
budżetu Gminy Żarnowiec za 2021 r. Uchwała Nr 
XXXIII/219/2022 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta 
Gminy Żarnowiec z tytułu wykonania budżetu za 2021 r. 

- Uchwała Nr XXXIII/220/2022 w sprawie wyrażenia zgody                  
na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieokreślony nierucho-
mości stanowiącej własność Gminy Żarnowiec. 

- Uchwała Nr XXXIII/221/2022 w sprawie wyrażenia zgody                 
na zbycie nieruchomości gminnej w miejscowości Żarnowiec. 

- Uchwała Nr XXXIII/222/2022 w sprawie wyrażenia zgody                  
na zbycie nieruchomości gminnej w miejscowości Żarnowiec. 

- Uchwała Nr XXXIII/223/2022 w sprawie Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności         
zwierząt na terenie Gminy Żarnowiec w 2022 roku. 

- Uchwała Nr XXXIII/224/2022 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 XXXIII/225/2022 w spawie powołania komisji              
konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko 
kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki                  
Zdrowotnej „Ośrodek Zdrowia” w Żarnowcu. 

- Uchwała Nr XXXIII/226/2022 w sprawie ekwiwalentu pienięż-
nego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych 
z terenu Gminy Żarnowiec, biorących udział w działaniu ratowni-
czym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. 

- Uchwała Nr XXXIII/227/2022 w sprawie przyznania dotacji 
celowej z budżetu Gminy Żarnowiec na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym    
do rejestru zabytków z terenu Gminy Żarnowiec w roku 2022. 

- Uchwała Nr XXXIII/228/2022 w sprawie Regulaminu wynagra-
dzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu               
prowadzonych przez Gminę Żarnowiec. 

- Uchwała Nr XXXIII/229/2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy 
Żarnowiec w 2022 r. 

 

 
PEŁNA TREŚĆ UCHWAŁ ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE                   
INTERNETOWEJ BIP W ŻARNOWCU.  

 

Anna Czech 

SESJE RADY GMINY ŻARNOWIEC 

GRAFIK PRACY OŚRODKA ZDROWIA - SPZOZ W ŻARNOWCU W MIESIĄCU LIPCU 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Agata Będkowska  
 

 
• Dnia 28.05.2022 r. w kościele pw. Św. Wojciecha w Łanach 
Wielkich odbyła się uroczysta msza św. w intencji strażaków               
z Brzezin, Łan Małych, Łan Średnich, Łan Wielkich i Małoszyc. 
Uroczystość uświetniła swą grą Orkiestra Dęta z Łan Wielkich.  

 

 

 

 

 

 

 
Fot. OSP Łany Wielkie                                                                          

• 24 maja 2022 r. na placu Miejskiego Ośrodka Kultury                      
w Zawierciu odbyła się uroczysta zbiórka z okazji wojewódzkich 
obchodów Dnia Strażaka, połączonych z uroczystym przekaza-
niem sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży               
Pożarnej w Zawierciu. Podczas uroczystości gminę Żarnowiec 
reprezentowały jednostki: OSP Otola oraz OSP Żarnowiec.  

 

 

 

 

 

  
   Fot. OSP Otola                     

                                                                                     Anna Sarwa  

 

 
 

Wzorem lat ubiegłych również i w tym roku dzieci i młodzież ze 
szkół podstawowych wzięły udział w Ogólnopolskim Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej pt.:„Młodzież zapobiega Pożarom”. Konkurs 
ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejęt-
ności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa                        

i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzo-
waniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów 
przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, 
praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzę-
tem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej organizacji 
ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego pożarnictwa 
oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także 
historii i tradycji ruchu strażackiego. Do eliminacji gminnych 
przystąpiło 34 uczniów z klas I-IV oraz 27 uczniów z klas V-VIII.  

Laureatami zostali: 
Grupa I: Amelia Grabowska kl. IV- SP Żarnowiec – miejsce I 
Jakub Słowik kl. II -SP Żarnowiec (filia Małoszyce) ex eaquo 
Dawid Jazowy kl. III - SP Żarnowiec (filia Małoszyce) – miejsce II 
Wiktoria Piąty kl. IV- SP Chlina – miejsce III 
Grupa II 
Weronika Paciej kl. VI - SP Chlina – miejsce I 
Jakub Pająk kl. VII - SP Chlina – miejsce II 
Szymon Ptasiński kl. VIII - SP Żarnowiec – miejsce III 

Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody m.in. pendrive, słuchawki 
nauszne i douszne, myszki oraz dyplomy, które uroczyście          
zostały wręczone na zakończenie roku szkolnego. Uczniowie, 
którzy zajęli pierwsze miejsca brali udział w eliminacjach               
na wyższym szczeblu. Uczennica Weronika Paciej z grupy II 
zajęła III miejsce. Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy                    
i zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejnym Konkursem, w którym uczestniczyli nasi                     
uczniowie był Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny 
Związku OSP RP – edycja 2022 

Konkurs Plastyczny miał na celu zainteresowanie dzieci,                   
młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożaro-
wą, działalnością straży pożarnych, tradycją i życiem strażackich 
środowisk oraz propagowaniem pozytywnych postaw społecz-
nych, a także rozwój indywidualnych uzdolnień plastycznych. 
Uczestnicy konkursu mogli stosować najróżniejsze techniki 
przedstawiając własne wyobrażenia udziału straży pożarnych              
w działalności m.in. kulturalnej, historycznej, wychowawczej, 
prewencyjnej np. działania związane z przeciwdziałaniem               
czy zwalczaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych                          
i ekologicznych, jak również ratownictwo specjalistyczne, akcje 
ratowniczo-gaśnicze, ćwiczenia, szkolenia, zawody, koncerty itp. 

Konkurs adresowany był dla dzieci, młodzieży oraz twórców 
amatorów. Prace oceniane były w pięciu grupach wiekowych 
- przedszkola, 
- kl. I-IV 
- kl. V-VIII szkół podstawowych, 
- uczniowie szkół ponadpodstawowych 
- osoby dorosłe 
Z każdej grupy wiekowej komisja gminna wytypowała max. 5 
prac, które brały udział na szczeblu powiatowym. Łącznie             
wpłynęło 36 prac w tym: 
1. 30 prac ze Szkoły Podstawowej w Żarnowcu 
2. 6 prac ze Szkoły Podstawowej w Chlinie. 
Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie zostały nagrodzone. 
Na szczeblu powiatowym uczennica Oliwia Mazurkiewicz z klasy 
IV SP Żarnowiec otrzymała III miejsce.  
                                                                                  Aneta Szwej 
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Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach rozstrzygnął konkurs pn.: "ZIELONA 
PRACOWNIA 2022". 

Celem konkursu jest dofinansowanie w formie dotacji wniosków 
dotyczących utworzenia pracowni na potrzeby nauk przyrodni-
czych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemicz-
no-fizycznych czy geologicznych w klasach 4-8 szkół podsta-
wowych oraz w szkołach średnich. 

Miło nam poinformować, że Gmina Żarnowiec otrzymała 
dotację w wysokości 40 000,00 zł na utworzenie Szkolnej 
Ekopracowni w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w 
Żarnowcu pn. Zielony zakątek badaczy przyrody. 

Finał konkursu wraz z uroczystym wręczeniem symbolicznych 
dyplomów potwierdzających dofinansowanie, odbył się na                
Zamku w Ogrodzieńcu w dniu 7 czerwca br. W plenerowej gali 
uczestniczyli Wójt Gminy Żarnowiec oraz Dyrektor Szkoły                 
Podstawowej w Żarnowcu wraz z uczniami. 

Fot. SP Żarnowiec  

Projekt pracowni - wizualizacja  

Anna Sarwa  

 
 

 

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych 
na olej napędowy używany do produkcji rolnej musi przedsta-
wić faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego 
w okresie od 1 luty 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu 

zwrotu podatku określonego na 2022 r. oraz złożyć odpowiedni 
wniosek do Wójta Gminy Żarnowiec w terminie od 1 sierpnia 
2022 r. do 31 sierpnia 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. 
 
Pieniądze będą wypłacone po otrzymaniu dotacji na ten cel             
w terminie: 1 - 31października  2022 r. gotówką w kasie Urzędu 
Gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany                    
we wniosku. 

Małgorzata Chajduga 

 
 
 
 
Wakacje to najlepszy moment, by wykorzystać bon turystyczny. 
Warto się pospieszyć, bo ważność bonu upływa 30 września. 
Po tym terminie nie będzie można nim opłacić wypoczynku ani 
pobytu w hotelu. Od sierpnia 2020 r. za pomocą bonu rodzice 
mogą płacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne                  
na terenie Polski. 

Bon turystyczny przyznawany jest na dziecko urodzone                    
do końca 2021 r., na które przysługuje świadczenie wychowaw-
cze lub dodatek wychowawczy Rodzina 500 plus. Rodzice           
dzieci urodzonych w ostatnich miesiącach ubiegłego roku 
(październik– grudzień) także mogą wykorzystać bon turystycz-
ny, mimo że wniosek o 500+ złożyli po 31 grudnia 2021 roku. 
Ważne, żeby zrobili to w ciągu 3 miesięcy od narodzin dziecka. 
Zgodnie z przepisami rodzice mają trzy miesiące na złożenie 
wniosku o 500+, licząc od dnia urodzenia dziecka. Oznacza to, 
że opiekunowie, którzy złożyli wniosek na początku 2022 r.,             
na dziecko urodzone w 2021 r., też mogą liczyć na bon. 

Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. 
Dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością dostaną dwa bony               
po 500 zł. Jednak aby otrzymać drugi bon, trzeba złożyć                  
odpowiednie oświadczenie na Platformie Usług Elektronicznych 
ZUS (PUE). 

Bon dostępny tylko na PUE ZUS  
Bon turystyczny jest dostępny tylko na Platformie Usług                
Elektronicznych ZUS. Aktywacja bonów jest bardzo prosta. 
Rodzic, który pobiera świadczenie 500 plus na dziecko, ma taki 
bon u siebie na profilu PUE. 

Wystarczy zalogować się do PUE i wejść na swój profil                       
w zakładkę [Ogólny]. Następnie po lewej stronie ekranu odnaj-
dziemy zakładkę [Bon turystyczny]. Po kliknięciu w nią zosta-
niemy poproszeni o uzupełnienie danych kontaktowych, czyli 
adresu   e-mail i numeru telefonu komórkowego. Następnie 
przejdziemy do aktywacji. 

Zarówno aktywacja, jak i płatność bonem turystycznym jest 
bardzo prosta, nie wymaga od nas skomplikowanych                     
czynności. Aktywować bon można w dowolnym momencie, 
nawet na dzień przed planowanym wyjazdem. 

Płatność do 30 września 
Bon przyznawany jest w formie dokumentu elektronicznego.     
Ma on unikalny 16-cyfrowy numer. Nie podlega on wymianie     
na gotówkę ani na inne środki płatnicze. Można nim płacić    
kilkakrotnie, aż do wyczerpania kwoty. Bon turystyczny jest 
ważny do końca września tego roku. Do tego czasu trzeba   
zrealizować płatność bonem, zaś sama usługa może się odbyć 
nawet po tej dacie. 

Płatności można dokonywać w podmiotach, które zarejestrowa-
ły się w Polskiej Organizacji Turystycznej. Ich lista jest dostęp-
na na stronach www.bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl 
oraz www.polska.travel. Wszyscy, którzy mają pytania                
dotyczące bonu, mogą zadzwonić na specjalną infolinię 
(czynną codziennie w godzinach 7–20) pod numerem 22 11 
22 111. Pytania można też zadawać mailowo, pisząc na adres: 
bon@zus.pl. 

ZIELONA PRACOWNIA 2022 

AKCYZA DLA ROLNIKÓW 

BON TURYSTYCZNY 

KONKURSY OSP 
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4 maja obchodzony jest dzień Św. Floriana - patrona Strażaków. 
Druhnom i Druhom dziękujemy za trud i poświęcenie w ratowa-
niu życia i mienia ludzkiego, za nieustanną gotowość do niesie-
nia pomocy i zaangażowanie w funkcjonowanie Waszych jedno-
stek oraz życie lokalnej społeczności. Życzymy bezpiecznych                   
powrotów z akcji, a przede wszystkim wytrwałości i satysfakcji                 
z pełnienia strażackiej służby. Niech Św. Florian otacza Was 
zawsze swoją opieką! 

• Dnia 01.05.2022 r. jednostka OSP z Woli Libertowskiej brała 
udział w uroczystych obchodach dnia Św. Floriana. W przemar-
szu uczestniczyli również najmłodsi druhowie, którzy niedawno 
dołączyli do młodzieżowej drużyny. Uroczystość uświetniła swą 
grą Orkiestra Dęta z Woli Libertowskej.  

 

 

 

 

 

 

 

Fot. OSP Wola Libertowska    

 
• 3 maja br. w przeddzień wspomnienia patrona strażaków                     
- Św. Floriana, Druhowie OSP Otola uczestniczyli we mszy                 
świętej poświęconej strażakom i ich rodzinom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. OSP Otola  

 
• 3 maja br. w  kaplicy w Jeziorowicach odbyła się uroczysta 
msza św. w której uczestniczyli druhowie Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Jeziorowic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. OSP Jeziorowice 

 
• Dnia 3 maja br. w kościele pw. Św. Bartłomieja Apostoła                        
w Chlinie została odprawiona msza święta w intencji Strażaków 
z Chliny i Udorza. We mszy św. uczestniczył Wójt Gminy                  
Żarnowiec Grzegorz Scelina. Uroczystość uświetniła swą                       
grą Orkiestra Dęta z Chliny.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fot. Anna Sarwa  

 

• Dnia 21 maja br. w kościele pw. Narodzenia NMP                              
w Żarnowcu odbyła się msza św. w intencji strażaków z OSP                    

z Żarnowca oraz OSP                  
z Koryczan. Tego dnia odby-
ło się również uroczyste 
poświęcenie i przekazanie 
nowego sztandaru dla OSP 
w Żarnowcu. W uroczystości 
wzięli udział: Wójt Gminy 
Żarnowiec, Komendant Po-
wiatowy PSP w Zawierciu,  
Wicestarosta Powiatu Za-
wierciańskiego oraz miesz-
kańcy. Chrzestnymi sztan-
daru zostali: Kazimierz Jaros                  
i Teresa Kolasińska. Nowy 
sztandar dostał imię Jakub,   

a wysłużony ponad 100-letni sztandar zawisł w gablocie                                                 
w remizie OSP w Żarnowcu. 

 

 
 
 
 
Nasze przedszkole prężnie pracowało, a wszyscy dbali o to, aby 
dzieci mile i ciekawie spędzały u nas czas. 20 maja obchodzili-
śmy Światowy Dzień Pszczół. Z tej właśnie okazji nasze przed-
szkolaki miały możliwość poznania tajników związanych                      
z życiem pszczół oraz produkcją miodu. Swą wiedzą podzielił 
się niezwykły gość, doświadczony pszczelarz – Pan Łukasz 
Dziekan. Zaproszony pszczelarz przybył z wieloma atrybutami 
potrzebnymi do zbioru miodu. Były stroje pszczelarzy, książki               
o pszczołach, podkurzacz, prawdziwy ul, który dzieci mogły       
samodzielnie złożyć. Przedszkolaki zdobyły wiele cennych   
informacji i ciekawostek z życia pszczół. W trakcie warsztatów 
poznały ich fascynujący świat. Dowiedziały się, dlaczego 
pszczoły tańczą, jak i gdzie przenoszą pyłek kwiatowy  oraz  jak 
powstaje miód. Dzieci obserwowały z bliska części składowe 
ula, rozmawiały o królowej, robotnicach i leniwych trutniach. 
Miały przyjemność zobaczyć oraz przymierzyć strój pszczelarza 
oraz obejrzeć przybory, których używa w swojej  pracy. Najważ-
niejszym  przesłaniem warsztatów było uświadomienie najmłod-
szym, jak ważne jest istnienie pszczół dla ludzi. 
W naszym przedszkolnym kalendarzu są takie dni, do których 
wszystkie dzieci przygotowują się bardzo solidnie i na które    
czekają z wypiekami na twarzy. „Dzień rodziny” to wspaniały 
czas zarówno dla rodziców jak i dzieci, pełen wzruszeń, radości 
i uśmiechu, a przede wszystkim jest to czas, który mogą spędzić 
tylko ze sobą bez pośpiechu i z dala od codziennych zmartwień. 
Z tej okazji 26 i 27 maja dzieci z naszego przedszkola wystąpiły 
dla swoich najbliższych. Podczas uroczystych przedstawień 
dzieci zaprezentowały wspaniałe, wypełnione okolicznościowy-
mi wierszami, piosenkami i tańcami programy artystyczne. Wrę-
czyły najbliższym własnoręcznie wykonane laurki i upominki. 
Wspaniałą przygodą była również wycieczka do Stadniny Koni 
w Udorzu - 07.06 (Żabki i Podróżnicy) oraz 08.06 (Motylki,                
Biedronki i Pszczółki). Przedszkolaki z zadowoleniem i wielkim 
zainteresowaniem oglądały stajnie i boksy, w których znajdowa-
ły się konie różnej maści. Dla wielu dzieci, była to pierwsza   
okazja aby bliżej poznać te zwierzęta. Dzieci dowiedziały się 
wielu cennych informacji na temat tych sympatycznych zwierząt. 
Po oprowadzeniu po stajniach nastąpił oczekiwany przez dzieci 
moment – przejażdżka na kucykach pod okiem instruktorów. 
Dzieci z ochotą siadały w kasku na konia i próbowały jazdy kon-
nej. Po ekscytującej przejażdżce przedszkolaki ze smakiem 
zajadały kiełbaski z grilla. Po wrażeniach jeździeckich przyszła 
pora na wspólne zabawy i gry terenowe. Z pewnością były to dni 
pełne emocji i wspaniałych wrażeń. 
Nasze przedszkole dbając o rozwój kulturalny naszych podo-
piecznych organizuje różne konkursy. W maju odbył się Konkurs 
recytatorski, pt. ”Polska – moja Ojczyzna”. Każda z grup wysta-
wiła swoich przedstawicieli, którzy zaprezentowali przygotowany 
utwór wierszowany. Mimo, iż przedszkolakom towarzyszyła      
nutka tremy, wszyscy poradzili sobie znakomicie! Wyniki               
konkursu: I miejsce – Szymon Kapuśniak, II miejsce – Hanna 
Dziób, III miejsce – Wiktor Dziura, Zuzanna Jamrocha.                 
Wyróżnienia: Wiktor Opas, Klaudia Selwet, Agata Pluta, Julia 
Kuta, Franuś Seweryn, Alicja Karp, Albert Kieca. 
W czerwcu zorganizowano już drugą edycję Konkursu Wiedzy     
o Gminie Żarnowiec. Odbyła się ona pod patronatem Wójta           
naszej Gminy – Grzegorza Sceliny. Do zmagań przystąpiło   
siedmiu śmiałków z trzech przedszkoli Gminy Żarnowiec. 
Oprócz naszych przedstawicieli, mogliśmy gościć u siebie 
uczniów przedszkoli z Małoszyc i Chliny. Uczestnicy musieli 
wykazać się wiadomościami z zakresu historii, geografii oraz 
kultury Żarnowca i okolic. Celem konkursu jest krzewienie wśród 
dzieci lokalnego patriotyzmu oraz kształtowanie poczucia                  
własnej tożsamości z „Małą Ojczyzną”, która ma niezwykle 
barwną historię i położenie geograficzne. Gratulujemy każdemu 
dziecku odwagi, ponieważ podjęli trud wzbogacania swojej              
wiedzy o niezwykłym dla nas wszystkich miejscu: I miejsce – 

Julia Kuta (Przedszkole w Żarnowcu), II miejsce – Oliwier               
Gomułka (Przedszkole w Chlinie), III miejsce – Tomasz Nowak 
(Przedszkole w Małoszycach). Nagrody za udział otrzymali:                          
Agata Pluta, Amelia Nawrot, Henryk Rylski, Piotr Kempczyński. 

Bardzo chętnie współpracujemy z Gminną Biblioteką Publiczną 
oraz GOKSiT w Żarnowcu. W miesiącu czerwcu przedszkolaki    
z wszystkich grupy odwiedziły bibliotekę. Dzieci przypomniały 
sobie w jakim celu przychodzimy do biblioteki, dowiedziały się 
jakie są zasady wypożyczania książek. Przedszkolaki wraz                    
z Panią Dyrektor – Anną Sarwa chętnie zwiedzały bibliotekę, 
oglądały księgozbiory i z wielką uwagą słuchały wskazówek. 
Dzieci oglądały również książeczki, uczestniczyły w zajęciach 
plastycznych, słuchały bajek czytanych przez panie bibliotekar-
ki. Dla naszych maluchów był to niezwykle wartościowo spędzo-
ny czas. Chętnie bierzemy również udział w różnych konkursach 
organizowanych przez Bibliotekę i GOKSiT. Z wielkim zaintere-
sowaniem dzieci uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych                
typu: teatrzyki, koncerty. Serdecznie dziękujemy za współpracę              
i zaproszenia. Dbamy również o to, aby dzieci jak najwięcej        
wiedziały o własnym bezpieczeństwie. W maju odwiedził nas 
pan policjant z Komendy Powiatowej w Zawierciu oraz pani                       
z Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach. Nasi goście                  
poprzez zabawy i prelekcję uczyli najmłodszych bezpiecznego 
zachowania na drodze, w gospodarstwie wiejskim oraz postępo-
wania w przypadku zagubienia się. Dzieci przypomniały sobie, 
gdzie można bezpiecznie przejść na drugą stronę ulicy oraz jak 
należy się poruszać, gdy nie ma chodnika. Pan policjant przypo-
mniał najmłodszym numery alarmowe do służb ratunkowych                   
i zaprezentował swój pas z ciekawymi dodatkami (pistolet,                 
kajdanki). Nie zabrakło również upominków dla naszych                  
przedszkolaków. Wizyta była bardzo ciekawa i pożyteczna.                  
W czerwcu była u nas Pani z SANEPID-u, która w dostępny                 
dla dzieci sposób przedstawiła jak unikać niebezpieczeństw 
związanych z wakacjami. 

23 czerwca grupa Żabki wybrała się na całodniową wycieczkę 
do Krakowa. Zwiedzanie tradycyjnie rozpoczęło się od Wawelu  
i Smoczej Jamy. Następnie dzieci wraz z rodzicami mogły                 
podziwiać panoramę Krakowa z rejsu statkiem po Wiśle.                    
Kolejnym punktem był „Park Doświadczeń im. S. Lema” oraz 
warsztaty, które się w nim odbyły. Na zakończenie – tradycyjnie 
MC Donald. Udało się nawet zobaczyć pochód Lajkonika!                
Wrażenia były wspaniałe. 

Uroczyste Zakończenie Roku Przedszkolnego odbyło się 
27.06.2022 r. Dzieci rozpoczęły uroczystość tańcem „Polonez”. 
Następnie zaprezentowały swoje umiejętności wokalne                     
i recytatorskie w przedstawieniu z cyklu „W krzywym zwiercia-
dle”. Występy zakończyły prezentacje taneczne w postaci:       
tańca nowoczesnego i ludowego „Trojaka”. 

                                                                  

                                                                                           Renata Kłek 
 

 

PODZIĘKOWANIE 

 
Serdeczne podziękowania kierujemy do Prezesa Wspólnoty 

Leśno-Gruntowej w Żarnowcu – Pana Andrzeja Czecha                
za ufundowanie nowej huśtawki „ważki” na plac zabaw   

naszego przedszkola. Dzieci są zachwycone. 
 

Dyrekcja, Przedszkolaki oraz Nauczyciele  
Przedszkola Publicznego w Żarnowcu. 

 

COŚ SIĘ KOŃCZY, COŚ ZACZYNA….                 

- WAKACJE CZAS START!  

UROCZYSTE OBCHODY DNIA STRAŻAKA  
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UWAGA! PO 30 CZERWCA WCIĄŻ PRZYJMUJEMY                            
I WPROWADZAMY DEKLARACJE DO CEEB ! 

30 czerwca 2022 r., minął ustawowy termin, do którego właści-
ciele i zarządcy budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych  
składali deklaracje do CEEB.  

Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB wynika z ustawy                  
o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej 
ewidencji emisyjności budynków i nie jest to obowiązek jednora-
zowy. Zgodnie z przepisami, obowiązek ten nadal z nami                
pozostaje: 
• dla nowych źródeł ciepła – 14 dni od uruchomienia, 
• dla źródeł ciepła wymienianych na nowe - 14 dni od                   
uruchomienia, 
• dla wszystkich zapominalskich – natychmiastowe złożenie 
deklaracji. 

To oznacza, że nadal przyjmujemy i wprowadzamy deklara-
cje do CEEB! 

Ponadto przypominamy, że pracownik Urzędu Gminy na                
wprowadzenie do CEEB już otrzymanych deklaracji                   
papierowych, ma 6 miesięcy od dnia ich złożenia. 

Proces wprowadzania deklaracji do systemu nadal trwa. 

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to  jeden 
z  elementów tzw. Zintegrowanego Systemu Ograniczania              
Niskiej Emisji (ZONE), który powstaje w Głównym Urzędzie 
Nadzoru Budowlanego. Jej celem jest poprawa jakości powie-
trza walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów". 
Aby uzyskać wszystkie wymagane informacje na temat CEEB, 
należy, po wejściu na stronę GUNB.gov.pl wybrać przycisk 
CEEB. lub teraz kliknąć a ten link: info-CEEB 

Marta Seweryn 

 
PROGRAM PRIORYTETOWY „CZYSTE POWIETRZE” 

Dla kogo: 
Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicie-
lami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzin-
nych lub wydzielonych w takich budynkach lokali mieszkalnych 
z wyodrębnioną księgą wieczystą. 

Program obejmuje trzy grupy beneficjentów: 
1. uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania 
– osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł – 
możliwe dofinansowanie do 30 tys. zł, 
2. uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowa-
nia – osoby, których przeciętny mie-sięczny dochód na osobę  
w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1 564 zł 
(gospodarstwo wieloosobowe) lub 2 189 zł (gospodarstwo             
jednoosobowe) – możliwe dofinansowanie do 37 tys. zł, 
3. uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – 
osoby, których przeciętny miesięcz-ny dochód na osobę                
w gospodarstwie domowym nie przekracza: 
900 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 1 260 zł 
(gospodarstwo jednoosobowe) – możliwe dofinansowanie                  
do 69 tys. zł. 

Na co: 
Dofinansowanie obejmuje wymianę starych i nieefektyw-
nych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła 
ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenie 
niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. 
Dotację można otrzymać m.in. na: docieplenie przegród                    
budynku, zakup i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,                    
montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania                        
i ciepłej wody użytkowej, zakup i montaż mikroinstalacji                  
fotowoltaicznej oraz wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem 
ciepła, a także dokumentację projektową, audyt energetyczny.                                                                               
                                                                          

Marta Seweryn  

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH 
PROGRAMU PILOTAŻOWEGO                                      

PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA 
 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach ogłasza nabór wniosków na realizację zadań            
polegających na zakupie i montażu przydomowych oczyszczalni 
ścieków o wydajności nie więcej niż 7,5 m3/d w ramach                   
PROGRAMU PILOTAŻOWEGO Przydomowa oczyszczalnia. 

Beneficjentami środków są osoby fizyczne – właściciele/ współ-
właściciele nieruchomości, w tym także właściciele/ współwła-
ściciele budynków mieszkalnych na nieruchomości oddanej              
w użytkowanie wieczyste, położonych na terenie województwa 
śląskiego, do których będą przyłączane przydomowe oczysz-
czalnie ścieków. 

Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 50% kosz-
tów kwalifikowanych przedsięwzięcia jednak nie więcej niż 
8.000,00 zł. 

Wnioski wraz z załącznikami należy dostarczyć do siedziby  
Funduszu przy ul. Plebiscytowej 19 w Katowicach w terminie              
od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r. lub do dnia wcześniejszego 
zakończenia/wstrzymania naboru zgodnie z pkt 5.2. i 5.3.                 
regulaminu. 

Wnioski można wysłać pocztą, przesyłką kurierską lub dostar-
czyć osobiście, o terminie wpływu decyduje data dostarczenia 
wniosku do Funduszu. 

Wnioski wraz z załącznikami należy sporządzić na obowiązują-
cych formularzach dostępnych na stronie internetowej Funduszu 
www.wfosigw.katowice.pl w zakładce: Dofinansowanie zadań / 
Ochrona Wód / PROGRAM PILOTAŻOWY Przydomowa 
oczyszczalnia 
Kwota alokacji do dofinansowania w formie dotacji wynosi 
1.000.000 zł. 

Wnioski rozpatrywane będą w oparciu o poniższe dokumenty: 
- REGULAMIN naboru wniosków i udzielania dofinansowania               
w ramach PROGRAMU PILOTAŻOWEGO Przydomowa 
oczyszczalnia; 
- PROGRAM PILOTAŻOWY Przydomowa oczyszczalnia; 

Kontakt z Zespołem Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni               
Ziemi: tel. 32 60 32 341, 32 60 32 342, 32 60 32 343, 32 60 32 344,                
32 60 32 345, 32 60 32 261, 32 60 32 230. 

Źródło: https://www.wfosigw.katowice.pl/ 

 

 
Dobiegł końca kolejny rok szkolny. Był on szczególnie trudny, 
ponieważ uczniowie, mimo że wrócili do nauki stacjonarnej po 
kilkumiesięcznej przerwie, wkrótce musieli ponownie usiąść 
przed komputerami i kontynuować zdalne nauczanie przez    
kolejne tygodnie. Długie przerwy w nauczaniu stacjonarnym 
mogą powodować zaburzenia w realizacji podstawy programo-
wej i przyczyniać się do powstawania braków zwłaszcza w tych 
obszarach wiedzy i umiejętności uczniów, w których ich zdalna 
realizacja jest znacznie utrudniona. Dlatego na przełomie               
września i października minionego roku szkolnego wdrożyliśmy 
program zajęć reintegracyjnych, których celem było zminimali-
zowanie skutków ubocznych spowodowanych długotrwałą           
izolacją podczas zdalnego nauczania. Na początku skontrolo-
waliśmy stopień realizacji podstawy programowej, a nauczyciele 
przedstawili swoje rekomendacje dotyczące sposobów uzupeł-
nienia powstałych braków. Wśród przyjętych do realizacji sposo-
bów uzupełnienia luk powstałych na skutek zdalnego nauczania 
znalazły się takie jak: dostosowanie wymagań edukacyjnych do 
zmniejszonej efektywności kształcenia wynikającej z osłabionej 
kondycji psychicznej uczniów po zdalnym nauczaniu,                       
dodatkowe ćwiczenia, systematyczne monitorowanie postępów 
uczniów, indywidualizacja nauczania, praca w grupach, wyko-
rzystywanie programów edukacyjnych do pracy z uczniami, 
modyfikacja rozkładu materiału oraz realizacja zajęć wspoma-
gających, których celem było przede wszystkim wsparcie 
uczniów w związku z ich obniżoną kondycją psychiczną                       
po okresie izolacji społecznej i pomoc w nadrabianiu powstałych 
zaległości. Uczniowie mieli możliwość uczestniczenia                       
w zajęciach wspomagających z matematyki, języka polskiego, 
języka angielskiego, historii i geografii. Dodatkowo, mając na 
uwadze kondycję psychiczną uczniów po zdalnym nauczaniu, 
wprowadziliśmy oddziaływania wychowawcze w programie wy-
chowawczo – profilaktycznym służące mi.in. rozwijaniu poczucia 
własnej wartości, szacunku i tolerancji wobec innych, wspiera-
niu rozwoju ucznia, promowaniu zdrowego stylu życia i pozytyw-
nych postaw społecznych, kształtowaniu umiejętności radzenia 
sobie w trudnych sytuacjach życiowych oraz budowaniu współ-
pracy ze środowiskiem rodzinnym ucznia oraz instytucjami 
wspierającymi pracę szkoły i rodziny. Jesienią uczniowie wzięli 
udział w licznych wycieczkach, warsztatach i wyjazdach integra-
cyjnych, które służyły m.in. rozwijaniu zainteresowań uczniów, 
kształtowaniu umiejętności współdziałania w grupie, integracji 
zespołów klasowych oraz odbudowaniu prawidłowych relacji 
rówieśniczych. Dużą rolę w realizacji ww. celów odegrały dodat-
kowe zajęcia i wycieczki realizowane przez cały miniony rok 
szkolny w ramach projektu „Innowacyjna edukacja w Szkole 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowcu”. W trakcie całego 
roku szkolnego staraliśmy się stworzyć uczniom jak najlepsze 
warunki do nauki i rozwoju. Dzieci miały możliwość uczestnicze-
nia w następujących konkursach, programach, projektach,     
kampaniach, akcjach, wycieczkach i imprezach: 

Konkursy: 
• Konkurs plastyczny: „Bezpieczne dziecko na wsi”- promocja 
zasad bezpiecznych zachowań dzieci na wsi, kształtowanie 
prawidłowych postaw w celu zapobiegania nieszczęśliwym        
wypadkom; 

• Konkursy Przedmiotowe – w tym roku uczeń z klasy 7b –               
Marcel Nowak uzyskał tytuł Finalisty Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z Chemii; 

• Konkurs plastyczny z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw 
Dziecka; 

 
• Konkurs plastyczno – fotograficzny „Barwy jesieni”; 

• Konkursy klasowe: ”Mój nauczyciel” oraz z okazji 11 Listopa-
da; 

• XXXIII Regionalne Spotkania z Poezją i Prozą – wyróżnienie          
w eliminacjach na szczeblu powiatowym otrzymała w tym roku 
Milena Dziób z klasy 8b; 

• Konkurs ortograficzny „O pióro Dyrektora Szkoły”; 
 
• „Olimpusek” – konkurs dla uczniów z klas 1-3; 

Rozgrywki sportowe: 2. miejsce w Półfinale Wojewódzkim            
w Rozgrywkach w Piłce Siatkowej Chłopców, 1. miejsce                     
w rozgrywkach Jurajskiej Ligi Siatkówki Dziewcząt oraz                      
2. miejsce w rozgrywkach Jurajskiej Ligi Siatkówki Chłopców. 
 
• Konkurs Wiedzy Pożarniczej. 

Programy i projekty: 
• „Innowacyjna edukacja w Szkole Podstawowej w Żarnowcu” – 

unijny projekt, w którym uczestniczyli uczniowie klas 5-8.                  
W ramach projektu uczniowie podzieleni na 16 grup uczestni-
czyli przez cały rok w dodatkowych zajęciach z przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego i języka 
niemieckiego oraz prowadzonych przez specjalistów zajęciach 
eksperymentalnych. Uczestnicy projektu pojechali również na 
kilka wycieczek do Warszawy i Krakowa. 
• „Laboratorium przyszłości” - inicjatywa edukacyjna realizowa-
na przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy                        
z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,     
której misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, gdzie zajęcia 
będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz 
sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. 
W ramach Programu nasza szkoła otrzymała wsparcie finanso-
we na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do               
rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. 
Zakupiony sprzęt służy do kształtowania i rozwijania umiejętno-
ści manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego              
i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego 
oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii            
i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-
komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organi-
zacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia 
sobie w życiu codziennym. 
• „Zielona pracownia” – nasza szkoła otrzymała dofinasowanie 

na stworzenie tzw. „Zielonej pracowni”. Jej nadrzędnym celem 
będzie rozwijanie w uczniach poczucia odpowiedzialności za 
środowisko, którego człowiek stanowi ważne ogniwo. W pra-
cowni odbywać się będą lekcje chemii, biologii, przyrody, fizyki, 
geografii, lekcje wychowawcze o tematyce ekologicznej. Nowa 
sala i jej wyposażenie pozwoli na stworzenie przestrzeni dla 
uczniów łączącej funkcjonalność, przyjazny klimat z innowacyj-
nością rozwiązań i pomysłów na nowoczesną edukację. 
• „Akademia Bezpiecznego Puchatka” - ogólnopolski program 
edukacyjny skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych, 
obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci                   
w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz                     
w Internecie. 
• „PoczytajMy” - budzenie zainteresowania książką już od                 

najmłodszych lat ma ogromne znaczenie i pozytywnie wpływa 
na rozwój dziecka, dlatego w tym roku szkolnym uczniowie      
klasy 5a kontynuowali działania rozpoczęte kilka lat temu                     
w ramach ogólnopolskiego projektu pod patronatem CEO                
w Warszawie, promującego wśród dzieci i młodzieży                
czytelnictwo. 
• „Program dla szkół” – w ramach programu dzieci dostawały w 
roku szkolnym 2021/2022 świeże owoce i warzywa oraz mleko. 

• „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – złożono               

wniosek o dofinansowanie zakupu m. in. książek do biblioteki                  
w wysokości 15 000,00 zł. 
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Kampanie: 
• „Mała książka – wielki człowiek” - kampania społeczna przypo-
minająca o korzyściach wynikających ze wspólnego, rodzinnego 
czytania, w ramach której pierwszoklasiści i ich rodzice otrzyma-
ją „wyprawki czytelnicze”. 

 
Akcje: 
•„Góra grosza” - zbiórka pieniędzy na pomoc dzieciom, które               
z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się we własnym 
domu rodzinnym; 
• Akcja „Plecaczek” zorganizowana dla dzieci z Ukrainy. Nasi 
uczniowie przekazali „plecaczki” dla swoich kolegów z Ukrainy. 
Zgodnie z wytycznymi w plecaczkach znalazły się: woda niega-
zowana, soczek w kartoniku, mus owocowy, słodki batonik, 
kredki, kolorowanka, paczka chusteczek higienicznych, paczka 
chusteczek nawilżanych oraz maskotka; 
•„Szlachetna paczka”; 
• Tydzień Bezpiecznego Internetu; 
• Uwaga na fake newsy; 
• Zbiórka darów rzeczowych dla uchodźców z Ukrainy; 
• Zbiórka karmy dla zwierząt znajdujących się w schroniskach. 
 
Wycieczki i imprezy: 
• 29 różnych wycieczek, w tym: dwudniowe wycieczki turystycz-
no – edukacyjne, wyjazdy integracyjne, wyjazdy do teatru i kina, 
wyjścia na wystawy i koncerty; 
• Mikołajki, andrzejki, Dzień bez plecaka, Dzień Babci i Dziadka, 
Dzień Mamy i Taty, Pierwszy Dzień Wiosny, uroczystości               
patriotyczne; 
• Spotkania z ciekawymi ludźmi oraz wizyty w ciekawych                 
miejscach; 
• Piknik Rodzinny zorganizowany 1 czerwca z okazji Dnia 
Dziecka we współpracy z Urzędem Gminy w Żarnowcu,       
GOKSiT w Żarnowcu oraz Radą Rodziców. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mimo trudności wywołanych pandemią szczęśliwie zakończyli-
śmy miniony rok szkolny - uczniowie otrzymali promocję                
do kolejnych klas a ósmoklasiści napisali swój pierwszy ważny 
w życiu egzamin, zatem 54 absolwentów Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Żarnowcu wkrótce rozpocznie naukę                
w szkołach średnich. Myślę, że nauczyciele dołożyli wszelkich 
starań, aby należycie wyposażyć przyszłych licealistów oraz 
uczniów techników i szkół branżowych. Mam nadzieję, że               
zdobyte w naszej szkole wiedza, umiejętności i doświadczenie 
zaowocują w przyszłości i nasi uczniowie zrealizują swoje               
życiowe plany, czego z całego serca im życzymy. Na zakończe-
nie serdecznie dziękujemy wszystkim naszym Przyjaciołom, 
Władzom Samorządowym, Rodzicom, Nauczycielom i Pracow-
nikom szkoły za troskę o to, aby nasza szkoła mogła realizować 
swoją misję. Rozpoczynające się wakacje to czas                    
na zasłużony odpoczynek i bezpieczną zabawę. Wszystkim 
Uczniom, Nauczycielom, Rodzicom i Wam, drodzy Czytelnicy, 
życzymy udanych wakacji, pełnych wrażeń i słonecznej pogody. 
Uczniowie, nabierajcie siły i energii na kolejny rok szkolny.                  
Następny dzwonek dopiero we wrześniu! 

Iwona Karoń 

 
 
 
 
 
W dniu 24 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku 
szkolnego. Uczniowie otrzymali z rąk Wójta Gminy Grzego-
rza Sceliny nagrody z bardzo dobre wyniki w nauce.                   
Przewodnicząca Rady Rodziców wręczyła również pamiątki  
w postaci książek. 
 
Klasa III przedstawiła wzruszający montaż słowno - muzyczny, 
którym to pożegnała się z nauczycielami, pracownikami szkoły 
oraz młodszymi kolegami i koleżankami. 
Pożegnania są najtrudniejsze, bo trzeba się rozstać z ludźmi,                 
z którymi przebyło się tyle dróg i wydeptało tyle ścieżek… 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filia w Małoszycach 
 

 

 

Dotarliśmy do końca roku szkolnego. Zaangażowaniem,                    
determinacją i konsekwencją pokonywaliśmy wszelkie przeciw-
ności i możemy cieszyć się teraz pełnią satysfakcji z osiągnię-
tych wyników. Ósmoklasiści przystąpili do pierwszego egzami-
nu, a w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
Zapobiega Pożarom” uczennica klasy 6 – Weronika Paciej          
zwyciężyła w międzyszkolnych eliminacjach i reprezentowała 
naszą Gminę w Zawierciu, gdzie zdobyła trzecie miejsce! 

W ostatnich miesiącach nie zabrakło u nas uroczystych                  
akademii jak również dni tematycznych – był Dzień Bez                      
Plecaka, Dzień Idola, Noc w Szkole, Dzień Sportu, Dzień Tańca 
oraz Dzień Soku. 22 i 23 kwietnia obchodziliśmy Dzień Ziemi 
pod hasłem „Inwestujmy w naszą planetę” i Światowy Dzień 
Książki i Praw Autorskich. Odbyły się akademie z okazji 3 Maja 
oraz Dnia Mamy i Taty oraz lekcja biblioteczna. I oczywiście 
wycieczki – nieodłączny element szkolnej rzeczywistości.                   
29 kwietnia uczniowie klas 4 – 8 wzięli udział w wycieczce                  
do Krakowa – do Parku Trampolin oraz Muzeum Narodowego. 
11 maja odbyła się wycieczka klas 7 – 8 do Oświęcimia,                  
ponieważ „Kto nie pamięta historii, skazany jest na jej ponowne 
przeżycie” (George Santayana). Obóz koncentracyjny                         
Auschwitz był największym z niemieckich nazistowskich obozów 
koncentracyjnych i ośrodków zagłady. W czerwcu natomiast 
klasy 3 i 4 wybrały się na wycieczkę krajoznawczą do                        
Kazimierza Dolnego, malowniczego miasteczka położonego  
nad samym brzegiem Wisły, miasta sztuki i artystów.            
Niepowtarzalny krajobraz okolic Kazimierza podziwialiśmy                   
z pokładu statku, a samo miasto zwiedziliśmy z przewodnikiem, 
który zapoznał nas z dorobkiem historyczno – kulturowym                  
tegoż miejsca.                                                                               
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Koło Gospodyń Wiejskich w Łanach Wielkich powstało w 1936 
roku. Ideą założenia było wzajemne wspieranie się, poprawa 
gospodarczości, zachowanie świadomości narodowej oraz               
popularyzacja folkloru regionalnego. Z tamtego okresu niestety                
nie zachowały się żadne dokumenty poza pamiątkowym               
zdjęciem pierwszych członkiń a wszelkie informacje pochodzą                   
z przekazań ustnych. Wiadomo, iż prowadzone były kursy                     
z zakresu gotowania, szycia, haftu, ogrodnictwa, przetwórstwa 
mięsa i owoców. Okres II wojny światowej i okupacji przerwał 
typową działalności koła. W tym czasie niektóre z członkiń 
wspierały ruch oporu narażając życie własne i swoich rodzin. 
Udzielano pomocy sanitarnej i egzystencjalnej. Powojenna                  
bieda nie sprzyjała rozwojowi KGW i dopiero pod koniec lat                  
50-tych dzięki staraniom kierowniczki szkoły podstawowej Pani 
Ireny Dulbińskiej wznowiono działalność. Koło liczyło 25 człon-
kiń. Pod patronatem Kółka Rolniczego w Żarnowcu odbywały 
się szkolenia, które miały poprawić warunki zdrowotne i bytowe 
rodzin oraz przyspieszyć rozwój postępu na wsi. Ich ukończenie 
dawało formalne uprawnienia do pracy rolniczej. Członkinie      
szyły kołdry puchowe na sprzedaż wzbogacając swój budżet. 
Zakupione przez Koło: zastawa stołowa na 100 osób i wszelkie 
akcesoria kuchenne, szatkownica do kapusty i siewnik do              
wysiewu buraków służyły wszystkim mieszkańcom wsi przez 
wiele lat. Panie brały udział w licznych konkursach np.: „Więcej 
mleka wysokiej jakości’, „Więcej owoców i warzyw i kwiatów”, 
„Najpiękniejszy ogródek”. W okresach co 10 lat koło przy współ-
pracy z OSP organizowało dożynki gminne w Łanach Wielkich. 
Należało wtedy przygotować wieniec dożynkowy, część arty-
styczną, obiad dla zaproszonych gości oraz poczęstunek dla 
koleżanek z innych kół. W pozostałych latach były wyjazdy                  
z wieńcem na dożynki gminne bądź powiatowe. Patronat                      
i współpracę koło otrzymało od SKR w Żarnowcu, Urzędu                 
Gminy w Żarnowcu, GOK obecnie zwany GOKSiT w Żarnowcu, 
ODR w Mikołowie. Organizowane też były zabawy karnawało-
we, ogniska. W nagrodę była możliwość wyjazdu na wycieczki 
np. do Warszawy, Sandomierza, Wieliczki, Ojcowa czy Krako-
wa. Od 1997 roku na stałe wpisały się w kalendarz cykliczne 
imprezy organizowane przez GOKSiT lub przy jego współpracy. 
Są to „Dni Żarnowca”, „Biesiada Ludowa”, Kiermasz Bożonaro-
dzeniowy, „Wielkanocna Baba”. Podczas „Dni Żarnowca”               
prezentowane są dawne czynności gospodarskie np. młócenie 
cepami i odsiewanie zboża, wiązanie powróseł i snopów, ubija-
nie masła, pranie na tarce itp. które nawiązują do tradycji           
wiejskich. Koło brało udział w konkursie „Dary Lata”               
serwując potrawy regionalne. W 2011 roku odbył się „Turniej 
Wsi” między Łanami Wielkimi a Brzezinami. W 2013 Panie przy-
gotowały „Warsztaty Rękodzieła” kierowane dla dzieci szkol-
nych. Był pokaz wyplatania koszyków z wikliny, młocka cepami, 
przędzenie wełny na kołowrotku, robienie na drutach i szydełku. 
Na poczęstunek były dawne dania: prażuchy, zacierka, polewka 
z ziemniakami, chleb z miodem. W czasie ferii zimowych                 
panie organizowały spotkania dla dzieci oraz wyjazd na stok 
narciarski na Smoleniu. W 2015 roku KGW brało udział                            
w dożynkach Województwa Śląskiego w Żarnowcu. W 2017 r.        
w dożynkach diecezjalno-powiatowych w Pilicy a następnego 
roku „Dni Chleba” w Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej” w Pilicy. 
Co roku koło bierze udział w konkursie: „Najpiękniejsza Palma 
Wielkanocna”. W 2019 roku koło występowało na „Pikniku Juraj-
skim” w Hucisku. Tego też roku koło zostało wpisane                        
do Krajowego Rejestru KGW. W 2020 roku podczas pandemii 
koronawirusa panie szyły maseczki ochronne dla mieszkańców 
gminy. W 2021 r. KGW brało udział w „Święcie Miodu”                  
przygotowując pyszne dania i desery z miodem. Wszystkie            
Panie zawsze chętnie uczestniczą w organizowanych uroczy-
stościach wiejskich, gminnych, powiatowych i parafialnych.         
Pani Katarzyna Lubaś wykonuje ręcznie naturalne mydełka      
oraz pyszne tradycyjne sery. Panie Lucyna Nocoń, Danuta 
Dziób i Marta Seweryn wykazują wyjątkowe zdolności np. przy 
wyplataniu ozdób z wikliny papierowej, ozdób świątecznych, 
stroików, robieniu kwiatów i ozdób z krepiny, pozostałe panie                 
z KGW wykazują się talentem kulinarnym. Obecnie do                 
koła należy 17 pań. Przewodniczącą od 2009 roku jest Pani 
Lucyna Nocoń. 

 

 

Kiermasz bożonarodzeniowy - 2016 r.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biesiada KGW - 2020 r.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                            

 

 

Sery i mydełka przygotowane przez Panią Katarzynę Lubaś  

                                                            

                                                                    

Przepis na Pasztet z cukinii polecany przez Panie z KGW:  

 

- 3 szklanki młodej cukinii zetrzeć na tarce o grubych oczkach 

(zasolić i pozostawić) 

- 1 średnia marchew (obrać i również zetrzeć na tarce) 

- 1 większa cebula (drobno posiekać) 

- 3 jajka (rozdzielić żółtka od białek) 

- 0,5 szklanki oleju 

- ok. 150 g żółtego sera (zetrzeć na tarce) 

- ¾ szklanki tartej bułki 

- ¾ szklanki kaszy manny 

- pieprz 

- 1 łyżeczka curry 

- posiekana pietruszka. 

Cukinię lekko odcisnąć z nadmiaru soku, dodać marchew, cebulę, 
żółtka i resztę składników. Na koniec ubić białka i delikatnie                    
wymieszać. Piec około 40 minut w temperaturze 180°. 

 
Red.  

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W ŁANACH WIELKICH 

SZKOŁA PODSTAWOWA  

IM. HALINY GRABOWSKIEJ "ZETY" W CHLINIE  

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO                         

W MAŁOSZYCACH  
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10 czerwca 2022 roku odbyło się w naszej szkole uroczyste 
otwarcie Zielonej Pracowni, która powstała w ramach konkursu 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach. Symbolicznego przecięcia wstęgi doko-
nali: Pani Ewa Cofała - przedstawiciel Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,    
dr inż. Agnieszka Woś z Wydziału Inżynierii Środowiska                         
i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, dr hab. inż. 
Leszek Książek, prof. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 
Paweł Sokół - Wicestarosta, Grzegorz Scelina - Wójt Gminy 
Żarnowiec, Pan Paweł Bartos - przedstawiciel ODR-u w Zawier-
ciu, Pani Dyrektor Ewa Śrubarczyk, Pani Agnieszka Czech - 
Wicedyrektor oraz przedstawiciel uczniów Kacper Chabior.                
W uroczystości wzięła udział cała społeczność szkolna. Z tej 
okazji uczniowie przygotowali akademię o tematyce ekologicz-
nej oraz występ taneczny. Pani Agnieszka Woś z Uniwersytetu 
Rolniczego w Krakowie wygłosiła prelekcję na temat wody i jej 
wpływu na środowisko przyrodnicze. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Zielonej Pracow-
ni. Na pewno będzie tworzyć w naszej szkole dobry klimat dla 
zdobywania wiedzy przyrodniczej i ekologicznej. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wojciech Bieniek  
 

 
 
 
 
 
Kolejny etap projektu ERASMUS: "Mobilność międzynaro-
dowa dla sukcesu zawodowego: zakończony   

 
W sobotę 4-go czerwca, kolejna grupa uczniów Zespołu Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu zakończyła                   
dwutygodniowe praktyki w hiszpańskiej Maladze. Podczas                
pobytu uczestnicy projektu poznawali specyfikę pracy                         
w warunkach klimatyczno-glebowych południa Hiszpanii.                
Poznawali też kuchnię śródziemnomorską. Uczniowie doskona-
lili swoje umiejętności w następujących zawodach: 
 
- Milena Adamczyk - technik agrobiznesu zajęcia odbywała                
w gospodarstwie Viveros Aguilar, 
https://www. facebook.com/ViverosAguilar-Sl560198840793375/ 
- Kamil Marzec i Maciej Kucharski – technik weterynarii zajęcia 
w FESEGRANJA ESCUELA EL PATO, 
http://granjaescuelaelpato.com/contacto/ 
- Justyna Szumera, Anna Wojciechowska i Jakub Magiera – 
technik weterynarii zajęcia w Club Hípico Los Caireles, 
https://clubhipicoloscaireles.wordpress.com/ 
- Piotr Kiwior i Mateusz Trzeszkowski – technik rolnik zajęcia               
w Asociacion Europea para la Conservaci on de la Orquidea, 
https://eses.facebook.com/AECOrquideas/ 
- Paweł Wójcik i Bartek Nowak – technik mechanizacji rolnictwa 
i agrotroniki zajęcia w AUTOS SEDAN, 
www.autossedan.es 
- Stanisław Dudziński, Marcin Mądry i Daniel Pilniak – technik   
mechanizacji rolnictwa i agrotroniki zajęcia w TALLERES                  
CHACON JIMENEZ SL, 
(brak strony internetowej) 
- Natalia Wawer, Dominika Nowak i Kacper Hebdowski –                  
technik żywienia i usług gastronomicznych zajęcia w La Plaza, 
https://www.laplazamalaga.com/ 
Wszyscy są bardzo zadowoleni z wyjazdu, na którym mieli                
okazję zdobyć nowe doświadczenia, doskonalić język angielski         
i poznać podstawy języka hiszpańskiego. 
Czas wolny uczniowie wykorzystywali na plażowanie                          
oraz zwiedzanie Malagi i okolic. 

Wojciech Bieniek 

 

 
 

BIBLIOTEKA W ŻARNOWCU CZYNNA TAKŻE W SOBOTY 

Drodzy czytelnicy mamy dla Was dobrą wiadomość. Od miesiąca 
kwietnia Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowcu jest czynna 
także w wyznaczone soboty. Zapraszamy do biblioteki 20                
sierpnia w godzinach od 8.00 do 12.00. 

HARMONOGRAM OTWARCIA BIBLIOTEKI W SOBOTY                    
W 2022 ROKU: 
Sierpień: 20 
Wrzesień: 3, 17 
Październik: 1, 15 
Listopad: 5, 19.  

ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH 

23 kwietnia obchodzony był Światowy Dzień Książki i Praw                  
Autorskich. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Naszych czytelników 
konkurs z nagrodami. Każdy kto odwiedził bibliotekę w Żarnowcu 
w dniu 23 kwietnia oraz udzielił prawidłowej odpowiedzi na trzy 
pytania dotyczące literatury otrzymał książkę. 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI  
Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi bibliotekę w Żarnowcu 
odwiedzili uczniowie klasy IV ze Szkoły Podstawowej im. Haliny 
Grabowskiej „Zety” w Chlinie. Na początku spotkania przypo-
mniano uczniom zasady korzystania ze zbiorów biblioteki.                     
W czytelni uczniowie zapoznali się z księgozbiorem o tematyce 
ekologicznej. Wspólnie omawialiśmy zasady prawidłowej segre-
gacji odpadów oraz jak w prosty sposób można dbać o przyrodę 
i środowisko. Uczniowie podawali przykłady jak dbać o naszą 
planetę. Dzięki spotkaniu poszerzyli oni swoją wiedzę na temat 
ochrony środowiska i ekologii. Podsumowaniem spotkania było 
wykonanie plakatów. 
 
WIZYTA DZIECI Z PRZEDSZKOLA 

23 kwietnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Książki i Praw 
Autorskich. Z tej okazji naszą bibliotekę odwiedziły dzieci                     
z grupy ,,Biedronki” z Przedszkola Publicznego w Żarnowcu. 
Przedszkolaki dowiedziały się w jaki sposób można korzystać                
ze zbiorów biblioteki, jak dbać o książki oraz jakie korzyści niesie 
za sobą czytanie bajek. Nie od dziś wiadomo, że czytanie                   
przynosi wymierne korzyści. Kontakt ze słowem pisanym rozwija 
wyobraźnię, wzbogaca słownictwo, rozbudza ciekawość świata, 
poprawia pamięć oraz stymuluje kreatywność. Niepewna przy-
szłość słowa drukowanego sprawia, że święto książki jest inicja-
tywą niezwykle potrzebną. Stanowi bowiem jeszcze jedną                    
metodę na promowanie czytelnictwa w przestrzeni publicznej. 
Pozytywny wizerunek lektury powinien docierać zwłaszcza                   
do świadomości najmłodszych odbiorców. 

SPOTKANIE W BIBLIOTECE 
27 kwietnia br. naszą bibliotekę odwiedzili uczniowie kl. VIIa ze 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowcu. Celem                
spotkania było zapoznanie uczniów z działalnością Gminnej               
Biblioteki Publicznej w Żarnowcu oraz zawodem bibliotekarza.    
W ramach przedmiotu „Doradztwo zawodowe” uczestnicy                 
spotkania dowiedzieli się jakie prace wykonuje się w bibliotece. 
Uczniowie zapoznali się również z księgozbiorem, a w czytelni 
wspólnie w grupach wykonali kilka zadań, które przygotowali                
dla nich pracownicy biblioteki. 

 
MAŁE, ALE JAKŻE WAŻNE! - ŚWIATOWY DZIEŃ PSZCZÓŁ 
Dnia 20 maja br. w Filii GBP w Łanach Wielkich odbyło się              
spotkanie dla dzieci z okazji Światowego Dnia Pszczół. Pierwsza 
część spotkania odbyła się w sali Gminnego Koła Pszczelarzy. 
Dzieci wysłuchały ciekawego wykładu o pszczołach i pracy 
pszczelarza. Dowiedziały się jakie mamy gatunki miodu, poznały 
budowę ula, oglądały plaster miodu, wyroby z wosku pszczelego: 
świeczki, figurki. Dzieci miały możliwość przymierzyć strój 
pszczelarza, co sprawiło im wiele radości. Nie zabrakło również 
ciekawostek o pszczołach i miodzie. Słowa podziękowania                 

kierujemy do Panów z Gminnego Koła Pszczelarzy: Pana Rafała 
Seweryna, Pana Michała Kucery, Pana Bohdana Kuczery oraz 
Pana Karola Nowaka, którzy dostarczyli dzieciom wiele mądrych 
i przydatnych wiadomości na temat życia pszczół i ich znaczenia 
w środowisku. Następnie dzieci oglądały książki o pszczołach               
i wysłuchały bajki. Wszyscy uczestnicy spotkania wzięli udział             
w konkursie wiedzy o pszczołach. W nagrodę każdy otrzymał 
upominek. Dzieci spróbowały również pysznego miodu. Podczas 
zajęć plastycznych młodsze dzieci kolorowały, a starsze                       
rozwiązywały krzyżówki. 

Światowy Dzień Pszczół to także okazja do ważnej refleksji nad 
tym, jak każdy z nas może im pomóc. Te pożyteczne owady  
zasługują na to, byśmy odwdzięczyli się im za bogactwa,                    
z których korzystamy na co dzień. Możemy to zrobić na wiele 
sposobów: 
- wybierzmy przyjazne dla pszczół kwiaty do ogrodu, na balkon 
lub parapet; 
- pszczoły uwielbiają kwiaty, więc jeśli zastanawiamy się, jak im 
pomóc, zacznijmy od zapoznania się z rodzajami kwiatów miodo-
dajnych. 
- stwórzmy miejsce dla pszczół w swoim ogrodzie i zapewnijmy 
im schronienie - nie wypalajmy traw, łąk ani suchych części ro-
ślin. Płomienie niszczą gniazda i lęgi pszczół i innych gatunków 
zwierząt. 

WYNIKI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

W miesiącu maju br. Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowcu 
zorganizowała konkurs fotograficzny „Znane i nieznane miejsca 
w Gminie Żarnowiec”. Celem konkursu było promowanie walo-
rów przyrodniczych i zabytków w Naszej gminie oraz rozwijanie 
wrażliwości artystycznej. Uczestnicy konkursu otrzymali pamiąt-
kowy dyplom oraz nagrodę książkową. Dziękujemy za nadesłane 
zdjęcia, gratulujemy i zapraszamy do udziału w następnych               
konkursach. 

WYNIKI: 
Szkoła Podstawowa kl. VI-VIII 
1. miejsce - Kinga Nowak 
2. miejsce - Szymon Nowak 
3. miejsce - Wiktoria Czech 
Wyróżnienia - Nikola Radziszewska 
Szkoła Średnia 
1. miejsce - Stanisław Dudziński 
2. miejsce - Daria Kołodziej 
3. miejsce - Anna Pluta 
Wyróżnienia - Patryk Czech, Anna Pilniak, Antoni Dudziński. 
Dorośli: 
1. miejsce - Karolina Witkowicz 
2. miejsce - Katarzyna Kołodziej 
3. miejsce - Anna Myca. 

PRZEDSZKOLAKI W BIBLIOTECE 
W miesiącu czerwcu br. Bibliotekę w Żarnowcu odwiedziły                 
dzieci z Przedszkola Publicznego w Żarnowcu. Podczas spotkań 
dzieci z grupy: Podróżnicy, Motylki, Pszczółki, Żabki i Biedronki                    
zapoznały się z księgozbiorem, dowiedziały się jak wypożyczać 
książki oraz jak należy o nie dbać. W czytelni oglądały kolorowe 
książeczki oraz wysłuchały bajek czytanych przez panią                     
bibliotekarkę. Przedszkolaki miały za zadanie odrysować                      
z szablonów różne motywy z bajek. Następnie był czas na 
wspólną zabawę. Dzieci układały klocki lego, puzzle oraz grały               
w gry. Wszystkie dzieci otrzymały również kolorowanki. Głównym                  
celem spotkań było zachęcenie przedszkolaków do                      
częstego odwiedzania biblioteki i wypożyczania książek.                              
                                                                                   Anna Sarwa 

ZIELONA PRACOWNIA W ZESPOLE SZKÓŁ  

Z  ŻYCIA BIBLIOTEKI  Klasy 0 – 3 odwiedziły Motylarnię w Czaplach Wielkich. Ucznio-
wie wzięli udział w warsztatach mikroskopowych, obserwowali              
i karmili tropikalne motyle z różnych kontynentów. Mieli                      
możliwość oglądania na żywo wszystkich stadiów rozwojowych 
motyla. Wszystkim bardzo się podobało. 16 maja gościliśmy                  
w naszej szkole przedstawicieli Zakładu Aktywności Zawodowej 
w Witowicach. W czasie warsztatów uczniowie z klas 0 – 6                    
własnoręcznie wykonali niespodziankę dla rodziców z okazji 
Dnia Mamy i Taty – serca z gliny ze stosowną dedykacją. Piekli-
śmy też w szkole wielkanocne baby i zorganizowaliśmy wspólne 
świąteczne śniadanie. 

20 czerwca w ramach edukacji regionalnej i obchodów Narodo-
wego Dnia Powstań Śląskich po raz pierwszy w naszej szkole 
został zorganizowany Dzień Śląska pod hasłem: „Cudze chwali-
cie, Śląska nie znacie”. Obecni na okolicznościowym spotkaniu 
nauczyciele i uczniowie poznali niektóre tajniki naszego regionu 
oraz obserwowali rywalizację konkursową drużyn poświęconą 
Śląskiemu Szlakowi Zabytków Techniki. Patronat nad konkur-
sem objął Wójt Gminy Żarnowiec, który ufundował wspaniałe 
nagrody książkowe. Uczestnicy konkursu otrzymali też dyplomy 
i pamiątkowe magnesy. Komisja konkursowa wybrała też naj-
lepszych klasowych kibiców, którzy otrzymali słodką nagrodę. 

W ostatnim tygodniu roku szkolnego został zorganizowany           
szereg atrakcji: poranek filmowy, wyjście na lody, rajd rowerowy 
„Śladami powstańców” oraz „Dyskoteka pod chmurką”, spotka-
nie z policjantem oraz pracownikiem Sanepidu.   

Przed nami wakacje. Życzymy wszystkim dużo odpoczynku, ale 
też przygód, niezapomnianych wrażeń i wspaniałych wspo-
mnień. Wypoczywajcie, realizujcie wakacyjne plany, rozwijajcie 
zainteresowania. Cieszcie się wolnym czasem, słońcem,                  
spotkaniami z interesującymi ludźmi, nawiązujcie nowe                  
wartościowe przyjaźnie. Wróćcie w nowym roku szkolnym                  
radośni, z zapasem sił do nauki, gotowi do podejmowania                 
nowych wyzwań i kolejnych zadań! 

 
Szkoła Podstawowa w Chlinie  



 

 

 

BARTNICTWO W GMINNYM KOLE PSZCZELARZY  
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KONCERT "MALI ARTYŚCI DLA UKRAINY” 

GOKSiT w Żarnowcu zorganizował 8 czerwca 2022 r. koncert                  
w odpowiedzi na prośbę Pani Anastazji pochodzącej z Ukrainy. 
Na scenie Domu Kultury w Żarnowcu wystąpili: Michał                  
Strzelec, Nela Kwartnik, Oliwier Gomułka wraz z tatą Adrianem 
Gomułką, Jakub Czech, Volodymyr Koval i Iryna Sołtys. Koncert 
Prowadziła Olena Zaiets. Podczas występów zbierane były      
artykuły żywnościowe jako wsparcie dla Ukrainy. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się                     
w przygotowanie koncertu i odpowiedziały na nasz apel                        
o pomoc. Żywność została dostarczona do walczących                     
ukraińskich żołnierzy. 

 

 

 

 

 

ZAKOŃCZENIE ROKU KULTURALNEGO 2021/2022 

W poniedziałek 20 czerwca miało miejsce uroczyste zakończe-
nie roku kulturalnego w Domu Kultury w Żarnowcu. 

Z tej okazji odbył się koncert podsumowujący pracę dzieci                    
i młodzieży uczęszczających na zajęcia organizowane przez 

GOKSiT. Jako pierwsza wystąpiła „Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
Gminy Żarnowiec” pod przewodnictwem Pana Kamila                    
Kuczkowskiego i Pana Kamila Szczepanika.  

Następnie grupy taneczne Atomy Mini, Atomy Kids i Atomy       
Junior prowadzone przez Pania Sylwię Witek. Podczas koncertu 
goście usłyszeli utwory muzyczne w wykonaniu uczniów z kółka 

muzycznego do którego należą: Jakub Czech, Volodymyr Koval, 
Michał Strzelec oraz Oliwier Gomułka prowadzonych przez   
Panią Olenę Zaiets. Gratulujemy wszystkim występującym                   

i życzymy wspaniałych wakacji. 

GOKSiT zaprasza dzieci i młodzież na „Dni Żarnowca” -                   
pokażcie swoje talenty wokalne, taneczne, muzyczne itp.                        

Na zgłoszenia czekamy do 20 lipca br. 

WAKACYJNE WYCIECZKI Z GOKSiT - WYCIECZKA                       
DO WIELICZKI 

Wykute w soli piękne komory, a wśród nich ta najbardziej                 
wyjątkowa – Kaplica św. Kingi, niesamowite podziemne jeziora, 
majestatyczne konstrukcje ciesielskie i unikalne solne rzeźby. 
Blisko 3 kilometry krętych korytarzy, 800 schodów do pokonania 
i zejście na głębokość 135 metrów pod ziemię. Nic dziwnego,  
że uroki Trasy Turystycznej, głównego szlaku Kopalni Soli 
„Wieliczka”, podziwiają miliony spragnionych przygód turystów  
z całego świata, w tym 50 osobowa grupa mieszkańców                   
Żarnowca, która wybrała się na wycieczkę 28 czerwca 2022 r. 
Ponadto odwiedziliśmy tężnię solankową, która znajduje                   
się obok kopalni soli. W drodze powrotnej podziwialiśmy                     
lawendowe pola koło Proszowic. 

 

 

 

 
 

 
Barbara Milejska 

  

 

 

 

Bartnictwo to dawna, obecnie nie praktykowana forma pszczelar-

stwa leśnego w specjalnie wydrążonej wysoko na drzewie dziupli 

zwanej barciom, zaś osoba zajmująca się pszczelarstwem to 

bartnik. Szczyt bartnictwa w Polsce to przełom XVI i XVII wieku.  

Bartnictwo zanikło w XIX w.  

Gminne Koło Pszczelarzy w Żarnowcu wyszło z inicjatywą                

stworzenia barci w jednym z lasów w celu odtworzenia dawnych 

technik pszczelarskich, prowadzenia obserwacji dziko żyjących 

pszczół oraz zapewnienia pszczołom naturalnych warunków. 

Pszczelarze wykonali kłodę bartną z drzewa dębowego w której 

zasiedlone zostały pszczoły. Jeżeli pszczoły będą rozwijały się 

prawidłowo, być może jeszcze przed zimą trafią do lasu. 

 

 

 

 

 

 

 

Karol Nowak  
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12 kwietnia swój jubileusz świętowały również pary, które            
wspólnie przeżyły 55 lat Pożycia Małżeńskiego i 60 lat Pożycia 
Małżeńskiego a były to: 
55-lecie pożycia małżeńskiego w 2021 r. „Platynowe Gody”               
obchodzili: 
- Danuta i Jan Gocek 
- Krystyna i Kazimierz Kastek 
- Krystyna i Stanisław Kluszczyńscy 
- Kazimiera i Wacław Łysek 
- Marianna i Jan Pasich. 

60-lecie pożycia małżeńskiego w 2021 r. „Diamentowe Gody” 
obchodzili: 
- Janina i Bogusław Chmurak 
- Irena i Marian Krupa 
- Halina i Józef Milejscy 
- Stanisława i Piotr Pasierb. 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,                                                                                 Fot. Anna Sarwa  
 

Życzenia, dyplomy, kwiaty oraz okolicznościowe upominki                
przekazali: Wójt Gminy Żarnowiec Grzegorz Scelina, Przewod-
niczący Rady Gminy Eugeniusz Kapuśniak i Kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego Anna Czech.  
Spotkanie z Jubilatami odbyło się w dostojnej i pełnej wzruszeń 
atmosferze. Drodzy Jubilaci gratulujemy tak długiego, zgodnego 
i szczęśliwego pożycia małżeńskiego. Jeszcze raz życzymy 
wszelkiej pomyślności, wielu wspólnie spędzonych lat w                    
zdrowiu, szczęściu oraz wzajemnej miłości w otoczeniu najbliż-
szych. Życzymy Państwu kolejnych wspaniałych Jubileuszy! 

Anna Czech  
 

 
 
 
 
 

3 maja w Żarnowcu odbyły się gminne uroczystości związane                
z 231. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

Przy akompaniamencie orkiestry dętej z Chliny poczty sztanda-
rowe i delegacje udały się spod Urzędu Gminy do kościoła                    
pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żarnowcu. W ko-
ściele krótki program artystyczny z okazji święta przedstawili 
uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowcu. 
Mszę świętą w intencji Ojczyzny odprawił ksiądz dziekan Adolf 
Drożyński. W uroczystej mszy św. uczestniczyli: Wójt Gminy 
Żarnowiec Grzegorz Scelina, Wicestarosta Powiatu Zawierciań-
skiego Paweł Sokół, Radny Powiatu Zawierciańskiego Krzysztof 
Wrona, Przewodniczący Rady Gminy Żarnowiec Eugeniusz                  

Kapuśniak, poczty sztandarowe, przedstawiciele szkół, instytucji 
działających na terenie gminy oraz mieszkańcy. Po nabożeń-
stwie zapalono znicz i złożono kwiaty przy płycie pamiątkowej 
Jana Pawła II, znajdującej się na ścianie kościoła. Następnie 
poszczególne delegacje złożyły wiązanki kwiatów przy płycie 
pamiątkowej w rynku. 

Anna Sarwa  

11 kwietnia 2022 r. swoje 102. urodziny obchodził Pan               
Mieczysław Rosół z Woli Libertowskiej. 

Z tej okazji w sobotę 9 kwietnia w kaplicy w Woli Libertowskiej 
odbyła się uroczysta Msza św. w intencji Jubilata, którą odprawi-
li ks. dziekan Adolf Drożyński oraz ks. kanonik Władysław              
Ogonowski. W uroczystości wzięli udział: Grzegorz Scelina - 
Wójt Gminy Żarnowiec, Czesław Sobierajski - Doradca Wojewo-
dy Śląskiego, Danuta Mikoda - reprezentująca Oddziałowe                
Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Katowicach, 
Paweł Sokół - Wicestarosta Powiatu Zawierciańskiego, Krzysz-
tof Wrona - Radny Powiatu Zawierciańskiego, mjr Jacek Łukasik 
- Zastępca Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień                    
w Będzinie, przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy AK 
Koło w Pilicy, przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy 
AK Koło w Olkuszu oraz rodzina, sąsiedzi i przyjaciele Jubilata. 

Gratulacje i życzenia zdrowia, pomyślności oraz nieustającej 
pogody ducha dostojnemu Jubilatowi przekazał Wójt Gminy 
Żarnowiec Grzegorz Scelina. Na ręce Szanownego Jubilata 
złożono dyplom, kwiaty i upominek. 

Pan Mieczysław był Żołnierzem AK, obecnie ma stopień porucz-
nika. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski, Krzyżem Partyzanckim, Brązowym Krzyżem    
Zasługi z Mieczami, Krzyżem Armii Krajowej 1939-1945 oraz 
odznaczeniem "RP Zwycięstwo i Wolność - 9 maj 1945 r."                
przyznawanym przez Krajową Radę Narodową. Odznaczony 
został także medalem Polska Swemu Obrońcy, odznaczeniem 
"Armia Krajowa - Akcja Burza", odznaczeniem "Zasłużonemu w 
rozwoju województwa polskiego" oraz medalem "Za zasługi dla 
światowego związku żołnierzy AK". 

102. rocznica urodzin stała się także doskonałą okazją                   
do wspomnień najważniejszych wydarzeń w życiu Solenizanta. 
Pan Mieczysław urodził się w Woli Libertowskiej, miał 2 braci                
i siostrę. Przez całe swoje życie pracował w gospodarstwie     
rolnym, wychował 4 dzieci (2 córki i 2 synów) i doczekał się                 
10 wnucząt i 19 prawnucząt. 

,                                              Fot. Anna Sarwa  

Anna Czech  

 
STOWARZYSZENIE KGW 

Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Żarnowiec                 
złożyło wniosek do Starostwa Powiatowego w Zawierciu                      
o wsparcie zespołu "Korona Żarnowca". Uzyskaliśmy dofinanso-
wanie na nagranie płyty zespołu pt.: „Najpiękniejsze pieśni ludo-
we z naszego regionu”. 24.04.2022 r. Członkinie Stowarzyszenia 
wybrały się do teatru „Bagatela” w Krakowie na komedię                    
pt. „Wieczór kawalerski” – zabawa była przednia - polecamy!!! 

 

„A ŻYCIE SOBIE PŁYNIE” 

 
W niedzielę 22 maja w Domu Kultury odbyło się widowisko pt.  
"A życie sobie płynie", dedykowane mamom z okazji Dnia Matki. 
Program artystyczny przygotowała Pani Alicja Werys w oprawie 
ludowej Pana Dariusza Adamczyka. 

W roli głównej wystąpiły utalentowane dzieci i młodzież oraz  
Zespół Regionalny "Korona Żarnowca". Widowisko miało na celu 
pokazać potencjał miejscowych artystów oraz promować młode 
talenty. 
W koncercie wystąpili: Hania Graca, Mateusz Graca, Agata        
Micułaa, Sandra Wieczorek, Julia Gapińska, Emilia Werys,                
Szymon Nowak, Julia Mikołajczyk, Julia Mazurek, Adrian Nowak, 
Anna Rutkowska, Anna Mikołajczyk oraz Julia Mikołajczyk. 
"Korona Żarnowca" w składzie: Alicja Werys, Ewelina Woźny, 
Małgorzata Bątorek, Dorota Micuła, Barbara Kornobis, Maria 
Kolasińska - Czech, Beata Mazurek, Mariola Galas, Ewa Otok                
i Dariusz Adamczyk. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim za zaangażowanie, a szcze-
gólnie rodzicom, którzy poświęcili czas i przywozili swoje pocie-
chy na wieczorne próby. Życzenia z okazji Dnia Mamy i podzię-
kowania dla występujących złożyli: Pan Paweł Sokół - Wicestaro-
sta Powiatu Zawierciańskiego, oraz Pan Grzegorz Scelina - Wójt 
Gminy Żarnowiec. Nasze zaproszenie przyjęli także ks. Adolf 
Drożyński, Pani Ewa Śrubarczyk - Dyrektor ZSCKR w Żarnowcu, 
Pani Renata Koźlicka - Sekretarz Gminy Żarnowiec, radni                    
i zgromadzona publiczność - miłośnicy muzyki ludowej.  
W ten sposób tworzymy kulturę wsi poprzez piękny śpiew, 
brzmienie instrumentów, serdeczne słowa, integrację, radość 
wspólnego świętowania. 
 
 
 
III  PIKNIK RODZINNY ZORGANIZOWANY Z OKAZJI DNIA 
DZIECKA  ZA NAMI. 

Z roku na rok impreza cieszy się coraz większym zainteresowa-
niem zarówno dzieci jak i rodziców. 

Tradycyjnie piknik rozpoczęły biegi grupowe w poszczególnych 
kategoriach wiekowych, którym towarzyszyły ogromne emocje. 
Grupa cheerleaderek SP w Żarnowcu  zagrzewała biegaczy 
do  rywalizacji. Następnie dzieci i młodzież pod opieką nauczy-
cieli i rodziców odwiedzała różne atrakcje według ustalonego 
harmonogramu. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko 
KRUS, które propagowało wśród dzieci  zasady bezpieczeństwa 
w gospodarstwach rolnych. Organizatorzy pikniku postawili                 
w tym roku na profilaktykę uzależnień. Młodzież  z  wielką                     
ciekawością próbowała utrzymać równowagę chodząc                               
w alkogoglach przy stanowisku SANEPID-u.    
Natomiast  pod namiotem profilaktycznym były zarówno alkogo-
gle jak i narkogogle, a najmłodsi otrzymali plecaczki upominkowe 
„myślę pozytywnie”. Warto przestrzegać młodzież – uświadamiać 
o uzależnieniach przed zbliżającymi się wakacjami. Strażacy 
ratownicy przypomnieli młodzieży o zasadach udzielania                  
pierwszej pomocy  oraz pokazywali wyposażenie samochodów 
bojowych. Jak zawsze wielką atrakcją dla najmłodszych było 
wsiadanie do samochodu strażackiego. 

Podczas pikniku odbyły się także: rozgrywki piłki nożnej, mecz 
siatkówki plażowej oraz rzut kulą lekarską. Byli także animatorzy 
prowadzący  zabawy  z dziećmi, dmuchane  zjeżdżalnie  oraz 
stoiska z lodami, watą cukrową itp.  Rada rodziców przygotowała 
na Dzień Dziecka poczęstunek w postaci grillowanych                   
kiełbasek. 

 

 
cd. str. 12 
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GMINNE OBCHODY 231. ROCZNICY 

UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA 

102. URODZINY PANA MIECZYSŁAWA  ROSOŁA  

Z DZAŁALNOŚCI DOMU KULTURY  


