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GAZETA GMINNA   Nr 3(07)/2022     KWARTALNIK LIPIEC-WRZESIEŃ 

NOWY ZARZĄD W GMINNYM                  
KOLE PSZCZELARZY 

Dnia 28.05.2022 r. odbyło się zebra-
nie koła pszczelarskiego. Najważ-
niejszym punktem zebrania były   
wybory uzupełniające po rezygnacji 
dotychczasowego prezesa koła             
Andrzeja Karbownika. Jego następcą 
został Rafał Seweryn. Na wicepreze-
sa wybrano Karola Nowaka. Człon-
kami zarządu zostali: Bogusław            
Masłowski pełniący funkcję skarbni-
ka, Ireneusz Kempczyński pełniący 
funkcję sekretarza oraz Andrzej  
Karbownik. Skład komisji rewizyjnej: 
Bogusław Pacuń, Michał Kucera, 
Kazimierz Kotnis. 

NOWE LOGO KOŁA                 
PSZCZELARZY W ŻARNOWCU 

Pszczelarze w Żarnowcu wzbogacili 
się o nowe logo koła. Grafikę zapro-
jektował pszczelarz Karol Nowak. 
Logo swoim wyglądem nawiązuje do 
Śląskiego Związku Pszczelarzy w 
Katowicach, jak i do herbu Żarnow-
ca. Od teraz będzie to znak rozpo-
znawczy Gminnego Koła Pszczela-
rzy w Żarnowcu, którym będzie             
rozpowszechniana wszelka działal-
ność koła. 

Gminne Koło Pszczelarzy  

STRAŻ POŻARNA PRZYPOMINA I OSTRZEGA! 

Z GŁĘBOKIM SMUTKIEM                                  

PRZYJĘLIŚMY WIADOMOŚĆ, 

ŻE W DNIU 14 LIPCA 2022 ROKU ZMARŁ 

ŚP. WACŁAW ŁYSEK 

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. Wacława Łyska  

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  

P O D Z I Ę K O W A N I E  

 
Składamy serdeczne podziękowanie  

za okazane współczucie, pamięć,                
modlitwę, intencje mszalne,                      

złożone wieńce i kwiaty                                    
oraz udział w ceremonii pogrzebowej                                                                           

 

            ŚP. WACŁAWA ŁYSKA  
                               

                              Pogrążona w smutku rodzina  

 

 

W niedzielę 28 sierpnia br. w Szczekoci-
nach odbyła się VII Edycja Konkursu 
Kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich 
"Bitwa Regionów". Naszą Gminę                   
w konkursie reprezentowały: Koło Go-
spodyń Wiejskich z Jeziorowic, Koło 
Gospodyń Wiejskich z Łan Średnich, 
Koło Gospodyń Wiejskich z Łan Wielkich 
oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Woli 
Libertowskiej. Wszystkie Panie przygoto-
wały stoiska ze swoimi popisowymi             

daniami. Było smacznie i kolorowo. Jury konkursu nagrodziło I miejscem Panie z KGW 
Wola Libertowska. Serdecznie gratulujemy!  

BITWA REGIONÓW                    

W SZCZEKOCINACH 

 

 

 
 

 

 
 
Dlaczego czad jest taki groźny? 
 
• Tlenek węgla, nazywany czadem (CO), wykazuje nawet 250-
krotnie większe powinowactwo do hemoglobiny zawartej we krwi 
niż tlen.  
• Tworzy się połączenie zwane karboksyhemoglobiną, które jest 
trwalsze niż oksyhemoglobina (połączenie tlenu z hemoglobiną).  
• Krwiobieg traci zdolność przenoszenia tlenu i nie pozwala na 
prawidłowe utlenowanie tkanek.  
• To powoduje niedotlenienie organizmu i może prowadzić do 
śmierci! 

 
 

Źródło: https://www.gov.pl/web/kgpsp/czujka-na-strazy-twojego-
bezpieczenstwa-sezon-grzewczy-2022-2023 

 
 
 
 
Dnia 26 sierpnia br. w Urzędzie Gminy                 
w Żarnowcu odbyło się spotkanie, podczas 
którego podziękowano Pani Jolancie Czech 
w związku z zakończeniem 40-letniej pracy 
pedagogicznej, w tym 15 lat pracy na sta-
nowisku Kierownika Filii Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Pawła II w Żarnowcu                        
z siedzibą w Małoszycach. W spotkaniu 
wzięli udział: Wójt Gminy Żarnowiec -      
Grzegorz Scelina, Przewodniczący Rady 
Gminy - Eugeniusz Kapuśniak, Sekretarz 

Gminy - Renata Koźlicka, Skarbnik Gminy - Grażyna Motak, Wicedyrektor Szkoły                  
Podstawowej w Żarnowcu - Iwona Karoń. Pan Wójt wraz z Przewodniczącym Rady                 
Gminy podziękowali Pani Kierownik za pracę na rzecz lokalnej społeczności.                   
Wyrazili wdzięczność za cierpliwość, życzliwość i troskę o dobro uczniów oraz życzyli 
Pani Jolancie dużo zdrowia i wszelkiego dobra na następne długie lata.                                          
                                                                                                                            Anna Sarwa  
 

 
 

PODZIĘKOWANIE 

GOKSiT Żarnowiec        

PUNKT KRUS 
Punkt informacyjny KRUS będzie 

czynny w każdy pierwszy i trzeci 

poniedziałek miesiąca w godz. od 

8.30 do 13.00 w Urzędzie Gminy              

w Żarnowcu pokój nr 23.  

https://www.gov.pl/web/kgpsp/czujka-na-strazy-twojego-bezpieczenstwa-sezon-grzewczy-2022-2023
https://www.gov.pl/web/kgpsp/czujka-na-strazy-twojego-bezpieczenstwa-sezon-grzewczy-2022-2023
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POŚWIĘCENIE SAMOCHODU STRAŻACKIEGO 
Nowy Lekarz Pediatra  
 
W trosce o dobro małych pacjentów - od października do                 
zespołu lekarzy Ośrodka Zdrowia dołączy nowy lekarz- pediatra. 
Lek. Katarzyna Węgrzynowicz, która przyjmować będzie dwa 
razy w tygodniu – we wtorki w godzinach 8-14 oraz piątki 8-14.  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Szczepienia przeciw COVID-19  
 
Dla wygody pacjentów zorganizowano mobilny punkt szczepie-
nia przeciw Covid - po uprzednim zarejestrowaniu - przyjazd 
karetki 1 raz w tygodniu pod Ośrodek Zdrowia.  
Nowa umowa na RTG i USG z konsorcjum – szybki dostęp      
badań i ekspresowe przekazywanie wyników do Ośrodka                    
Zdrowia.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 03.07.2022 r. odbyło się uroczyste poświęcenie                    

samochodu strażackiego dla OSP Koryczany. Największy wkład              

finansowy miała Gmina Żarnowiec, który wyniósł 440730,00 zł, 

pozostałe środki pochodziły z: NFOŚiGW 190000,00 zł, MSWiA 

100000,00 zł, WFOŚiGW w Katowicach 70000,00 zł. Łączna 

wartość zakupu wyniosła 800730,00 zł. 

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w intencji strażaków        
sprawowaną przez ks. dziekana Adolfa Drożyńskiego. Następ-
nie odbyło się ślubowanie młodzieżowej drużyny pożarniczej 
oraz uroczysta defilada zaproszonych jednostek z terenu gminy          
Żarnowiec oraz ościennych gmin. W uroczystości uczestniczyli 
m.in. Posłowie na Sejm RP Danuta Nowicka, Waldemar Andzel, 
Robert Warwas, Radna Śląskiego Sejmiku Wojewódzkiego    
Jadwiga Baczyńska, Zarząd Powiatu Zawierciańskiego –            
Starosta Zawierciański Gabriel Dors, Członek Zarządu Powiatu 
Barbara Kozioł, a także Radny Powiatu Krzysztof Wrona. Wśród 
zaproszonych gości znaleźli się również Nadbrygadier Jacek 
Kleszczewski - Śląski Komendant Wojewódzki, Komendant              
Powiatowy PSP w Zawierciu Artur Łągiewka, Prezes WFOŚiGW 
w Katowicach Tomasz Bednarek, Wójt Gminy Żarnowiec                 
Grzegorz Scelina, Komendant Gminny ZOSP RP - Jan Sarwa.              
Uroczystość prowadził Prezes jednostki OSP Koryczany Paweł 
Sokół. Po części oficjalnej wystąpił lokalny zespół folklorystycz-
ny „Korona Żarnowca” oraz kabaret „Czwarta Fala”. Dla                
najmłodszych przygotowano ogrom atrakcji (zjeżdżalnie,               
trampoliny, wesołe miasteczko). Na zakończenie odbyła się 
zabawa taneczna z zespołem Vegas. 

Aneta Szwej  

SPRAWY SAMORZĄDOWE  

ZA OKRES LIPIEC-SIERPIEŃ-WRZESIEŃ 2022 r. 

 

▪ Prace w ramach zadania: Przebudowa budynku biurowego 
przy ulicy Traktorzystów w Żarnowcu wraz z infrastrukturą                       
osiągnęły 60 % wykonania. Wykonawcą zadania jest Firma 
Usługowo-Handlowa „PASO” Paweł Sośnierz. Wartość                     
inwestycji wynosi: 2 041 423,09 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. UG Żarnowiec 

 

▪ W trzeciej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych Gmina Żarnowiec otrzymała dofinan-
sowanie na termomodernizację budynku remizy OSP Udórz                 
w kwocie 1 960 000,00 zł. 

▪  Wyłoniono wykonawcę dla zadania polegającego na przebu-

dowie drogi gminnej nr 692003S Udórz - Wymysłów. Została 

wybrana firma Boltech Sp. z o.o. ul. Kolejowa 37, 32-332                   

Bukowno. Koszt zadania wynosi 834 949,03 zł. 

 

▪ Zakończono prace związane z zadaniem Przebudowa drogi 
gminnej nr 692037S Małoszyce Borek - Jeziorowice Folwark                   
km 0+000-2+300km. Wykonawcą była firma Boltech Sp. z o.o.                  
ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno. Całkowity koszt brutto                      
1 250 072,20 zł. W/w zadanie dofinansowano w ramach Rządo-
wego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 391 737,50 zł. 

Fot. UG Żarnowiec 

▪ Zakończono postępowanie przetargowe na zadanie: Budowa 

sieci kanalizacji sanitarnej w Żarnowcu ul. Miechowska                           

i Traktorzystów - etap III w systemie zaprojektuj i wybuduj.                 

Wykonawcą została firma Terra Mota Sp. z o.o. 38-300 Gorlice,                 

ul. Bardiowska 3. Cena ofertowa brutto: 2 760 000,00 zł. 
 

▪ Wyłoniono wykonawcę dla zadania Przebudowa drogi                    

dojazdowej do pól nr 692004 S Chlina Dolna - Zamiechówka. 

Została nią firma P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika ul. Grabiń-

ska 8, 42-283 Boronów cena ofertowa brutto: 612 317,57 zł. 
 

▪ Trwają prace związane z zadaniem: Przebudowa drogi                   

gminnej nr 692009S Wola Libertowska Szkoła km 0+000-

0+690. Wykonawcą jest firma PRDM Sp. z o.o. ul. Sportowa 53, 

42-435 Lelów. 
 

▪ Wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy GM STARBUD                        
Sp. z o.o. ul. Składowa 25, 27-200 Starachowice na zadanie     
pn.: Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy 
Żarnowiec w ramach projektu pn.: Zakup i montaż instalacji              
fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej                    
oraz stacjach głębinowych realizowanej w trybie zaprojektuj                  
i wybuduj. Cena ofertowa brutto: 3 612 450,00 zł. Dofinansowa-
nie pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program            
Inwestycji Strategicznych. 

▪ W wyniku rozstrzygnięcia konkursu na zadanie publiczne                  

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, w tym prowadze-

nie sportowych szkoleń dzieci i młodzieży oraz rozwój                     

bazy sportowo - rekreacyjnej na terenie Gminy Żarnowiec                   

w 2022 roku komisja konkursowa powołana Zarządzeniem                 

Wójta Gminy nr 85/2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r. dokonała 

oceny ofert złożonej przez Ludowy Klub Sportowy „Trzy Korony” 

w Żarnowcu. W/w oferta spełnia wymogi formalne zawarte                  

w otwartym konkursie. Wysokość środków publicznych przezna-

czonych na realizację zadania z zakresu upowszechniania                   

kultury fizycznej, przekazana organizacji pozarządowej                                

w 2022 roku wynosi 30 000,00 zł. 

▪ Dnia 20.08.2022 r. w Udorzu odbył się II Gminny Turniej Piłki 
Nożnej  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  o  Puchar  Wójta    
Gminy  Żarnowiec.  W turnieju  wzięło  udział 11 jednostek 
OSP  z  terenu  gminy.  W tym  roku  najlepsze  okazały  się 
jednostki:  
I miejsce - OSP Jeziorowice 
II miejsce - OSP Żarnowiec 
III miejsce - OSP Otola.  
Dziękujemy   wszystkim   uczestnikom   rozgrywek   za   udział                       
w turnieju.  

  

▪ W    miesiącu    wrześniu    odbyły    się    zebrania    wiejskie                          
we    wszystkich    sołectwach    Gminy   Żarnowiec    dotyczące                        
rozdysponowania   funduszu   sołeckiego   na   rok   2023. 

Termin zakooczenia płatności bonem turystycznym                      
za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne w Polsce to 
31 marca 2023 r. Aby skorzystad z bonu turystycznego, 
wystarczy mied profil na Platformie Usług Elektronicznych 
(PUE) ZUS. Trzeba też aktywowad. Można to zrobid                       
w dowolnym momencie, np. na kilka dni przed planowa-
nym wypoczynkiem. 

Bon jest dostępny na profilu PUE ZUS osoby uprawnionej. 

W razie wątpliwości, zachęcamy do kontaktu z infolinią 
Polski Bon Turystyczny pod nr. tel. 22 11 22 11 (codziennie                          
w godzinach 7.00-20.00). 
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PIELĘGNIARKA SZKOLNA W SZKOŁACH OD WRZEŚNIA  
 
Od września 2022 r., uczniowie Gminy Żarnowiec – uczęszcza-
jący do Szkoły Podstawowej w Żarnowcu  oraz Szkoły Podsta-
wowej w Chlinie zostali objęci opieką pielęgniarki szkolnej.  
 
Opieka zdrowotna nad uczniami realizowana w szkole obejmuje 
profilaktyczną opiekę zdrowotną, promocję zdrowia oraz opiekę 
stomatologiczną.  
 
Opieka pielęgniarki szkolnej w środowisku nauczania ma na 
celu ochronę zdrowia uczniów, w tym zdrowia jamy ustnej, 
kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych oraz odpowie-
dzialności za własne zdrowie.  

Cele te są realizowane przez - działania na rzecz zachowania 
zdrowia oraz zapobiegania powstawaniu lub rozwojowi chorób, 
w tym chorób zakaźnych; wczesne wykrywanie problemów 
zdrowotnych i czynników ryzyka; edukację zdrowotną i promocję 
zdrowia, w tym aktywności fizycznej i sportu oraz prawidłowego 
żywienia, a także udzielanie pierwszej pomocy.   

 
 

 

 

 
DENTOBUS  
 
W listopadzie 2022 r., dzieci z dwóch szkół podstawowych –              
SP w Żarnowcu oraz SP w Chlinie skorzystają z darmowego 
przeglądu dentystycznego w Dentobusie, który pozwoli na                
ocenę stanu uzębienia i podjęcie działań profilaktycznych                       
z zakresu promocji zdrowia oraz ewentualnego skierowania                  
na dalszą diagnostykę/leczenie. Rodzice otrzymają pisemną 
informację o stanie uzębienia swojego dziecka. Badania                 
przeprowadzi lekarz wraz z asystą. Dzieci za odwagę zostaną 
nagrodzone dyplomami.   

 

 

SZKOŁA RODZENIA  

W ośrodku zdrowia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej 
dostępne są świadczenia z zakresu edukacji przedporodowej 
dla kobiet w ciąży - Szkoła Rodzenia.  Położna Podstawowej 
Opieki Zdrotownej - praktyczne i teoretyczne przygotowanie 
ciężarnej oraz osoby bliskiej do podejmowania zachowań                
prozdrowotnych w okresie ciąży, podczas porodu, połogu                  
oraz do rodzicielstwa, kształtowanie właściwych zachowań     
prozdrowotnych i przygotowanie do sprawowania opieki                   
nad noworodkiem  i niemowlęciem. 

Jesteś w ciąży i zastanawiasz się, czy warto zapisać się do 
szkoły rodzenia? Oczywiście, że warto! Pomoże Ci ona lepiej 
przygotować się do porodu i późniejszej opieki nad maleń-
stwem. Zalet uczestnictwa w szkole rodzenia jest oczywiście 
znacznie więcej. Zapraszamy !  

 

 

NOWY LEKARZ GINEKOLOG  

Ośrodek Zdrowia zapewnia większy dostęp do świadczeń                   
w zakresie ginekologii. Od września 2022 r. w Ośrodku Zdrowia 
w Żarnowcu przyjmuje lek. Maciej Ornowski. Umawianie wizyt 
telefonicznie, godziny przyjęć: piątki 10:00 - 14:00. 

 

 

cd. str. 19  

 

 

▪  Gmina Żarnowiec w ramach programu „Czyste Powietrze” 
podpisała aneks z WFOŚiGW w Katowicach. Obecnie zwięk-
szono kwotę za prowadzenie punktu konsultacyjno-finansowego 
do 35 000,00 zł. Pozytywne zmiany dotyczą również zasad 
współpracy jednostek samorządu terytorialnego z WFOŚiGW. 
Są to m.in. uproszczenia sposobu rozliczania i wypłacania środ-
ków finansowych, a także większa przejrzystość zasad realizacji 
działań wspierających mieszkańców w procesie aplikacji                
i rozliczenia inwestycji w ramach programu „Czyste Powietrze”. 
Do programu „Czyste Powietrze” przystąpiło ponad 83% gmin. 
Udział gminy w programie przekłada się na bezpieczeństwo 
energetyczne jej gospodarstw domowych. Efektywne energe-
tycznie budynki to gwarancja zmniejszenia zapotrzebowania 
budynku na energię nawet do 70% stanu zastanego. To korzyść 
nie tylko środowiskowa ale i wymierna dla budżetów domowych. 

Zaangażowanie się gmin w promocję i budowanie przekonania 
o potrzebie termomodernizacji budynków wraz z wymianą               
źródła ciepła oraz pomoc w złożeniu wniosku o dofinansowanie 
przyniesie nie tylko wymierne korzyści w postaci zmniejszenie 
zużycia energii przy zachowaniu komfortu cieplnego, ale                     
również, poprawę jakości powietrza, poprawę warunków życia                
i zdrowia mieszkańców.      

 

 

 

 

 

 

 
Uchwały podjęte na XXXIV sesji Rady Gminy w dniu                   
09 sierpnia 2022 r. 
 

- Uchwała Nr XXXIV/230/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXVI/147/2017 Rady Gminy Żarnowiec z dnia 5 czerwca 2017 r. 
w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego  
obowiązującego wymiaru godzin nauczycielom, którym powie-
rzono funkcje kierownicze, tygodniowego obowiązującego              
wymiaru godzin nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U.                  
z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz ustalenia tygodniowego 
pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony. 

 
- Uchwała Nr XXXIV/231/2022 w sprawie zmiany Uchwały                
Nr XIV/102/2020 Rady Gminy Żarnowiec z dnia 16 czerwca 
2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Żarnowiec. 

- Uchwała Nr XXXIV/232/2022 w sprawie zmiany uchwały                
Nr XIV/101/2020 Rady Gminy Żarnowiec z dnia 16 czerwca 
2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 
 
- Uchwała Nr XXXIV/233/2022 w sprawie zmiany Uchwały                
Nr VI/22/2011 Rady Gminy w Żarnowcu z dnia 21 lutego 2011 r.  
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania                 
członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Żarnowcu             
oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 
 
- Uchwała Nr XXXIV/234/2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy 
Żarnowiec w 2022 r. 

 
- Uchwała Nr XXXIV/235/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Żarnowiec na lata 2022-2027. 

 

 

 

Uchwała podjęta na Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy 
Żarnowiec w dniu 29 sierpnia 2022 r. 

- Uchwała Nr XXXV/236/2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy 
Żarnowiec na 2022 r. 

 
Uchwały podjęte na XXXVI sesji Rady Gminy Żarnowiec 
w dniu 27 września 2022 r. 

- Uchwała Nr XXXVI/237/2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy 
Żarnowiec w 2022 r. 

- Uchwała Nr XXXVI/238/2022 w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Zawierciańskiemu na realizacje zadania 
pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1767S w miejscowości 
Koryczany polegającej na wykonaniu utwardzenia pobocza. 

- Uchwała Nr XXXVI/239/2022 w sprawie zmiany uchwały                    

Nr XXX/228/2022 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie Regulaminu 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach                  

i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Żarnowiec. 

- Uchwała Nr XXXVI/240/2022 w sprawie określenia średniej 
ceny jednostki paliwa w Gminie Żarnowiec na rok szkolny 
2022/2023. 

 
PEŁNA TREŚĆ UCHWAŁ ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE                   

INTERNETOWEJ: https://bip.ugzarnowiec.madkom.pl/ 

Anna Czech 

 

 
 

 
 
W dniu 31.08.2022 r. upłynął II 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 sierpnia 2022 r.                   
do 31 sierpnia 2022 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi              
dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. 
do 31 lipca 2022 r. 
Limit zwrotu podatku w 2022 r. wyniósł: 
110,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 40,00 zł * średnia                 
roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła. 
W II terminie złożonych zostało 476 wniosków na łączną kwotę 
370 981,40 zł. Powierzchnia użytków rolnych położonych na 
obszarze gminy zgłoszona przez producentów rolnych we               
wnioskach o zwrot podatku wyniosła 5 235,1334 ha. Średnia 
roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła                   
zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot 
podatku wyniosła 5 010,28 sztuk. Ilość litrów oleju napędowego 
wykorzystanego do produkcji rolnej wynikająca ze złożonych 
przez producentów rolnych wniosków o zwrot podatku wyniosła 
370 981,40 litrów. 

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji    
nastąpi w terminie do dnia 31 października 2022 r. 

 

Małgorzata Chajduga 

 

SESJE RADY GMINY ŻARNOWIEC 

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA ZDROWIA - SPZOZ W ŻARNOWCU  

 

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Dzięki dofinansowaniu możliwy jest odbiór eternitu z posesji,            
na których demontuje się eternitowe pokrycia dachowe. To              
korzyść nie tylko dla środowiska, ale także duża ulga finansowa 
dla mieszkańców, gdyż indywidualna utylizacja eternitu jest                    
kosztowna. To już kolejna akcja przeprowadzona w Gminie                 
Żarnowiec. Dzięki temu mieszkańcy mogli bezpłatnie usunąć 
eternitowe płyty zawierające azbest ze swoich dachów.                     
W przyszłym roku gmina również będzie starać się o dofinanso-
wanie na to zadanie, aby mogli skorzystać pozostali mieszkańcy. 

Azbest - popularny materiał używany w budownictwie lat 60-90 
XX w. - stał się obecnie poważnym problemem z uwagi na jego 

szkodliwość i zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców.                  
Od 2009 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodar-

ki Wodnej realizuje program dla gmin, którego celem jest usuwa-
nie wyrobów azbestowych - głównie poszyć dachowych. Ten 
materiał ma całkowicie zniknąć z polskich dachów do 2032 roku. 

 
 
Zebrano prawie 40 ton folii od rolników 

To była pierwsza tego typu zbiórka odpadów w naszej gminie. 

Chodzi o zbiórkę folii rolniczych i innych odpadów pochodzących 

z działalności rolniczej. Przez dwa dni zebrano prawie 40 ton 

odpadów. Rolnicy z naszej gminy mogli odpady z folii rolniczych, 

siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach                  

i typu big bag, dostarczyć na plac byłego budynku SKR                        

w Żarnowcu. Zanim jednak odstawili odpady musieli złożyć 

wstępne deklaracje o ilości śmieci. Każdy z rolników otrzymał list 

z informacją o zbiórce. Zainteresowanie zbiórką było dość duże. 

W sumie rolnicy dostarczyli prawie 40 ton odpadów. Całe przed-

sięwzięcie zostało zorganizowane przez Gminę Żarnowiec, która 

na zbiórkę pozyskała z Narodowego Funduszu Ochrony Środo-

wiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dofinansowanie.                     

Z tego typu odpadami rolniczymi jest zawsze spory problem.   

Nie można ich wyrzucić do „normalnych” śmieci. Zbiórka pozwo-

liła rolnikom na pozbycie się tych odpadów. To była pierwsza, 

ale na pewno nie ostatnia taka zbiórka na terenie naszej gminy. 

Dziękujemy Firmie Trans-Rem-Bud z Żarnowca za pomoc                        
w załadunku wyżej wymienionych odpadów. 

Marta Seweryn 

 

 
Śląskie. Przywracamy błękit” to największy w Europie           
projekt ochrony powietrza, obejmujący swoim zasięgiem 
całe województwo śląskie. Jego Liderem jest Województwo 
Śląskie. W projekcie bierze udział 89 – gmin, miast,                 
powiatów, instytucji wspierających merytorycznych. Okres 
jego realizacji to 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia                  
2027 roku. Projekt współfinansowany jest z programu LIFE 
Unii Europejskiej – program działań na rzecz środowiska               
i klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska                   
i Gospodarki Wodnej. 

Nadrzędnym celem projektu są kompleksowe działania mające 

na celu poprawę jakości powietrza w województwie śląskim. 

Jednym z najważniejszych założeń jest utworzenie stanowiska 

gminnego przedstawiciela tzn. ekodoradcy, który na obszarze 

jednej gminy będzie działał lokalnie świadcząc usługi doradcze 

dla mieszkańców na rzecz poprawy jakości powietrza. 

W Gminie Żarnowiec stanowisko działa od 1 lipca 2022 roku. 

Do zadań ekodoradcy należy: 
- wsparcie mieszkańców gminy w zakresie dotacji do wymiany 

źródła ciepła lub podniesienia efektywności energetycznej                

budynku, w tym: 

• udzielanie informacji o dostępnych formach wsparcia, pomoc  

w doborze optymalnego źródła ciepła, 

• koordynacja działań informacyjno-edukacyjnych realizowanych 

w ramach projektu, 

• udział w kontrolach palenisk realizowanych na terenie gminy, 

• prowadzenie edukacji mieszkańców w zakresie poprawy              

jakości powietrza. 

Iwona Gębka  
Ekodoradca 

 
24 września na stadionie 1000-lecia w Zawierciu odbyły się XII 
zawody sportowo pożarnicze OSP i młodzieżowych drużyn            
pożarniczych z terenu Powiat Zawierciański. 
Klasyfikacja końcowa zawodów przedstawia się następująco: 
 
Grupa A (męskie drużyny pożarnicze) 
1. OSP Grabowa 
2. OSP Kostkowice 
3. OSP Wierbka 
4. OSP Złożeniec 
5. OSP Grabiec 
6. OSP Marciszów 
7. OSP Wola Libertowska 
8. OSP NIWKI 
9. OSP Rzędkowice 
10. Ochotnicza Straż Pożarna w Ogrodzieńcu 
11. OSP Witów 
 
Grupa C (kobiece drużyny pożarnicze) 
1. OSP Grabowa 
2. OSP Wierbka 
3. OSP Gołuchowice 
4. OSP Rzędkowice 
5.OSP Wola Libertowska 
 
MDP Chłopcy 
1. OSP Grabowa 
2. Ochotnicza Straż Pożarna Rokitno Szlacheckie 
3. OSP Ołudza 
4. OSP Koryczany 
5. OSP Kleszczowa 
6. OSP Wierbka 
 
MDP Dziewczęta 
1. OSP Rokitno Szlacheckie 
2. OSP Rzędkowice. 

Źródło:                                                                                            
https://www.gov.pl/web/kppsp-zawiercie/strona-glowna 
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowcu informuje, że można 
składać wnioski o dodatek węglowy do 30 listopada 2022 r. 

W dniu 20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia                  
15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw 
zmieniająca ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r o dodatku                            
węglowym. 

Dodatek węglowy to 3 000,00 zł dla gospodarstw domowych,             
których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo   
stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, 
piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe 
– zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do central-
nej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia                
2022 r. (oznacza to, że nie będą uwzględnione korekty deklara-
cji zgłoszone po tym dniu), albo po tym dniu – w przypadku 
głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych 
po raz pierwszy. 

Przez gospodarstwo domowe rozumie się: 

1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą 
(gospodarstwo domowe jednoosobowe) 

albo 

2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespo-
krewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią 
zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe                
wieloosobowe). 

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania 
zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden 
dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw         
domowych zamieszkujących po tym samym adresem. 

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego                  
złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego                
mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten 
jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako 
pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania. 

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy       
od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę. 
Natomiast o dodatek osłonowy wnioski przyjmowane są do 
końca października 2022 r., brane są pod uwagę dochody             
za rok 2021. Przypominamy, iż w w/w dodatku obowiązuje           
kryterium dochodowe tj.: 

- 1 500 zł na osobę w rodzinie; 

- 2 100 zł na osobą samotną. 

Do świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego            
obowiązuje od 23 września 2022 r. nowy przelicznik z hektara              
w wysokości 274,00 zł. 

OPS w Żarnowcu  

 

 

 

ZAKOŃCZYŁA SIĘ REALIZACJA PROGRAMU                              
OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO                           
FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM             

PODPROGRAM 2021 

Z pomocy żywnościowej skorzystało 53 osoby wchodzące               
w skład 26 rodzin. Rodzinom tym zostało przekazane 
1,706,646 tony żywności o wartości 9 788,22 zł. 

W Podprogramie 2021 dystrybuowane były następujące                    
produkty: 

groszek z marchewką - 224,4 kg 

koncentrat pomidorowy - 89,76 kg 

powidła śliwkowe - 122,4 kg 

makaron jajeczny - 408 kg 

mleko - 357 kg 

szynka drobiowa - 137.7 kg 

szynka wieprzowa - 76.5 kg 

filet z makreli w oleju - 86.7 kg 

cukier biały - 102 kg 

olej rzepakowy - 102 kg. 

 

OPS w Żarnowcu  
 

 
Zgodnie z opracowaną przez Zakład Wodociągów i Gospodarki 
Komunalnej w Żarnowcu taryfą zbiorowego zaopatrzenia                    
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy 
Żarnowiec na okres 3-ch lat i zatwierdzoną Decyzją 
WA.RZT.70.315.2021/12 z dnia 11.08.2022 r. przez Państwo-
we Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektora Regionalne-
go Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, ceny                    
opłat za wodę i ścieki od dnia 01.09.2022 r. na 12 miesięcy, 
wynoszą: 

- cena 1 m3 wody 6,29 zł, netto 6,79 zł brutto, 

- opłata abonamentowa 8,12 zł, netto (2 miesiące) 8,77 zł                  
brutto, 

- cena 1 m3 ścieków 27,78 zł, netto 30,00 zł brutto, 

- opłata abonamentowa 5,66 zł, netto (2 miesiące) 6,11 zł                
brutto. 

Pragnę nadmienić, iż w bieżącym roku decyzją Wójta Gminy                        
i po zatwierdzeniu przez Radę Gminy w Żarnowcu, obowiązuje 
dopłata do 1 m3 wody w kwocie 0,55 zł i ścieków w kwocie               
21,21 zł. 

W związku z dopłatą z budżetu Gminy ceny opłat za 1m3  wody                 
i ścieków na kolejne 12 miesięcy począwszy od dnia           
01.09.2022 r., przedstawiają się dla Odbiorców na terenie                    
Gminy Żarnowiec zaopatrywanych przez tut. Zakład Wodocią-
gów i Gospodarki Komunalnej następująco: 

- cena 1m3 wody 5,74 zł netto, 6,20 zł brutto, 

- cena 1m3 ścieków 6,57 zł netto, 7,10 zł brutto. 

- opłata abonamentowa j/w. 

Ponadto informuję, iż poza taryfą odbiór ścieków beczką                  
asenizacyjną o poj. 10 m3 ulega zmianie i z dniem                   
01.10.2022 r. wynosi 273,15 zł, netto 295,00 zł brutto. 

Zakład świadczy również odpłatnie usługi dla Gminy Żarnowiec 
m.in. utrzymanie zimowe dróg gminnych, poboczy oraz placów 
gminnych. 

Dyrektor ZWiGK w Żarnowcu                                                             

Stanisław Scelina 

WNIOSKI O DODATEK WĘGLOWY  

INFORMACJA DYREKTORA ZWiGK  O WYSOKOŚCI 

CEN I STAWEK OPŁAT  ZA WODĘ I ŚCIEKI 

GMINA ŻARNOWIEC                                                    

PARTNEREM W PROJEKCIE 

,,ŚLĄSKIE PRZYWRACAMY 

BŁĘKIT” 

ZAWODY SPORTOWO POŻARNICZE OSP                                         

I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH                                   

https://www.starabiala.pl/gmina-stara-biala/aktualnosci/1822-zebrano-62-tony-folii-od-rolnikow
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Biesiada KGW 2020 r.  

Red.  

 
 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKUPU WĘGLA OD PGG 

Szanowni Państwo, przypominamy, że do zakupu i odbioru  
węgla przez stronę Polskiej Grupy Górnicze (PGG) niezbędny 
jest dokument potwierdzający korzystanie ze źródła                   
spalania. 
Za taki – zgodnie z §1 pkt.24. Regulaminu Sklepu Internetowe-
go Polskiej Grupy Górniczej S.A. z dnia 14 lipca 2022 r.               
(dalej: Regulamin), - uznaje się: 
a) dokument w odpowiednio złożonej formie online deklaracji        
do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (dalej: CEEB),                 
z unikalnym identyfikatorem deklaracji, w tym wydruk takiego 
dokumentu, lub 
b) kopię deklaracji do CEEB składanej w urzędzie miasta/gminy 
wraz z uzyskanym na niej potwierdzeniem wpływu                          
(np. odpowiednią pieczątką urzędu), lub 
c) inny wydany przez właściwy urząd albo właściciela lub                    
zarządcę nieruchomości dokument, z którego wynika, że pod 
adresem, którego dotyczy Zamówienie, znajduje się (lub co       
najmniej że w deklaracji do CEEB zadeklarowano, że znajduje 
się) odpowiednie źródło  spalania na paliwo stałe – węgiel,               
z zastrzeżeniem, że dopuszcza się w tym zakresie także wyda-
ne przez urząd lub wspólnotę (lub spółdzielnię) mieszkaniową: 
zaświadczenie lub kopię deklaracji do CEEB. 
Co ważne, dokumenty wskazane powyżej mogą być wykorzy-
stywane do zakupu węgla również przez osoby niebędące wła-
ścicielami czy też zarządcami budynków, ale jedynie zamiesz-
kujące daną nieruchomość. Zawężanie możliwości zakupu             
węgla tylko do właścicieli lub zarządców budynków nie znajduje 
uzasadnienia w Regulaminie. 
W sytuacji, gdy obywatel złożył deklarację w urzędzie gminy, 
lecz składając nie pobrał jej duplikatu z adnotacją potwierdzają-
cą jej złożenie, pracownik urzędu na prośbę obywatela może 
wygenerować z systemu CEEB wydruk deklaracji, który nie       
wymaga potwierdzenia. Jeżeli deklaracja nie została jeszcze 
wprowadzona do bazy CEEB, to zgodnie z art. 76a § 2b KPA, 
stronie przysługuje prawo wglądu do dokumentów sprawy, jak 
również może wnioskować o wydanie kopii potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem dokumentów, które sprawy dotyczą. 
Aktualny status deklaracji można sprawdzić na stronie Główne-
go Urzędu Nadzoru Budowlanego, w zakładce „Sprawdź                  
deklarację”:https://zoneapp.gunb.gov.pl/#/verify  
Szczegółowe informacje dotyczące wymagań dotyczących          
zakupu i odbioru węgla od Polskiej Grupy Górniczej S.A.                
dostępne są w regulaminie sklepu internetowego:                                                  
https://static.pgg.pl/shop/files/regulamin/
Regulamin_Sklepu_Internetowego_PGG_SA_20220714.pdf 

ZMIANY I AKTUALIZACJE ŹRÓDEŁ CIEPŁA W DEKLARA-

CJACH CEEB 

Przypominamy, że jakakolwiek zmiana rodzaju źródła ciepła 
oraz wykorzystywanego paliwa – nie z uwagi na popełnioną 
pomyłkę – lecz ze względu na potrzebę wykazania w CEEB 
kotła/pieca węglowego dla innych celów, jak np. uzyskanie 
dodatku osłonowego lub dodatku węglowego, może skut-
kować odpowiedzialnością karną za składanie fałszywego 
oświadczenia. 
Prawidłowość deklaracji mogą sprawdzić osoby upoważnione 
przez gminy, wymienione w uchwale antysmogowej oraz                
programach ochrony powietrza. 
Właściciele i zarządcy zobowiązani są ustawowo do zapewnie-
nia (co najmniej jednej w roku) kontroli stanu technicznego            
przewodów kominowych, podczas której będą również                
weryfikowane źródła ciepła. 
Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego przewo-
dów kominowych przeprowadzają – osoby posiadające 
kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby 
posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjal-
ności.  Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią komunika-
tu Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego: 
https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/komunikat-glownego-
inspektora-nadzoru-budowlanego-w-sprawie-zjawiska-
zmianaktualizacji 
 

                                                                              Marta Seweryn 
 

ZADBAJ O ZDROWIE NAJBLIŻSZYCH I NIE PAL ŚMIECI                  
W PIECU 

Rozpoczyna się sezon grzewczy, dlatego przypominamy 
wszystkim mieszkańcom o ustawowym zakazie spalania odpa-
dów komunalnych w piecach i instalacjach domowych. Podczas 
spalania śmieci w przydomowych piecach uwalniamy do środo-
wiska wiele szkodliwych substancji, które rozprzestrzeniają się 
w sposób niekontrolowany i są wdychane przez nas wszystkich. 
Zanieczyszczenia w powietrzu wpływają na nasz cały organizm  
i chociaż skutki jego oddziaływania nie są widoczne natych-
miast, to gromadzące się toksyny mają znaczący wpływ na na-
sze zdrowie. Mając na uwadze zdrowie mieszkańców oraz 
ochronę środowiska w Gminie Żarnowiec informujemy, że będą 
przeprowadzane kontrole palenisk domowych, szczególnie                   
w budynkach, z których wydobywający się dym z kominów                 
będzie wskazywać na spalanie szkodliwych odpadów. Gdy    
zajdą podejrzenia spalania odpadów, zostaną pobrane próbki               
i przekazane do badań. Osoby, które zostaną przyłapane na 
spalaniu odpadów muszą liczyć się z surowymi karami,                      
a zgodnie z przepisami prawami jest to grzywna w wysokości 
nawet do 5 000,00 zł. Przypominamy, że palenie śmieci jest 
wykroczeniem. 
Nie wolno spalać: wszelkich przedmiotów z tworzyw sztucz-
nych, butelek, pojemników, toreb foliowych, zużytych opon                     
i innych odpadów z gumy, odzieży, obuwia, elementów                      
drewnianych pokrytych lakierem lub impregnowanych, sztucznej 
skóry, opakowań po farbach, lakierach, opakowań po rozpusz-
czalnikach czy środkach ochrony roślin, papieru                            
bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych. 
Przypominamy również, że mieszkańcy Gminy Żarnowiec                  
mogą skorzystać z dofinansowania na wymianę starych pieców 
w ramach programu „Czyste Powietrze”.                                                   

Marta Seweryn 
Iwona Gębka  

Ponad 199 ton niebezpiecznych odpadów zawierających 
azbest zebrano w Gminie Żarnowiec 
Po raz kolejny na terenie gminy odbyła się zbiórka odpadów 
zawierających azbest. Łącznie odebrano od mieszkańców           
gminy ponad 199 ton niebezpiecznych odpadów. Gmina Żarno-
wiec mogła przeprowadzić taką akcję dzięki pozyskaniu dofinan-
sowania o wartości ponad 80 tys. złotych. Kwota dotacji objęła 
odbiór, transport i unieszkodliwienia materiałów zawierających 
azbest. Zadanie zostało sfinansowane z NFOŚiGW                        
oraz WFOŚiGW w Katowicach. 

 
1 września już za nami, rozpoczęliśmy kolejny rok wspólnej         
zabawy, nauki i pracy. Próg naszego przedszkola przekroczyło 
123 przedszkolaków.  
Dzieci wróciły po udanych wakacjach wypoczęte, roześmiane              
i pełne zapału do dalszych zabaw. Witały się z długo niewidzia-
nymi koleżankami i kolegami oraz zapoznawały się z nowymi 
salami, zabawkami i Paniami. 
Szczególnie ciepło witamy dzieci i rodziców po raz pierwszy 
przybywających do naszego przedszkola. Trudne chwile                
rozstania i minuty wypełnione tęsknotą szybko ustąpiły miejsca 
radosnej zabawie. 
Przed nami rok pełen przygód. Będziemy odkrywcami, badacza-
mi, podróżnikami, artystami i twórcami, a wszystko po to, by 
dobrze się bawiąc jak najwięcej się nauczyć, zdobyć nowe 
umiejętności, doskonalić te już posiadane. W ofercie naszego 
przedszkola możemy znaleźć wiele ciekawych i rozwijających 
zajęć dodatkowych: podróż po Europie, plastyczno-techniczne, 
ruchowe przy muzyce, gimnastyka smyka, logopedyczne i logo-
rytmiczne, manualne i grafomotoryczne, z pfotonem poznaję 
świat, zabawy z językiem angielskim, eksperymentowanie                  
z elementami kodowania oraz wiele innych zabaw edukacyj-
nych. Każda z naszych sal przedszkolnych wyposażona jest           
w tablicę multimedialną więc możliwości jest wiele. 
Z początkiem roku szkolnego do naszej kadry dołączyło dwóch 
specjalistów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej: 
psycholog oraz pedagog specjalny. Realizujemy również zajęcia 
logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne oraz gimnastykę 
korekcyjną. 
W pierwszych tygodniach września odwiedziło nas kilku cieka-
wych gości: teatrzyk kukiełkowy „Kot w butach” oraz mobilne 
oceanarium. Odbyła się również próbna ewakuacja dzieci – 
wszyscy szybko i sprawnie opuścili przedszkole, zgodnie                     
z wcześniej ustalonymi zasadami. 
Życzymy wielu radości, nowych przyjaźni, ciekawych zabaw, 
dobrego humoru i niezapomnianych przeżyć wszystkim naszym 
przedszkolakom. Liczymy na owocną współpracę z rodzicami 
i mamy nadzieję, że dzieci będą się tutaj czuły jak w domu – 
bezpieczne, spokojne i kochane. 

 

 

 

 

 

Informujemy Paostwa, że od października zmieniona została 
strona internetowa Przedszkola. Oto link do nowej strony 
Przedszkola Publicznego w Żarnowcu:                                          
https://ppzarnowiec.szkolnastrona.pl/ 

Dyrekcja oraz Nauczyciele                                                                   
Przedszkola Publicznego w Żarnowcu 

 

1 września zadźwięczał pierwszy dzwonek w roku szkolnym 
2022/2023. Wakacje minęły szybko i znów jesteśmy w szkole. 
Na rozpoczęcie odbył się uroczysty apel, a następnie wycho-
wawcy powitali uczniów podczas spotkań w klasach. Wszyscy 
życzyliśmy sobie sukcesów na najbliższe dziesięć miesięcy nau-
ki i pracy. W poniedziałek 5 września z okazji 11. odsłony                  
Narodowego Czytania naszą szkołę odwiedziły Panie z GBP               
w Żarnowcu i zaprosiły uczniów do wspólnego czytania „Ballad       
i romansów” Adama Mickiewicza. Chętni wzięli udział w konkur-
sie pięknego czytania. Obejrzeliśmy też ciekawą wystawę                   
poświęconą autorowi. 7 września nasi uczniowie przyłączyli się 
do obchodów Światowego Dnia Fair Play, uczestnicząc                         
w okolicznościowym biegu. 16 września – w przededniu                      
83. rocznicy sowieckiej napaści na Polskę, historyczną prezen-
tacją uczciliśmy Dzień Sybiraka. 22 września odbyły się wybory 
do Samorządu Uczniowskiego poprzedzone krótką kampanią. 
Jak co roku we wrześniu nasza szkoła wzięła udział w 29. już 
akcji sprzątania świata pod hasłem: „Wszystkie śmieci są                    
nasze”. Celem akcji jest budowanie świadomości ekologicznej, 
nauka selektywnej zbiórki odpadów, kształtowanie nawyków 
ekologicznych oraz działanie na rzecz ochrony środowiska.   
Przy okazji sprzątania świata odbyliśmy też pierwsze spacery 
do pobliskiego lasu. 

Ostatnie tygodnie obfitowały w dni tematyczne: Dzień Języków 
Obcych, Dzień Jabłka, Dzień Kropki czy Ogólnopolski Dzień 
Głośnego Czytania. Takie inicjatywy urozmaicają szkolną                   
codzienność i pobudzają kreatywność uczniów. Po raz pierwszy 
w naszej szkole zostały zorganizowane zajęcia w ramach ogól-
nopolskiej akcji edukacyjnej „Kocham słyszeć”. Dzieci zostały 
uwrażliwione na potrzeby innych i uświadomione, jak cennym 
darem jest zdrowie. W minionym miesiącu nastąpiło też wielkie 
otwarcie szkolnego sklepiku. Po prawie dwuletniej przerwie spo-
wodowanej pandemią, swoją działalność wznowiła Spółdzielnia 
Uczniowska „Słoneczko”. Życzymy udanych zakupów! 

Wrzesień zamknęliśmy pierwszą w tym roku szkolną wycieczką. 
Była to wycieczka „Niepodległości” zamykająca wieloletni pro-
jekt edukacyjny „Chlina dla Niepodległej”. Przeszliśmy 6,5 km 
ścieżki edukacyjnej w rezerwacie przyrody Pazurek, odwiedzili-
śmy Nadleśnictwo w Olkuszu, gdzie wysłuchaliśmy krótkiej               
prelekcji leśnika i otrzymaliśmy drzewka do posadzenia,                      
z przewodnikiem zwiedziliśmy olkuskie podziemia, a na koniec 
pojechaliśmy do Bydlina obejrzeć ruiny zamku oraz okopy. Była 
to fantastyczna lekcja historii, przyrody oraz… w-fu! Zamykająca 
wspomniany projekt, ale jednocześnie otwierająca cykl                  
tegorocznych wojaży. Grupa uczniów z klas 7 – 8 wzięła też pod 
koniec września udział w międzyszkolnej wycieczce do Katowic 
na Uniwersytet Śląski, na warsztaty z zakresu fizyki, a następnie 
w kinie obejrzeli film pt. „Orlęta. Grodno’39”. To dramatyczny 
obraz wojny widziany oczami dwunastoletniego chłopca. Poru-
szający i skłaniający do refleksji. 4 października odbył się na sali 
gimnastycznej koncert profilaktyczny pt. „Zło dobrem zwyciężaj”. 
Występ pana Krzysztofa Niedźwieckiego przybrał formę                  
warsztatów słowno – muzycznych i poruszył wiele ważnych, 
choć trudnych tematów. 

Niepostrzeżenie nadeszła jesień – przybyło szkolnych obowiąz-
ków, ale też różnych ciekawych wydarzeń i projektów,                     
które czekają na naszych uczniów. Wracamy pełni zapału,                      
z zapasem motywacji, której, mamy nadzieję – wystarczy                    
na cały rok szkolny. 

Żegnaj lato na rok!  
Witaj kolejna szkolna przygodo! 

SP w Chlinie  

 

ROZPOCZĄŁ SIĘ NOWY ROK SZKOLNY,                   

A WRAZ Z NIM NOWE WYZWANIA 

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

IM. HALINY GRABOWSKIEJ "ZETY" W CHLINIE  

INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW 
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Historia KGW Małoszyce sięga lat przedwojennych. W czasie                
Il wojny światowej członkinie pełniły funkcję sanitariuszek, m.in. 
Maria Witkowicz, Helena Nowak, Helena Grabowska, Janina 
Piwowarska, Maria i Genowefa Kornobis. Przewodniczącą była 
wówczas Balbina Jędrychowska. Panie pomagały partyzantom 
oraz ukrywającym się przed okupantem. Prały i dokonywały 
drobnych napraw ich ubrań. Z tego okresu posiadamy informa-
cje tylko z przekazów ustnych. W okresie powojennym przewod-
niczącą była Aniela Nowak. W tym czasie panie prowadziły                 
działalność społeczną, kulturalną i gospodarczą wsi. Zabiegały 
o poprawę warunków bytowych i zdrowotnych rodzin wiejskich. 
Wśród nich gorliwością i zapałem wykazała się p. Janina Ciapa, 
która z wielkim zaangażowaniem brała udział w pracach Koła. 
Prowadziła kursy gotowania i haftu. 

Początkowo istniały 2 koła - w Małoszycach i na Borku, gdzie 
przewodniczącą była Irena Milejska. Z czasem obie kolonie     
połączyły się i działały coraz prężniej. W latach 60-tych działał 
przy KGW Małoszyce teatrzyk amatorski. Skupiał w swoim                
kręgu nie tylko kobiety, ale również młodzież i mężczyzn. 

Koło rozwijało się dynamicznie, kobiety chętnie uczestniczyły                 
w kursach, szkoleniach, pokazach organizowanych przez              
instruktorkę ODR, konkursach, za które panie otrzymywały               
indywidualne nagrody pieniężne i rzeczowe. Członkinie Koła 
brały czynny udział w pomocy szkole - pomagały przy rozbudo-
wie, wykończeniu sal, malowaniu i porządkach. W okresie               
letnim w szkole był organizowany dziedziniec jako forma wypo-
czynku wakacyjnego, a na placu szkolnym urządzono plac gier             
i zabaw. KGW urządziło wypożyczalnię sprzętu: szatkownicy do 
kapusty, garnków, talerzy, sztućców i szklanek. Współpracowało 
ze szkołą w organizowaniu choinki dla dzieci i nie tylko,                    
wieczorków harcerskich, dnia dziecka. Panie angażowały się              
w przygotowaniu Dnia Kobiet, Dnia Seniora, zabaw tanecznych. 
Przy modernizacji remizy gotowały obiady dla pracowników,                 
a podczas rozbudowy Kaplicy, także nie zabrakło pomocy KGW. 
W następnych latach funkcję przewodniczącej pełniły: Zenobia 
Janus, Maria Seweryn oraz Urszula Rusek, Barbara Wróbel, 
Joanna Sołtysik. Obecnie przewodniczącą jest Anna Czech. 

Pani Urszula Rusek przyczyniła się do integracji gospodyń                 
wiejskich nie tylko w Małoszycach, ale także w całej gminie, 
działając na szczeblu wojewódzkim. Poprzez organizację jubile-
uszu ruchu KGW w Polsce, zapoczątkowano w naszej Gminie 
cykliczne spotkania kobiet pod nazwą „Biesiada Ludowa”                   
a obecnie od kilku lat kończymy karnawał „Biesiadą KGW”,        
którą co roku organizuje inne Koło z naszej Gminy. W roku 2013              
Małoszyce były gospodarzem biesiady. W 2008 r. KGW                  
Małoszyce reprezentowało Gminę Żarnowiec podczas Turnieju 
KGW powiatu zawierciańskiego „Kraina mlekiem płynąca”.              
Panie zajęły ll miejsce. Przewodniczącą wówczas była Barbara 
Wróbel. Od marca 2009 do 2011 roku KGW przewodniczyła 
Joanna Sołtysik. W tym czasie panie miały okazję uczestniczyć 
w wielu ciekawych wydarzeniach takich jak: Dni Żarnowca,               
dożynki powiatowe, konkursy, wycieczki. W lipcu 2009 r. odbyło 
się coroczne święto gminne – Dni Żarnowca. We wrześniu                   
natomiast Panie pojechały na dożynki powiatowe do Zawiercia. 
Przygotowały wieniec i uczestniczyły we mszy świętej oraz                 
uroczystościach dożynkowych, podczas których odbył się                  
konkurs na gospodarza roku. Reprezentant Małoszyc zajął                       
3 miejsce. Również w tym roku członkinie zorganizowały wyjazd 
do Sanktuarium w Policy. Kilka razy odbyły się spotkania Pań               
z okazji różnych świąt, szkoleń czy prezentacji akcesoriów            
gospodarstwa domowego. W lutym 2010 r. odbyła się tradycyj-
nie biesiada KGW w Żarnowcu, a w marcu konkurs palm. Do 
koła zostały zakupione nowe stroje, w których pojechały w Nie-
dzielę Palmową do Warszawy, aby prezentować wielkanocne 
specjały. 15 sierpnia 2010 r. w Małoszycach odbyła się msza 
św. podczas której biskup kielecki poświęcił odnowiony budynek 
szkoły podstawowej. Po mszy odbył się festyn, w którym Panie 
z KGW aktywnie uczestniczyły. Przygotowały m.in. poczęstunek 

dla zaproszonych gości i zajęły się oprawą uroczystości. 

Od 2011 roku do stycznia 2022 roku przewodniczącą KGW                       
w Małoszycach była Anna Czech. W tym czasie kobiety również 
uczestniczyły w licznych spotkaniach szkoleniowych. Tradycyj-
nie przygotowują dekoracje oraz świąteczne specjały, które 
można nabyć podczas corocznych kiermaszów wielkanocnych 
czy bożonarodzeniowych. Pomagają również charytatywnie 
zbierając pieniądze na pomoc potrzebującym mieszkańcom 

naszej Gminy. Przez ostatnie lata, w trakcje corocznych Dni 

Żarnowca, organizowany jest konkurs sołectw, w którym Panie 
biorą udział. Często jeżdżą na wycieczki integracyjne z innymi 
kołami z naszej Gminy.  

Obecnie przewodniczącą jest Anna Wierzbicka. Koło Gospodyń 
Wiejskich z Małoszyc skupia się również na tym, by ciągle            
zdobywać wiedzę i nowe umiejętności przez różnego rodzaju 
kursy czy wyjazdy szkoleniowe.  

Od 29 listopada 2018 roku koło wpisano do Rejestru Kół         
Gospodyń Wiejskich.  

W 2018 r. koło brało udział we mszy świętej w Klasztorze                           
w Pilicy zorganizowanej corocznie dla kół z powiatu zawierciań-
skiego. W tej właśnie uroczystości gospodarzami była Gmina 
Żarnowiec. Panie z wszystkich kół naszej Gminy przygotowały 
poczęstunek.  

Na przełomie lat część funkcji kół uległa zmianie. Początki były 
pracowite i bardzo pomocne dla mieszkańców. Teraz większość 
obowiązków przejęły inne instytucje, jednak na pomoc naszych 
Pań zawsze można liczyć. W tradycji nadal pozostało robienie 
wieńca dożynkowego do kościoła przez KGW oraz dbanie                      
o czystość w środku i wokół Kaplicy w Małoszycach. 

 
 

Kiermasz Bożonarodzeniowy 2016 r.  

 

 

 

 

 

 

 

Prace Pani Joanny Sołtysik 

 

 

 

Wraz z nadejściem jesieni kończy się dla uczniów czas            
beztroski, a rozpoczyna się okres wytężonej pracy. Uroczyste 
rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się 1 września o godz. 8.00. 
Tradycyjnie zaczęliśmy naukę i pracę mszą świętą w intencji 
uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli. Po mszy wszyscy                
spotkaliśmy się na szkolnym placu. Pomimo tego, że wrzesień 

kojarzy się z powrotem do obowiązków, przed szkołą było                
gwarno i wesoło. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu 
hymnu pani dyrektor serdecznie powitała wszystkich uczniów, 
rodziców i nauczycieli. Ciepłe słowa skierowała szczególnie do 
tegorocznych pierwszoklasistów rozpoczynających swoją naukę                       
w naszej szkole. Duże emocje towarzyszyły również uczniom 
klas czwartych. Po zakończeniu edukacji wczesnoszkolnej                   
rozpoczęli oni kolejny etap nauki w klasach 4-8, gdzie pojawiły 
się nieznane do tej pory przedmioty i nowi nauczyciele. Rozpo-
częcie nowego roku szkolnego to także czas refleksji i zadumy 
nad tragicznymi wydarzeniami, które przeżywali nasi przodko-
wie 83 lata temu, kiedy to wybuchła II wojna światowa.                           
W tym roku, w obliczu wojny toczącej się w Ukrainie, wspomnie-
nie września 1939 nabrało szczególnego znaczenia. 
 

W tym roku do naszej szkoły uczęszcza 290 uczniów, a do Filii 
w Małoszycach - 41. Większość klas jest podzielona na dwa 
oddziały. Wyjątek stanowi klasa VII, która ma tylko jeden                  
oddział oraz klasy VIII, które uczą się w trzech oddziałach. 
Wszelkie informacje dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli 
dotyczące organizacji pracy szkoły przekazywane są przez 
dziennik elektroniczny. Wiele zagadnień dotyczących życia 
szkoły można znaleźć również na stronie internetowej: 
www.spzarnowiec.szkolnastrona.pl. 
Początek roku szkolnego to jednocześnie zakończenie wakacyj-
nych remontów w budynkach szkół. W tym roku oprócz prac 
remontowo – konserwatorskich przeprowadzono remont                   
kapitalny dachu na budynku Filii w Małoszycach. Prawie        
wszystkie prace zostały zakończone w sierpniu, jeszcze przed 
powrotem uczniów do nauki.  

W nowy rok szkolny wkroczyliśmy z dwoma kolejnymi projekta-
mi edukacyjnymi. Pierwszy to - „Laboratorium przyszłości” - 
inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji    
i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii                      
Prezesa Rady Ministrów, której misją jest stworzenie nowocze-
snej szkoły, gdzie zajęcia są prowadzone w sposób ciekawy, 
angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów                  
i rozwijaniu zainteresowań. W ramach programu nasza szkoła 
otrzymała wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicz-
nego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród 
dzieci i młodzieży. Są wśród nich meble do pracowni oraz takie 
pomoce jak: mikroskopy cyfrowe, mikrofony bezprzewodowe, 
robot edukacyjny z zestawem plansz dla klas 1- 3, stacja pogo-
dowa, układ okresowy pierwiastków, zestawy narzędzi –                 
ślusarz, stolarz, elektryk, a także: bezszczotkowa wiertarko – 
wkrętarka z bitami, pilarka taśmowa z akcesoriami, żelazko, 
maszyna do szycia, hafciarka cyfrowa z akcesoriami, blender, 
opiekacz, laminarka, waga elektroniczna. Zakupiony sprzęt          
posłuży do kształtowania i rozwijania umiejętności manualnych  
i technicznych. Drugi projekt - „Zielona pracownia” jest w trakcie 
realizacji. Urządzenie tej wyjątkowej pracowni umożliwi rozwija-
nie w uczniach poczucia odpowiedzialności za środowisko, któ-
rego człowiek stanowi ważne ogniwo. W pracowni odbywać się 
będą lekcje chemii, biologii, przyrody, fizyki, geografii, lekcje 
wychowawcze o tematyce ekologicznej. Nowa sala i jej wyposa-
żenie pozwoli na stworzenie przestrzeni dla uczniów łączącej 
funkcjonalność i przyjazny klimat z innowacyjnością rozwiązań. 
Rozpoczynamy nowy rok szkolny w niespokojnym, pełnym 
obaw czasie, dlatego życzę wszystkim uczniom, aby obfitował 
on w same pomyślne dla nich wydarzenia. Niech szkoła będzie 
dla Was miejscem zdobywania wiedzy i umiejętności, ale także 
niech stanie się Waszym drugim domem, gdzie bezpieczni                    
i otoczeni troskliwą opieką będziecie mogli rozwijać swoje pasje 
i zainteresowania. Nauczycielom i rodzicom życzę, aby                     
nauczanie i wychowywanie dzieci dawało im poczucie                       
spełnienia i radości. Niech nasze dzieci będą dla nas źródłem 
siły i nadziei w tych niepewnych czasach. 

 

Iwona Karoń 
 

 

NOWY ROK SZKOLNY 2022/2023 W SZKOLE                   

PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W ŻARNOWCU 

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH                                   

W MAŁOSZYCACH                                                 

Wydłużenie naboru                
w ramach Ogólnopolskiego 

programu regeneracji                  
środowiskowej gleb                      

poprzez ich wapnowanie 
 
 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Katowicach informuje, że termin naboru             

wniosków na dofinansowanie zadań w ramach 

"Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej 

gleb poprzez ich wapnowanie" został wydłużony do dnia 

30.11.2023 r. 

Aktualna dokumentacja dotycząca naboru: 

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

https://www.wfosigw.katowice.pl/ogolnopolski-program-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie.html
https://www.wfosigw.katowice.pl/ogolnopolski-program-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie.html
https://www.wfosigw.katowice.pl/ogolnopolski-program-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie.html
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TEST WIEDZY O ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM -                               
II EDYCJA 
 
14 września odbył się szkolny etap konkursu Test Wiedzy                 
o Rolnictwie Ekologicznym. Głównym organizatorem konkursu 
jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział                   
w Radomiu we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi oraz Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej. 
Cele konkursu to zwiększenie poziomu wiedzy uczniów szkół 
sektora rolno-spożywczego na temat rolnictwa ekologicznego 
oraz żywności ekologicznej, zainteresowanie młodzieży                  
rolnictwem ekologicznym i kierunkami jego rozwoju oraz kształ-
towanie świadomości na temat pozytywnego oddziaływania 
rolnictwa ekologicznego na środowisko. 
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Do testu w etapie 
szkolnym przystąpiło 23 uczniów. Polegał on na rozwiązaniu                   
30 zadań jednokrotnego wyboru w czasie 40 minut. Test był 
przeprowadzony w formie online. Laureatami etapu szkolnego 
zostali: 
I miejsce - Patryk Klimas, 
II miejsce - Nataniel Kyrcz, 
III miejsce - Mateusz Trzeszkowski. 
W dniu 3 października odbędzie się finał - etap krajowy                     
do którego przystąpi laureat, który uzyskał najlepszy wynik               
w etapie szkolnym. 
 
 
BIEG FAIR PLAY 2022! 
 
9 września 2022 r. w ramach Światowego Dnia Fair Play usta-
nowionego przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski w 2020 r. 
młodzież Zespołu Szkół CKR w Żarnowcu świętowała,                     
przystępując do tej szczytnej akcji. 
To inicjatywa, mająca na celu promocję zachowania Fir Play              
i wartości etycznych w sporcie jak i w życiu. Ten dzień jest                
ważny również dla naszej szkoły, ponieważ staramy się                 
uprawiać sport zgodnie z duchem Fair Play oraz kształtować 
moralność naszych uczniów. 
 
 
 
ZSCKR W PROJEKCIE „ESA DLA OSE” 
 
Dzięki współpracy z Ogólnopolską Siecią Edukacyjną (OSE),  
20 września na budynku szkolnym, został zamontowany                  
profesjonalny czujnik jakości powietrza. 
W ramach akcji „ESA dla OSE” nasza szkoła otrzymała                  
urządzenie pomiarowe, dzięki temu nauczyciele i uczniowie na 
bieżąco będą mogli śledzić stan jakości powietrza w okolicy 
swojej placówki. Z danych pomiarowych korzystać będzie                  
również lokalna społeczność.  

 

 

 

 

 

 

ZSCKR w Żarnowcu  

 

W niedzielę 10 lipca w miejscowości Udórz odbyła się uroczy-

stość poświęcona pamięci poległych żołnierzy Batalionu 

„Parasol". Mszę świętą w intencji poległych żołnierzy i harcerzy 

odprawił ksiądz proboszcz Anatol Bujak. Po mszy św. delega-

cje, poczty sztandarowe, przybyli goście oraz mieszkańcy gminy 

wraz z Orkiestrą Dętą z Woli Libertowskiej przeszli pod płytę 

pamiątkową „Parasola” w wąwozie, w Udorzu. 

Na miejscu potyczki odśpiewano hymn. Harcmistrz Jerzy Sierka 

powitał wszystkich zebranych oraz przybliżył uczestnikom                 

uroczystości przebieg akcji specjalnej „Koppe”. 

Po odegraniu roty przez Orkiestrę Dętą poszczególne delegacje 

złożyły wiązanki kwiatów. Głos zabrał Wójt Gminy Żarnowiec - 

Grzegorz Scelina dziękując wszystkim za przybycie i upamięt-

nienie tego wydarzenia. 

Słowa podziękowania kierujmy również do Koła Gospodyń         
Wiejskich z Udorza za przygotowanie poczęstunku dla gości               
w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej. 

 

Anna Sarwa  

 
ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH  

Informujemy, że w 2022 r. Gminna Biblioteka Publiczna                        
w Żarnowcu otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych 
w wysokości 8 000,00 zł w ramach zadania: „Dofinansowanie 
dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawni-
czych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w forma-
tach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków 
– Priorytet 1, kierunek interwencji 1.1 w ramach                   
NPRCz 2.0”. 

Zadanie dofinansowano ze środków finansowych Ministra                   
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodo-
wego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. 

Celem programu jest wzmocnienie potencjału bibliotek                          
w środowiskach lokalnych poprzez wzrost atrakcyjności                        
i dostępności ich zbiorów. 

 
 

 
OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA  

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania obchodzony jest                      
29 września. Został on ogłoszony przez Polską Izbę Książki                   
w 2001 roku. Data nie jest przypadkowa, ponieważ tego dnia 
urodziła się autorka książek dla dzieci i młodzieży – Janina     
Porazińska. Nadrzędnym celem tej akcji jest promowanie                   
głośnego czytania wśród dzieci. Zalet czytania na głos jest     
mnóstwo: wzbogaca słownictwo, ćwiczy pamięć, poprawia                   
koncentrację, uczy samodzielnego myślenia. W tym dniu pra-
cownicy biblioteki odwiedzili dzieci z grupy Motylki i Podróżnicy 
z Przedszkola Publicznego w Żarnowcu. Dzieci chętnie                    
wysłuchały czytanych bajek oraz odpowiadały na pytania.                
Następnie wspólnie oglądały kolorowe książeczki z biblioteki. 
Na zakończenie spotkania przedszkolaki otrzymali kolorowanki, 
które pięknie pokolorowali. Zachęcamy wszystkich rodziców, 
aby codziennie 15–20 minut przeznaczyli na głośne, wspólne 
czytanie z dziećmi. Zapraszamy wszystkich małych czytelników 
do częstego odwiedzania naszej biblioteki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZYTAMY Z SERCEM 
 
Ogólnopolska Akcja Czytelnicza Czytamy z Sercem to inicjaty-
wa, która łączy w sobie obchody dwóch świąt odbywających się 
29 września – Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania oraz 
Światowego Dnia Serca. Celem akcji jest nie tylko promocja 
literatury i czytelnictwa, ale również poszerzanie wiedzy na                
temat budowy, funkcjonowania, chorób i symboliki serca                   
oraz propagowanie zdrowego stylu życia jako jednej z form 
przeciwdziałania chorobom układu sercowo-naczyniowego.                  
W ramach tej akcji zaprosiliśmy do biblioteki uczniów klasy IV a                 
i IV b ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowcu. 
Podczas spotkania uczniowie poszerzyli wiedzę na temat                  
budowy, funkcjonowania oraz chorób serca. Dowiedzieli się jak 
ważne jest dbanie o zdrowie i prowadzenie zdrowego stylu              

życia. Uczniowie uczestniczyli również w lekcji bibliotecznej. 
Przypomniano im zasady korzystania z biblioteki. Podczas                  
spotkania mieli oni okazję zapoznać się z księgozbiorem dla 
dzieci i młodzieży. Uczniowie próbowali odszukać w bibliotece 
książkę, która ma najwięcej stron. Dowiedzieli się również jakie 
są zalety czytania książek. Wszyscy świetnie poradzili sobie                  
z przygotowanymi dla nich zadaniami do wykonania. Każdy 
otrzymał symbolicznego lizaka w kształcie serca, aby nawiązać 
do akcji Czytamy z Sercem. Na zakończenie spotkania                       
założono uczniom karty czytelnika. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GBP w Żarnowcu  
 
 

 
 
 
 
 
 
W e-Urzędzie Skarbowym można złożyć wniosek i bez-
płatnie otrzymać zaświadczenie o niezaleganiu w podat-
kach (ZAS-W). 
Warunkiem skorzystania z usługi jest udzielenie zgody 
na doręczenie elektroniczne.  
Zaświadczenie jest wystawiane jako dokument elektro-
niczny i doręczane na konto podatnika w e -US. 
 
W e-Urzędzie Skarbowym można uzyskać zaświadczenia 
o wysokości przychodu, dochodu a teraz także o niezale-
ganiu w podatkach. Osoby korzystające z serwisu                 
nie ponoszą kosztów opłaty skarbowej pobieranej od pa-
pierowo wydawanych zaświadczeń muszą tylko wyrazić 
zgodę na doręczenie elektroniczne. Już ponad 112 tys. 
podatników zgodziło się na taką formę komunikacji                    
z Krajową Administracją Skarbową.  
Zachęcamy do korzystania z e-US, to bardzo wygodny 
sposób na załatwianie różnych spraw podatkowych.               
Podatnik może otrzymać zaświadczenie elektroniczne 
nawet w ciągu kilku minut od złożenia wniosku  
Jakie zaświadczenia można otrzymać elektronicznie 
W e-Urzędzie Skarbowym wydawane są zaświadczenia: 
• o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz 
składek na ubezpieczenia wykazane w PIT (ZAS-DFU); 
• o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym                   
od osób fizycznych (ZAS-DF); 
• o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości 
(ZAS-W). 

Jak uzyskać zaświadczenie? 
Zaloguj się do e-Urzędu Skarbowego na podatki.gov.pl                  
(link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym). Wyraź zgodę 
na doręczenie elektroniczne, a następnie uzupełnij i wyślij              
wniosek o wydanie zaświadczenia. Wydane zaświadczenie 
znajdziesz na swoim koncie w e-Urzędzie Skarbowym,                         
w zakładce „Dokumenty otrzymane". 
Nie drukuj zaświadczenia. Korzystaj wyłącznie z postaci elektro-
nicznej, którą możesz zapisać na nośniku pamięci lub wysłać, 
np. e -mailem. 

Dokument wydany w e-Urzędzie Skarbowym podpisany jest 
pieczęcią Szefa KAS lub podpisem elektronicznym przez osobę 
do tego upoważnioną. Zaświadczenie elektroniczne ma taką 
samą moc prawną jak dokument papierowy. 

 Z DZIAŁALNOŚCI ZSCKR  78. ROCZNICA AKCJI SPECJALNEJ „KOPPE” 

 

ZAŚWIADCZENIA                                                 

O NIEZALEGANIU W PODATKACH  
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Kolejnym punktem zajęć było spotkanie z Ekodoradcą z Urzędu 
Gminy. Pani Iwona Gębka uświadomiła dzieciom jak ważne jest 
powietrze, którym oddychamy. Dzieci dowiedziały się również 
czym jest smog, jakie są przyczyny jego powstawania, a także 
jak z nim walczyć. Dzieci otrzymały tematyczne kolorowanki    
natomiast rodzice ulotki informujące o programach: Mój Prąd, 
Moje Ciepło i Czyste Powietrze. Wszystkie dzieci uczestniczyły 
we wspaniałej zabawie na dmuchanej zjeżdżalni. Razem                 
z animatorem puszczały wielkie bańki mydlane, malowały twa-
rze, robiły kolorowe tatuaże, baloniki oraz bawiły się w różne 
zabawy zręcznościowe. Dzieciom bardzo podobały się kolorowe 
książeczki z naszej biblioteki, które mogły czytać i oglądać na 
świeżym powietrzu. 

Serdecznie dziękujemy strażakom za przekazanie tak wielu                  
cennych i przydatnych informacji, a uczestnikom spotkania          
dziękujemy za liczne przybycie i wspólną zabawę. 

 ZAJĘCIA DLA DZIECI NA ZAKOŃCZENIE WAKACJI 

26 sierpnia br. w Filii GBP w Łanach Wielkich odbyły się zajęcia 
dla dzieci na zakończenie wakacji. W spotkaniu uczestniczyli     
strażacy OSP Łany Wielkie, Wójt Gminy Żarnowiec Grzegorz             
Scelina, Dyrektor i Pracownicy biblioteki, dzieci wraz z rodzicami              
i opiekunami. Strażacy zaprezentowali dzieciom samochód                    
ratowniczo-gaśniczy oraz wytłumaczyli zasady dotyczące udziela-
nia pierwszej pomocy. Dzieci mogły poznać specyfikę pracy                
strażaków oraz sprzęty jakimi dysponują. Strażacy wytłumaczyli 
jak zachowywać się w sytuacjach zagrożenia oraz jak powiado-
mić służby ratownicze i udzielać pierwszej pomocy. Uczestnicy 
spotkania mogli obejrzeć z bliska samochód strażacki oraz zapo-
znać się z jego wyposażeniem. Najwięcej radości dzieciom                   
sprawiła kurtyna wodna, przy której mogły się ochłodzić w ten 
słoneczny i upalny dzień. Kolejnym punktem były zajęcia               
plastyczne w świetlicy. Na świeżym powietrzu dzieci oglądały               
i czytały kolorowe książeczki z biblioteki, malowały kredą, grały 
w piłkę oraz uczestniczyły w konkursie głośnego czytania.                  
Nie zabrakło również zagadek czytelniczych z nagrodami. 

Serdeczne podziękowania kierujemy do strażaków OSP Łany 
Wielkie za poświęcony czas, przekazanie ważnych informacji       
dotyczących pracy strażaków oraz za przygotowanie poczęstunku 
dla dzieci. Dzieciom dziękujemy za wspólną zabawę. Wasze 
uśmiechy są dowodem na to, że był to bardzo mile                           
spędzony czas.  

ZAJĘCIA W BIBLIOTECE 
Dnia 29 sierpnia br. Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowcu 
zorganizowała zajęcia dla najmłodszych czytelników. W czytelni 
dzieci grały w gry planszowe, układały puzzle oraz układały          
klocki lego. Uczestnicy zajęć rozwiązywali quizy, krzyżówki,                     
a także zagadki czytelnicze. W nagrodę wszyscy otrzymali                 
książki. Dzieci bardzo chętnie oglądały kolorowe książki w czytel-
ni oraz zapoznały się z różnymi kategoriami literatury, a podczas 
zajęć plastycznych malowały na sztalugach ,,Wakacyjny krajo-
braz”. Na zakończenie spotkania każdy samodzielnie wybrał 
książkę, którą przeczyta w domu na zakończenie wakacji… 

NARODOWE CZYTANIE 2022 - PODSUMOWANIE AKCJI 
W tym roku Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowcu przystąpiła 
do akcji Narodowe Czytanie 2022 - to polska akcja społeczna 
propagująca znajomość literatury narodowej, w której obszerne 
fragmenty dzieł odczytywane są publicznie, również w środkach 
masowego przekazu. Lekturą tegorocznej edycji Narodowego 
Czytania były „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. Akcja    
odbyła się pod patronatem Pary Prezydenckiej. 

„Ballady i romanse” zostały opublikowane w czerwcu 1822 roku 
w Wilnie jako główna część pierwszego tomu Poezyj Adama    
Mickiewicza. Pisany w latach 1819–1821 cykl wierszy wyznaczył 
początek dziejów poezji romantycznej w Polsce, stając się dla 
nowej epoki jednym z najważniejszych punktów odniesienia.                 
W zbiorze znajduje się 14 utworów:Pierwiosnek, Romantyczność, 
Świteź, Świtezianka, Rybka, Powrót taty, Kurhanek Maryli, Do 
przyjaciół, To lubię, Rękawiczka, Pani Twardowska, Tukaj albo 
próby przyjaźni, Lilije, Dudarz. Do dziś wiersze tego cyklu są      
niezwykle popularne, a ich współczesne znaczenie dla polskiej 
kultury potwierdza Rok Romantyzmu Polskiego, ogłoszony                   
w 2022 roku z okazji dwóchsetlecia wydania zbioru. 

W poniedziałek 5 września do wspólnego czytania zaprosiliśmy 
uczniów klasy VI i VIII ze Szkoły Podstawowej im. Haliny                  
Grabowskiej „Zety” w Chlinie. Dla uczniów przygotowano                  
wystawkę tematyczną poświęconą życiu i twórczości Adama     
Mickiewicza. Dodatkowo uczniowie mieli za zadanie odczytać 
kilka ważnych informacji oraz ciekawostek dotyczących życia                     
i twórczości poety. Za aktywny udział w spotkaniu uczniowie 
otrzymali zakładki do książek. Następnie odbył się konkurs                  
pięknego czytania. Uczniowie odczytali kilka utworów ze zbioru 
„Ballady i romanse”. W nagrodę uczestnicy konkursu otrzymali 
książki. 

 
 
 
 
 

W dniach 22-24 lipca odbyły się XXIV Dni Żarnowca.  
Festyn rozpoczął się już w piątek wieczorem na stadionie 
„TRZY KORONY”, gdzie kino plenerowe wyświetliło film „Druga 
połowa”. Seans można było obejrzeć na leżakach rozłożonych 
tuż przed ekranem. Projekcja filmu cieszyła się dużym zaintere-
sowaniem wśród przybyłych gości. W sobotę odbył się spływ 
kajakowy, rajd rowerowy, turniej siatkówki plażowej oraz dysko-
teka. W rajdzie rowerowym wzięło udział ponad 40 uczestników. 
Najmłodszy z nich miał zaledwie sześć lat. Wśród uczestników 
rajdu znaleźli się również doświadczeni kolarze z grupy                  
Jurassic Bike Team. Nad bezpieczeństwem rajdu czuwała                
jednostka OSP Łany Wielkie, która wspierała także organizato-
rów rajdu podczas przygotowania kiełbasek z grilla. 
Natomiast niedzielne świętowanie rozpoczęły występy dzieci                 
i młodzieży: szkolny zespół cheerleaderek, Jakub Czech, Julia 
Mikołajczyk, Sandra Wieczorek, Mateusz Graca, Hanna Graca         
i Milena Galas. Miłą piknikową atmosferę wprowadziły zespoły 
„Korona Żarnowca” oraz zespół „Echo”, który przyjechał                  
z Ogrodzieńca z gościnnymi występami. 

W tym roku tematem przewodnim III TURNNIEJU SOŁECTW 
były „ziemniaczane” zawody sprawnościowo - zręcznościowe. 
W konkursie brało udział po trzech reprezentantów z 14 sołectw 
(dziecko, pani i pan). Przedstawiciele sołectw biorący udział                  
w konkursie otrzymali dyplomy i nagrody. Pierwsze miejsce 
zdobyło sołectwo z Łan Wielkich. 

Wyśmienite potrawy w ramach XI Międzygminnego Konkursu 
Kulinarnego "Dary Lata" przygotowały panie z: 

1. KGW Szyce – Gmina Pilica, 
2. KGW „Niwczanki” – Gmina Poręba, 
3. Stowarzyszenie Osiedla-Rynek – Gmina Sędziszów, 
4. KGW Kaliś – Gmina Wolbrom, 
5. KGW Kozłów – Gmina Kozłów, 
6. KGW Jasieniec – Gmina Słupia, 
7. KGW Wilków „Wilkowianki” – Gmina Irządze, 
8. KGW Siamoszyce – Gmina Kroczyce. 
9. KGW Małoszyce – Gmina Żarnowiec, 
10. KGW Brzeziny – Gmina Żarnowiec, 
11. KGW Udórz – Gmina Żarnowiec, 
12. KGW Otola – Gmina Żarnowiec, 
13. KGW Jeziorowice – Gmina Żarnowiec. 

Nagrody w konkursie ufundowała Lokalna Grupa Działania 
„Perła Jury”. 
Następnie Orkiestry Dęte z Łan Wielkich oraz z Chliny zagrały 
koncert pod batutą Zbigniewa Czaja, który za wieloletnią pracę 
dyrygenta i instruktora gry na instrumentach dętych otrzymał 
słowa podziękowania oraz kwiaty. 
Wszyscy zgromadzeni na stadionie mogli posłuchać utworów               
w wykonaniu kapeli regionalnej „Żarnowiacy” oraz zespołu 
Krawczyk Show. Gwiazdą tegorocznych Dni Żarnowca był              
zespół WEEKEND. 
Dyplomy i upominki otrzymali również wszyscy rękodzielnicy, 
którzy przygotowali piękną wystawę. W tym roku mogliśmy            
podziwiać prace Joanny Sołtysik, Małgorzaty Stolarskiej,                 
Bożeny Milejskiej, Marcina Ślęzaka, Barbary Pisarek, Klubu 
Ludzi Twórczo Zakręconych. Swoje stoisko przygotowało               
również Gminne Koło Pszczelarzy. 
 
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Żarnowieckiej oraz Gminna                
Biblioteka Publiczna zorganizowały konkurs wiedzy historycznej 
o Gminie Żarnowiec. Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody. 
Przed dyskoteką atrakcją jak co roku był pokaz sztucznych 
ogni. Dyskoteka z DJ KORRDI trwała do północy.  
 
Fotorelacja z wydarzenia na stronie internetowej: 
www.goksitzarnowiec.naszgok.pl 

Bardzo serdecznie dziękujemy naszym Sponsorom: 
Firma Handlowo – Usługowa - Teresa Gorynow 
AGROTAS S.C. - Andrzej Stolarski, Natalia Stolarska 
Salon Kosmetyczny - Edyta Sołtysik 
Firma Transportowa - Andrzej Szwej 
TRANS-REM-BUD - Janusz Ibek 
„DOMATOR”- Maria Kolasińska - Czech 
TRANS-REM-BUD - Martyna Ibek 
Stadnina Koni w Udorzu - Sylwester Szatan 
POLMET S.C. - Anatol Barczyk, Andrzej Barczyk 
Salon Fryzjerski - Małgorzata Mucha 
GUMIX - Aneta Piątkowska 
Wspólnota Leśno - Gruntowa Wsi Żarnowiec 
INTERKONEKT - Paweł Barczyk 
Bank Spółdzielczy Wolbrom 
Handel wielobranżowy - Ryszard Czech 
FHU BUDMAX S.C - Paweł Sośnierz, Anna Sośnierz 
MARMAG Anna Sąkól-Podyma 
Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane - Dariusz Rylski 
MARGO - Andrzej Kornobis 
Centrum Ogrodniczo - Rolnicze - Przemysław i Edyta Drak. 
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5 lipca 2022 r. GOKSiT zorganizował wycieczkę pod hasłem 

„PODRÓŻE Z HISTORIĄ”. Dzieci i młodzież zwiedziły rynek 

podziemny w Krakowie oraz przystanęły na chwilę w miejscu 

gdzie 24 marca 1794 roku na Rynku Głównym w Krakowie           

Tadeusz Kościuszko złożył uroczystą przysięgę: „Ja, Tadeusz 

Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga całemu Narodowi 

Polskiemu, iż powierzonej mi władzy na niczyj prywatny ucisk 

nie użyję, lecz jedynie jej dla obrony całości granic, odzyskania 

samowładności Narodu…”. Wędrując szlakiem historii uczestni-

cy wycieczki dotarli na Kopiec Kościuszki. Po obejrzeniu                     

multimedialnego muzeum grupa weszła na Kopiec. Ze szczytu 

kopca rozpościera się piękna panorama Krakowa. U stóp Kopca 

ma swoją siedzibę Radio RMF FM, więc umówiliśmy się na          

pogawędkę z dziennikarzem radiowym, który opowiedział po 

krótce historię powstania rozgłośni, podzielił się anegdotami                 

i rozdał młodzieży upominki RMF. W drodze powrotnej w miej-

scowości Niezwojowice mogliśmy podziwiać makietę  bitwy pod 

Racławicami w gospodarstwie „Pszczółka”, wysłuchaliśmy także 

ciekawych opowieści właściciela zagrody edukacyjnej. Dzieci               

z wielką chęcią usiadły do ław szkolnych z ubiegłego stulecia               

i próbowały pisać gęsim piórem, było także pranie na tarze i wie-

le innych atrakcji. 

Z Niezwojowic udaliśmy się do Racławic, by nasze wakacyjne 

„podróże z historią” zakończyć pod pomnikiem Bartosza Głowac-

kiego, skąd rozciąga się rozległy widok na pola, gdzie przed laty 

odbyła się zwycięska bitwa podczas insurekcji kościuszkowskiej. 
 

 

Na zakończenie wakacji GOKSiT zorganizował wycieczkę do 

Chorzowa. 

W Planetarium – Śląskim Parku Nauki, na specjalnym ekranie 

pod kopułą, obejrzeliśmy seanse prezentujące różne zjawiska 

astronomiczne, pokazy na żywo i inne spektakle. Niezwykle inte-

resujące były programy pokazujące możliwości obserwacji nieba 

z Chorzowa i okolic. Nasza młodzież mogła obejrzeć również 

nowy seans „EXPLORE” o lądowaniu na Księżycu, budowie 

Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, sondzie kosmicznej wysła-

nej poza granice Układu Słonecznego, itp. Mogliśmy również 

podziwiać ekspozycję Geofizyki, na której prezentowane były 

zjawiska związane z sejsmologią i meteorologią (symulacja          

trzęsienia ziemi, prawdziwe błyskawice). Po wejściu do specjal-

nych komór zwiedzający przenoszą się na chwilę w różne strefy 

klimatyczne. Natomiast grupa zwiedzająca ekspozycję Astrono-

mii była w pokoju pozwalającym na spacer wśród gwiazd                  

w okularach 3D. 

Po atrakcjach w Planetarium woziliśmy się Kolejką linową „Elka” 

– to najdłuższa kolej nizinna w Europie. Z lotu ptaka widać 

ogrom parkowej przyrody oraz można podziwiać większość par-

kowych obiektów. W drodze powrotnej do domu zatrzymaliśmy 

się w parku wodnym w Łazach, gdzie uczestnicy wycieczki dali 

upust energii na zjeżdżalni i na ściance wspinaczkowej z której 

można było skoczyć do wody. Dziękujemy wszystkich za mile 

spędzony czas. 

 

 

Tegoroczne lato to czas bardzo pracowity dla naszego zespołu 

"Korona Żarnowca”: 

- występ podczas Festiwalu Pokoju i Dobra w Porębie w dniach 

1 - 2 lipca 2022 r. 

- 3 lipca br. zespół występował podczas przekazania wozu                

strażackiego w Koryczanach, 

- 24 lipca br. można było posłuchać "Korony Żarnowca"                     

na XXIV Dniach Żarnowca, 

- 28 lipca br. Jurajski Festiwal Kultury Ludowej – w Łazach                

odbyły się eliminacje dla zespołów i kapel z powiatu zawierciań-

skiego. Podczas eliminacji do finału zakwalifikowali się: zespół 

„Korona Żarnowca” i w kategorii: instrumentaliści - akompaniator 

zespołu Dariusz Adamczyk, 

- W ramach Jurajskiego Festiwalu Kultury Ludowej „Gościniec 

Jurajski” odbyły się cztery powiatowe przeglądy konkursowe 

zespołów, kapel, śpiewaków i instrumentalistów ludowych. 

Z powiatu będzińskiego przesłuchania miały miejsce                           

w MGCKSiT w Siewierzu, GOK w Lelowie zorganizował                

przesłuchania z terenu powiatu częstochowskiego, zmagania 

konkursowe obejmujące powiat myszkowski odbyły się w MDK   

w Myszkowie, a MOK w Łazach zorganizował przesłuchania dla 

powiatu zawierciańskiego. Uczestnicy walczyli o nominacje do 

konkursu regionalnego, który odbył się w Koziegłowach                        

20 sierpnia 2022 r. 
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SPOTKANIE DLA CZYTELNIKÓW W PUNKCIE                             
BIBLIOTECZNYM W OTOLI 
 

15 lipca br. w Otoli odbyło się spotkanie dla czytelników i osób 
odwiedzających Bibliotekę zorganizowane przez Gminną Biblio-
tekę Publiczną w Żarnowcu, Punkt biblioteczny w Otoli                   
oraz Gminne Koło Pszczelarzy z Żarnowca. Pszczelarze                 
przygotowali dla gości wiele atrakcji: wystawę eksponatów,                
w tym narzędzia służące do pracy w pasiece, plastry miodu, 
wyroby z wosku pszczelego (świeczki, figurki), degustację pysz-
nego miodu, pyłku, propolisu i mleczka pszczelego, warsztaty 
robienia świeczek z wosku. Dużym zainteresowaniem cieszył 
się przezroczysty ul pokazowy z żywymi pszczołami. Nie zabra-
kło również ciekawostek o pszczołach i miodzie. Biblioteka           
zakupiła ul edukacyjny z planszami dydaktycznymi, przy pomo-
cy którego pszczelarze omówili zagadnienia dotyczące pszczół 
(pszczoła miodna, robotnica, matka pszczela, truteń), budowy 
ula, wykazu roślin miododajnych, produktów pszczelich (rodzaje 
miodu, pyłek, wosk pszczeli, propolis) oraz przykładów jak             
pomagać pszczołom. Pszczelarze przekazali uczestnikom                   
spotkania ważne informacje na temat właściwości zdrowotnych 
miodu. 

Pani Iwona Gębka – Ekodoradca z Urzędu Gminy omówiła  
zagadnienia dotyczące programu: Mój Prąd, Moje Ciepło,                   
Czyste Powietrze oraz projektu Life - „Śląskie. Przywracamy 
błękit”. Eksperyment z balonem uświadomił, jak ważne dla na-
szego zdrowia jest powietrze, którym oddychamy. Ekodoradca 
wyjaśnił co możemy zrobić, aby ograniczyć niekorzystny wpływ 
zanieczyszczeń powietrza np. poprzez wymianę źródła                   
ogrzewania, zakaz palenia śmieci, ograniczenie emisji spalin, 
zwiększenie obszarów zielonych. Najmłodsi otrzymali również 
kolorowanki a dla dorosłych przygotowano ulotki informacyjne. 

Następnie odbyły się zajęcia z animatorem: zabawy ruchowe, 
malowanie twarzy, bańki mydlane, baloniki, zabawa z chustą 
animacyjną. Najmłodszym najwięcej radości sprawiła dmuchana 
zjeżdżalnia. Dla uczestników spotkania przygotowano również 
poczęstunek. Na zakończenie spotkania wspólnie odwiedziliśmy 
Punkt biblioteczny, gdzie chętne osoby założyły karty czytelnika 
i wypożyczyły książki na wakacje. 

Słowa podziękowania kierujemy do Gminnego Koła Pszczelarzy 
za przekazanie wielu mądrych i przydatnych wiadomości na 
temat życia pszczół i ich znaczenia w środowisku. 

„DNI ŻARNOWCA”  

Podczas tegorocznych „DNI ŻARNOWCA” Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi Żarnowieckiej oraz Gminna Biblioteka             
Publiczna zorganizowały konkurs historyczny o gminie    
Żarnowiec, w którym należało odpowiedzieć na trzy pytania. 
W konkursie wzięły udział 93 osoby. Spośród wszystkich                     
prawidłowych odpowiedzi wylosowano nagrody rzeczowe (trzy 
nagrody główne i trzy nagrody dodatkowe ufundowane przez 
Organizatorów konkursu oraz Sponsorów). Nagrody otrzymali: 
Zdzisława Hebdowska, Wanda Gbyl-Chuchro, Oliwia Juzaszek, 

Jacek Birlet, Agata Juzaszek, Marian Stępień. 

Ponadto Biblioteka przygotowała wystawę „GMINA ŻARNO-
WIEC W OBIEKTYWIE”. Dodatkowo można było zakupić publi-
kacje o gminie Żarnowiec (książki, mapy, pocztówki), a także 
inne książki (bajki, kolorowanki). 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Żarnowieckiej oraz Gminna 
Biblioteka Publiczna dziękują wszystkim Sponsorom,                
którymi byli: 
▪ Grzegorz Scelina - Wójt Gminy Żarnowiec                                           
▪ „INTERKONEKT” Paweł Barczyk, Tomasz Furman Sp. J.              
- Wolbrom 
▪ Aneta Piątkowska „GUMIX” Żarnowiec 
▪ Andrzej Kur - Przetwórnia Owocowo-Warzywna „Ogród 
Polski" Udórz 
▪ Agnieszka Lis - Salon fryzjerski „INES” Żarnowiec 
▪ Jolanta Ligęza - Sklep spożywczo-przemysłowy Żarnowiec 
▪ Przemysław Drak - FHUT „DRAK” Żarnowiec 
▪ Małgorzata Mucha - Salon fryzjerski „GOSIA” Żarnowiec 
▪ Teresa Gorynow – F.H.U. „MEGAMOTO" Żarnowiec. 

 

ZAJĘCIA DLA DZIECI  

Dnia 12 sierpnia br. Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała 
zajęcia dla czytelników, które odbyły się w Filii w Łanach               
Wielkich. Na samym początku spotkania dzieci uczestniczyły           
w zajęciach przeprowadzonych w Sali lekcyjnej z lat 50. ubiegłe-
go wieku. Dzieci mogły zobaczyć jak dawniej wyglądała sala 
lekcyjna. Oglądały pomoce dydaktyczne, książki z biblioteki 
szkolnej oraz kroniki szkolne, które są w zbiorach Gminnej               
Biblioteki Publicznej. Dzieci mogły poczuć klimat dawnych lat 
szkolnych i porównać jak było kiedyś, a jak jest teraz. 

Następnie w świetlicy odbyło się spotkanie z Ekodoradcą                 
z Urzędu Gminy. Pani Iwona Gębka opowiedziała dzieciom                  
o smogu oraz o przyczynach powstawania zanieczyszczeń                  
i sposobie walki ze smogiem. Przeprowadzone doświadczenie      
z balonem uświadomiło dzieciom jak ważne jest dla nas                 
powietrze, którym oddychamy. Przy pomocy ATOMOLUDKÓW 
wyjaśniono jaką rolę odgrywa czyste powietrze i co należy          
zrobić, gdy alerty informują nas, że powietrze jest zanieczysz-
czone. Dzieci otrzymały kolorowanki i balony, a rodzicom           
udzielono informacji i rozdano ulotki dotyczące programu:                 
Mój Prąd, Moje Ciepło i Czyste Powietrze. Później nadszedł 
czas na wspólną zabawę z animatorem: baloniki, malowanie 
twarzy, chusta animacyjna, zabawy zręcznościowe, wielkie     
bańki mydlane. Dużo radości sprawiła dzieciom dmuchana               
zjeżdżalnia. 

ZAJĘCIA WAKACYJNE W CHLINIE - PODSUMOWANIE 

Dnia 18 sierpnia br. Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała 
zajęcia dla najmłodszych, które odbyły się na placu Szkoły                 
Podstawowej w Chlinie. Na początku spotkania Pani Dyrektor 
przywitała strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Chlinie, 
którzy przybyli, by zaprezentować dzieciom samochód ratowni-
czo-gaśniczy oraz przekazać wiele cennych informacji dotyczą-
cych zasad udzielania pierwszej pomocy. Następnie dzieci            
mogły poćwiczyć na manekinach. Zarówno dzieci, jak i rodzice     
z wielkim zaciekawieniem uczestniczyli w spotkaniu, podczas 
którego mogli poznać specyfikę pracy strażaków oraz sprzęty 
jakimi dysponują. Dzieci dowiedziały się, że strażacy nie tylko 
gaszą pożary, ale również są wzywani do wypadków samocho-
dowych, powalonych drzew, a także ratują zwierzęta. Strażacy 
uświadomili dzieciom, jak zachowywać się w sytuacjach                      
zagrożenia oraz jak powiadomić służby ratownicze i udzielać 
pierwszej pomocy. Wielką radość sprawiło wszystkim obejrzenie 
z bliska samochodu strażackiego oraz zapoznanie się z jego 
wyposażeniem. 
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Miło nam poinformować, że nasz zespół „KORONA                  

ŻARNOWCA” w eliminacjach powiatowych zdobył I miejsce 

a w konkursie regionalnym - miejsce III. Natomiast                     

Pan  Dariusz Adamczyk zdobył relatywnie I miejsce                          

i w konkursie regionalnym II miejsce. 

 
- 28 sierpnia br. podczas Dni Szczekocin odbył się XXII                    
Przegląd Zespołów Ludowych Kapel i Śpiewaków. Gminę              
Żarnowiec w poszczególnych kategoriach wspaniale reprezen-
towali: 
- zespoły śpiewacze - "Korona Żarnowca" - I miejsce, 
- soliści śpiewaczy - Ewelina Woźny - II miejsce, 
- soliści instrumentaliści Dariusz Adamczyk - I miejsce, 
Spośród wszystkich występujących zespołów, kapel i śpiewa-
ków wybrano jeden, który wystąpi w przyszłym roku podczas 
Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych             
w Kazimierzu nad Wisłą. 
Miło nam poinformować, że tę nominację otrzymał zespół 
"Korona Żarnowca". 
- Zespół „Korona Żarnowca” na specjalne zaproszenie Starosty 
Jędrzejowskiego Pawła Faryny oraz burmistrza Miasta                    
Jędrzejów Marcina Piszczka mógł zaprezentować swoje                
umiejętności, podczas XVIII Dożynek Powiatowych, które odbyły 
się 4 września w Skroniowie. 
- 18 września br. odbyła się pierwsza sesja w studiu nagrań – 
niebawem ukaże się płyta zespołu zawierająca najpiękniejsze 
pieśni ludowe z naszego regionu. 

Zespół „Korona Żarnowca” działający od 6 lat przy GOKSiT               
w Żarnowcu jest w czołówce najlepszych zespołów w regionie. 
To zasługa prowadzącej zespół Pani Alicji Werys, akompaniato-
ra Dariusza Adamczyka oraz systematycznej pracy i determina-
cji Pań: Eweliny Woźny, Małgorzaty Bątorek, Iwony Dąbrow-
skiej, Joanny Szczerba, Doroty Micuła, Barbary Kornobis,          
Marioli Galas, Marii Kolasińskiej - Czech, Ewy Otok i Beaty                
Mazurek, 

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. 

 

Barbara Milejska 

 

 

 

 

W dniu 21.08.2022 r. odbyło się Powiatowo-Gminne Święto                 

Plonów w Kroczycach. Gminę Żarnowiec reprezentowali: Wójt 

Gminy Żarnowiec Grzegorz Scelina, Koło Gospodyń Wiejskich             

z Jeziorowic z pięknym wieńcem utworzonym z tegorocznych 

plonów, Pani Justyna Czech członkini KGW Jeziorowice,                

biorąca udział w konkursie ”Najlepsza gospodyni w powiecie                        

zawierciańskim”, Pan Jacek Gąsior prezes OSP Jeziorowice, 

biorący udział w konkursie „Najlepszy gospodarz powiatu                  

zawierciańskiego” oraz przedstawiciele sołectwa Udórz                        

w osobach: Panie Ewelina Woźny i Martyna Ibek członkinie 

KGW Udórz wraz z radnym Rady Gminy Żarnowiec a jednocze-

śnie sołtysem miejscowości Udórz Panem Marcinem Pająkiem. 

 
Swój talent wokalny ukazała najmłodsza uczestniczka delegacji 

Gminy Żarnowiec Sandra Wieczorek uczennica klasy VI               

Szkoły Podstawowej im. Haliny Grabowskiej „Zety” w Chlinie 

oraz szkoły muzycznej w Miechowie występując w bloku                

muzycznym talentów powiatu zawierciańskiego. 

Miło jest Nam Państwa poinformować, że sołectwo Udórz                 

biorące udział w konkursie „Najlepsza miejscowość powiatu 

zawierciańskiego” zdobyło III miejsce oraz nagrodę pieniężną              

w wysokości 4 000,00 zł. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom w przygotowaniu, 

uczestnictwie i zaangażowaniu w reprezentowaniu Gminy                     

Żarnowiec na tym święcie. 

 

 

 

 
UG Żarnowiec  

 

 

 
 
 
 
 

W niedzielę 28 sierpnia br. w Małoszycach odbył się Piknik                

Rodzinny z okazji zakończenia wakacji zorganizowany przez 

Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotniczą Straż Pożarną. 

Dla dzieci przygotowano szereg atrakcji: dmuchaną zjeżdżalnię, 
malowanie twarzy, zabawy z chustą animacyjną, malowanie na 
sztalugach oraz festiwal kolorów. Dzieci chętnie fotografowały 
się z gościem specjalnym – Wikingiem. Ponadto dla uczestników 
pikniku Panie z Koła Gospodyń Wiejskich i strażacy przygotowali 
poczęstunek: ciasta, napoje i grilla. 

Podczas pikniku działał punkt konsultacyjny, w którym dyżur        
pełnił Ekodoraca z Urzędu Gminy. Dzieci otrzymały kolorowanki 
związane z ekologią. Dorośli mogli uzyskać informacje o tym, 
jakie są obecnie realizowane projekty, w ramach których miesz-
kańcy mogą ubiegać się o różnego rodzaju dofinansowania. 

 

 

 

 

 Anna Sarwa  

 

 
 
 

Dziękujemy Kołom Gospodyń Wiejskich, druhom Ochotniczych 
Straży Pożarnych, młodzieży i wszystkim osobom zaangażowa-
nym w przygotowanie w tym roku pięknych wieńców                          
dożynkowych. Wieńce dożynkowe wykonały Koła Gospodyń 
Wiejskich z Chliny, Jeziorowic, Łan Wielkich, Otoli, Udorza                     
i Żarnowca oraz młodzież z Zespołu Szkół Rolniczego Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu. 

, GOKSiT Żarnowiec 
                                                                                                                         

 
 

W dniach od 21 do 22 sierpnia br. przez naszą gminę przecho-
dziła XXX Pielgrzymka Tarnowska na Jasną Górę. Słowa                 
podziękowania kierujemy do wszystkich mieszkańców, którzy 
przyjęli do swoich domów Pielgrzymów.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Red.   

 

 
 

W dniach od 09 do 11 września br. odbył się Rajd Śląska.                   
Ponad setka załóg rywalizowała na zamkniętych odcinkach                  
w miejscowościach Bestwina, Kiczyce, Jastrzębie-Zdrój, Sie-
wierz, Pilica i Łany Wielkie. Serwis, meta zawodów i wręczenie 
pucharów odbyły się na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Patro-
nat nad imprezą objął Marszałek Województwa Śląskiego.  
Rajd Śląska to bardzo atrakcyjne wydarzenie sportowe, prestiżo-
we dla zawodników i niezwykle widowiskowe dla kibiców.                
Podczas rajdu można było oglądać najlepsze ekipy z mocną 
międzynarodową obsadą. Finałowy etap zawodów składał się                
z odcinków specjalnych wytyczonych na drogach niewykorzysty-
wanych nigdy wcześniej w Rajdzie Śląska m.in. OŚ10 w miejsco-
wości Łany Wielkie (15,18 km). Ten odcinek był zapętlony,                   
co oznacza że w jednym miejscu kibice mogli zobaczyć każdą 
rajdówkę dwukrotnie.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Anna Sarwa  

 

 

PIKNIK RODZINNY W MAŁOSZYCACH 

 

 

WIEŃCE DOŻYNKOWE - 2022 r.  

 
 

RAJD ŚLĄSKA  2022 

 
 

XXX PIELGRZYMKA TARNOWSKA 


