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5. EDYCJA ŚWIĄTECZNEJ ZBIÓRKI ZABAWEK 

Organizatorem zbiórki jest Zarząd Powiatowy Związku          
Młodzieży Wiejskiej w Zawierciu. Młodzież zbiera gry planszowe, 
puzzle i zabawki, książki oraz artykuły szkolne. Wszystkie dary 
trafią do Ośrodków Pomocy Społecznej. 

Poniżej podajemy lokalizację naszych wolontariuszy w terenie. 
To tam będzie można przynosić dary: 

ZMW Otola – Justyna Dąbrowska 
ZMW Jeziorowice – Dominik Nowak 
ZMW Łany Małe – Piotr Migas 
ZMW Wola Libertowska – Aleksandra Kastek 
ZMW Chlina – Katarzyna Gamrat. 
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W sobotę 10 grudnia br. w Domu Polonii w Pułtusku 
odbył się ogólnopolski finał VII edycji konkursu kuli-
narnego dla KGW "Bitwa Regionów". Idea konkursu 
zrodziła się z zamiłowania do polskiej kuchni regional-
nej i rodzimego folkloru, a także chęci promocji                 
polskiej żywności. Organizatorzy konkursu: Minister-
stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym 
Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa we współpracy                 
z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 
W tym roku konkurs przebiegał w trzech etapach.              
W finałowej konkurencji wystartowało 16 Kół               

Gospodyń Wiejskich prezentując przed jury najlepszą potrawę z każdego województwa. 
Województwo śląskie reprezentowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Woli Libertow-
skiej. Podczas finału Paniom towarzyszył Wójt Gminy Żarnowiec Grzegorz Scelina.                                              
,                                                                                                         Dokończenie na str. 18  

 

 

 

 
 

Zdrowych i spokojnych                             

Świąt Bożego Narodzenia, 

pełnych spokoju i rodzinnego                

ciepła, a także wielu                                        

szczęśliwych chwil i pomyślności                    

w Nowym 2023 Roku   
 

życzy Redakcja „Echa Żarnowca” 

 ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG   
 

Aby ułatwić Państwu kontakt z osobami 
odpowiedzialnymi za zimowe            

utrzymanie dróg powiatowych,                     
podajemy poniżej numer telefonu:     

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH - 
dyżur całodobowy Pilica                                   

tel. 32 67 35 190 

Za drogi gminne odpowiada Stanisław 
Scelina - Dyrektor ZWiGK w Żarnowcu 

tel. 32 644 93 20, 600 065 682. 

BOŻONARODZENIOWE  ZWYCZAJE  
 
Pierwsza gwiazdka - tradycyjnie wieczerza wigilijna rozpoczyna 
się wraz z pierwszą gwiazdką na niebie. Jest to symboliczne   
nawiązanie do Gwiazdy Betlejemskiej, oznaczającej narodziny 
Jezusa, którą według Biblii na wschodniej stronie nieba ujrzeli 
Trzej Królowie. Nie zasiada się do wieczerzy wigilijnej „zanim 
gwiazda nie powoła wszystkich do połamania się opłatkiem”.                 
Jest to bardzo stary zwyczaj przestrzegany do dnia dzisiejszego. 
 
Opłatek - przełamanie opłatka ze wszystkimi uczestnikami                 

wieczerzy wigilijnej jest jej centralnym punktem. Gest ten         

symbolizuje wzajemne pojednanie się, poświęcenie się                  

jednych dla drugich i chęć dzielenia się z bliskimi owocami swojej 

codziennej pracy. Dzielenie się opłatkiem ma w zamyśle zbliżać                

i łączyć ludzi. Dawniej opłatki były wypiekane na plebaniach,                    

w klasztorach i roznoszone po domach. Opłatek jest pozostało-

ścią, śladem eulogii starochrześcijańskich (chleba ofiarnego,            

który składano na ołtarzu w czasie przygotowania darów                     

eucharystycznych). 

 

Sianko pod obrusem - jest symbolem ubóstwa i żłóbka, w którym 

leżał mały Jezus. Według tradycji w niektórych domach ten, kto 

wyciągnie najdłuższe źdźbło siana spod obrusa, będzie cieszył się 

największym szczęściem i powodzeniem w nadchodzącym roku. 

Dawniej oprócz sianka przynoszono do domów snopy zboża,     

które ustawiano w kątach – miały zapewnić urodzaj i dobrobyt                

w nadchodzącym roku. 

Wolne miejsce - nakrywając do świątecznego stołu, pamiętamy             

o ustawieniu na stole jednego dodatkowego nakrycia dla                       

niespodziewanego gościa. To symbol pamięci o tych, którzy nie 

mogą spędzić tegorocznych świąt razem z nami. W wielu domach 

przygotowywane jest z myślą o zmarłym członku rodziny. 

FINAŁ "BITWY REGIONÓW" 

Zakład Ubezpieczeo Społecznych      
przypomina, że każdy płatnik do 30 
grudnia 2022 r. ma obowiązek założyd 
profil na Platformie Usług Elektronicz-
nych (PUE) ZUS. Jest to duże ułatwie-
nie dla przedsiębiorców, dlatego nie 
warto czekad na ostatnią chwilę.                                 
,                                Informacja na str. 19 
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Informujemy, że Gmina Żarnowiec podpisała umowę z Polską 
Grupą Górniczą S.A. 

W aktualnie obowiązującej ofercie Gminie Żarnowiec                          
przyznano: 

• 108 ton kostki z KWK Piast – Ziemowit ruch Ziemowit, 
• 27 ton Karlik ekogroszku z KWK Piast – Ziemowit ruch Wola, 
• 54 ton orzecha z KWK Ruda ruch Halemba. 
Zgodnie z umową zawartą z PGG S.A. ostateczna ilość                
zakupionego węgla przez Gminę Żarnowiec związana będzie             
z jego dostępnością, wynikającą z możliwości produkcyjnych, 
logistycznych, organizacyjnych i technicznych (PGG S.A). 

Wpłatę za preferencyjny zakup węgla należy dokonać na konto 
Gminy Żarnowiec numer rachunku bankowego: 29 8450 0005 
0010 0100 0202 0241 (według załączonego wzoru) wyłącznie 
po kontakcie telefonicznym ze strony Urzędu Gminy Żarnowiec 
w ciągu 2 dni od otrzymania informacji (przelewem elektronicz-
nym, w Banku, na Poczcie itp. – nie można dokonać wpłaty                 
w Urzędzie Gminy). 

Cena węgla (tj. kostka, orzech, ekogroszek) wynosi 2 000,00 zł 
za tonę. 

Odbiór węgla możliwy będzie po zaksięgowaniu wpłaty na konto 
Gminy i uprzednim telefonicznym wyznaczeniu terminu odbioru 
przez pracownika Urzędu Gminy. 

Miejsce odbioru węgla: Żarnowiec, ul. Traktorzystów. 
Transport węgla ze składowiska do gospodarstwa domowego 
we własnym zakresie. Dystrybucję węgla prowadzi Zakład 
Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Żarnowcu. 

Gabriela Nocuń  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Od 11.09.2022 r. strażacy z Komendy Państwowej Straży                 
Pożarnej w Zawierciu przeprowadzili kurs podstawowy dla stra-
żaków z terenu Gminy Żarnowiec. Kurs składał się z części                 
e-lerningowej w ilości 64 godziny oraz części praktycznej                    
69 godzin, która prowadzona była przez: Z-ce Dowódcy JRG                
w Zawierciu mł. kpt Grzegorza Noconia, Dowódcę sekcji                   
asp. sztab. Rafała Grabowskiego, Dowódcę zmiany st. kpt. Artu-
ra Wronę oraz Komendanta Gminnego Jana Sarwę. Pierwszy 
raz został zorganizowany inaczej niż dotychczas a mianowicie: 

- na początku szkolenia przeprowadzono szkolenie wstępne                   
z zakresu BHP, które składało się z części ogólnej, a także                
10-cio godzinnego instruktażu stanowiskowego przeprowadzo-
nego przez właściwego Naczelnika OSP, 
- w trakcie trwania szkolenia przeprowadzono szkolenie                  
okresowe z zakresu BHP, które ważne jest 3 lata, 
- w ramach kursu podstawowego na strażaka ratownika OSP 
przeprowadzono szkolenie z zakresu współdziałania z SP ZOZ 
LPR, po którym strażacy ratownicy OSP nabyli możliwość                   
zabezpieczania lądowiska dla śmigłowców LPR, 
- kandydaci (druhny i druhowie) po zaliczeniu indywidualnym 
szkolenia teoretycznego w formie e-learningu, przystąpili do 
realizacji zajęć praktycznych, które nie odbywały się przede 
wszystkim w KP PSP w Zawierciu, a realizowane były m. in.                   
w OSP Żarnowiec, OSP Chlina oraz na lokalnym złomowisku          
w oparciu przede wszystkim o sprzęt ratowniczy jednostek OSP. 

Do pozostałych zajęć praktycznych należały: szkolenie                         
w komorze dymowej w KM PSP w Bielsku Białej oraz szkolenie 
z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej przedstawionej 
przez koordynatora medycznego st. sekc. Macieja Bednarza. 
Kandydaci mieli możliwość poznać i poćwiczyć na profesjonal-
nym sprzęcie z JRG z Zawiercia. 

Druhowie biorący udział w szkoleniu pozyskali wiedzę i umiejęt-
ności m.in. z zakresu obsługi sprzętu pożarniczego, pracy                    
w aparatach ochrony dróg oddechowych, prowadzenia działań 
gaśniczych, udzielania pomocy medycznej i ratownictwa                        
technicznego. W dniu 18.12.2022 r. odbył się egzamin, który był 
podsumowaniem pracy wykonanej przez uczestników szkolenia. 
59 osób ukończyło szkolenie z wynikiem pozytywnym, dzięki 
czemu mogą brać czynny udział w działaniach ratowniczych. 
Nad całością przebiegu kursu czuwał Naczelnik Wydziału                 
Operacyjno-Szkoleniowego kpt. Karol Skorupa, któremu                  
serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i okazaną pomoc. 

Strażakom Ratownikom życzymy wytrwałości w niesieniu                    

bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi oraz zaangażo-

wania w funkcjonowaniu jednostek dla lokalnej społeczności. 

Niech strażacka służba będzie zawsze źródłem osobistej dumy                 

i społecznego uznania. 

 

 

 

 

 

 

Aneta Szwej 
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PAŹDZIERNIK - LISTOPAD - GRUDZIEŃ 2022 r. 

 

▪ Prace w ramach zadania: Przebudowa budynku biurowego 
przy ulicy Traktorzystów w Żarnowcu wraz z infrastrukturą                    
osiągnęły 90 % wykonania. Wykonawcą zadania jest Firma 
Usługowo - Handlowa „PASO” Paweł Sośnierz. Wartość                     
inwestycji wynosi: 2 041 423,09 zł. 
 
▪ Dnia 6 października br. dokonano odbioru prac konserwator-
skich i restauratorskich dekoracji nawy w kościele parafialnym 
pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Chlinie obejmujących                         
polichromię stropu. Zadanie to dofinansowano z budżetu                
gminy Żarnowiec w wysokości 50 000,00 zł. Dodatkowo                    
w kościele wykonano prace konserwatorskie i restauratorskie 
dekoracji malarskiej nawy. Na to zadanie parafia pozyskała                       
środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
(program Ochrona zabytków) w wysokości  380 000,00 zł. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ W dniu 17.11.2022 r. dokonano odbioru końcowego zadania 
pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 692009S Wola Libertowska – 
szkoła, długość odcinka 690 mb. Prace polegały na wykonaniu 
nakładki asfaltowej, utwardzeniu poboczy kostką betonową            
oraz wykonaniu barier na moście i przepuście. Wartość zadania 
wyniosła 997 839,91 zł. Zadanie to dofinansowano ze środków 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 357 323,50 zł. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ Zakończono budowę sieci wodociągowej DN 100 wraz                             
z przyłączeniami w miejscowości Wola Libertowska. Wartość 
inwestycji: 158 139,94 zł. 
 
 

▪ Tauron Nowe Technologie realizuje na terenie Gminy                             
Żarnowiec wymianę oświetlenia ulicznego z lamp sodowych                   
na lampy ledowe. 
 
▪ Dokonano odbioru końcowego zadania pn. Przebudowa drogi 
dojazdowej do pól Nr 692004S Chlina Dolna – Zamiechówka. 
Wartość zadania wyniosła 538 048,14 zł. Zadanie to dofinanso-
wano ze środków budżetu Województwa Śląskiego. W ramach 
prac wykonano nakładkę asfaltową, obustronnie utwardzono 
pobocza oraz zmodernizowano przepust na rzece. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
▪ Zakończono prace związane z realizacją zadnia pn. Przebudo-
wa drogi gminnej Nr 692003S Udórz Wymysłów. W ramach 
tego zadnia wykonana została nakładka asfaltowa na długości 
870 m, wykopano odwodnienie oraz wykarczowano pobocze. 
Zadanie to współfinansowane było ze środków Gminy                      
Żarnowiec oraz środków z Państwowego Gospodarstwa                  
Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olkusz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ W ramach postępowania przetargowego na zadanie:                 
świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych                              
i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomo-
ści, na których zamieszkują mieszkańcy trzech gmin (Pilica, 
Irządze, Żarnowiec) wybrano najkorzystniejszą ofertę przedsta-
wioną przez ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki                 
Komunalnej Sp. z o.o. ul. Starocmentarna 2, 41-300 Dąbrowa 
Górnicza. 
 
▪ Centrum Usług Wspólnych w Zawierciu dokonało otwarcia 
ofert dotyczących zamówienia: Roboty budowlane „Przebudowa 
dróg powiatowych Nr 1767S i 1776S w miejscowościach Wólka 
Ołudzka, Jeziorowice, Otola, Wola Libertowska i Żarnowiec” – 
III postępowanie. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowa-
nie i realizacja (wykonanie) robót budowlanych związanych                    
z przebudową i rozbudową dróg powiatowych nr 1767S                             
i 1776S, w ramach zadania pod nazwą: „Przebudowa dróg  
powiatowych Nr 1767S i 1776S w miejscowościach Wólka 
Ołudzka, Jeziorowice, Otola, Wola Libertowska i Żarnowiec” -    
w formule „zaprojektuj i wybuduj”. (Przebudowa dróg powiato-
wych Nr 1767S i 1776S w miejscowościach Wólka                    
Ołudzka, Jeziorowice, Otola, Wola Libertowska i Żarnowiec –                          
III postępowanie). 

PRZYPOMNIENIE O OBOWIĄZKU ODŚNIEŻANIA DACHÓW 

Szanowni Państwo, 

w związku z występującymi i nadal prognozowanymi opadami śnie-

gu, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina o obowiązku 

odśnieżania dachów. Do wykonywania tych czynności zobowiązani 

są nie tylko właściciele, ale także zarządcy nieruchomości. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty tymczasowe,               

wykorzystywane przy szpitalach i przychodniach dla chorych na 

COVID-19 oraz budynki wielkopowierzchniowe, m.in.: hipermarke-

ty, hale targowe, sportowe czy magazyny. Apelujemy o ostrożność                

i zachowanie bezpieczeństwa podczas odśnieżania. 

Z ŻYCIA OSP INFORMACJA O ZAKUPIE PREFERENCYJNYM 

WĘGLA NA TERENIE GMINY ŻARNOWIEC 
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Osoby odwiedzające stoisko naszego KGW były pod wielkim 
wrażeniem. Panie miały okazję porozmawiać z Wicepremierem, 
Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Henrykiem Kowalczykiem, 
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego -                      
dr Aleksandrą Hadzik oraz znanym kucharzem - Karolem                
Okrasą, który był przewodniczącym jury. Panie usłyszały wiele 
słów uznania za pięknie przygotowane stoisko, smaczne potra-
wy oraz stroje regionalne. W ramach konkursu Panie z Woli 
Libertowskiej przygotowały danie "Aksamitny smak jesieni" - 
krem z dyni na ostro z czipsami bekonowymi, prażonymi pestka-
mi słonecznika i dyni, z odrobiną śmietany i jadalnym kwiatem. 

Zwycięzcy konkursu: 
1. miejsce Koło Gospodyń Wiejskich „Zimna Wódka” – woj. 
opolskie –  za policzki wieprzowe z ciapkapustą. 
2. miejsce Koło Gospodyń Wiejskich Wsi Zalipie – woj.                 
małopolskie –  za knedle ze śliwkami. 
3. miejsce Koło Gospodyń Wiejskich w Krzekotowie – woj.                   
kujawsko-pomorskie – za szynkę parzoną z kością. 
Jury przyznało także dwa wyróżnienia: dla Koła Gospodyń  
Wiejskich w Szwedach Szwedowianki – woj. podkarpackie –                
za szwedzika i dla Koła Gospodyń Wiejskich Bystra Woda 
Brzeźnica – woj. lubuskie – za gołąbki postne. 
 
W całej edycji konkursu wzięło udział ponad 3 tysiące                  
kół gospodyń wiejskich. To wielkie wyróżnienie znaleźć się 
w gronie finalistów konkursu. Serdecznie dziękujemy                  
Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Woli Libertowskiej na 
czele z Przewodniczącą Panią Iloną Hebdowską za wysiłek, 
zaangażowanie oraz piękne reprezentowanie naszego              
województwa, powiatu i całej gminy Żarnowiec. 

Anna Sarwa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni pacjenci, którzy chorują przewlekłe, przyjmują leki na 
stałe - zachęcamy do korzystania z recept rocznych. Trwa okres 
zwiększonej ilości zakażeń. Unikajmy kolejek w poczekalni.     
Recepta roczna to wygoda i bezpieczeństwo. Zapytaj swojego 
lekarza o receptę roczną. Zachęcamy. 
 
Co do zasady E-recepta jest ważna 30 dni, ale są i takie, które 
są ważne 7, 120 lub 365 dni. Żeby E-recepta była ważna rok, 
lekarz musi to zaznaczyć: E-recepta ważna przez 365 dni. 
E-recepta może być także ważna przez 1 rok (365 dni). Taką              
E-receptę otrzymają m.in. pacjenci chorzy przewlekle, którzy               
na stałe przyjmują określone leki. 
Lekarz musi zaznaczyć, że E-recepta ma być ważna przez 365 
dni - zobaczysz na niej „datę realizacji do”. 
Jeśli Twoja E-recepta ważna jest przez rok, powinieneś wykupić 
pierwsze opakowanie nim minie 30 dni od daty jej wystawienia. 

 

 

Uchwała podjęta na XXXVII Nadzwyczajnej sesji Rady                   

Gminy Żarnowiec w dniu 08 listopada 2022 r. 

- Uchwała Nr XXXVIII/241/2022 w sprawie zmiany budżetu                 

Gminy Żarnowiec na 2022 r. 

Uchwały podjęte na XXXVIII sesji Rady Gminy Żarnowiec               

w dniu 28 listopada 2022 r. 

- Uchwała Nr XXXVIII/242/2022 w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok. 

- Uchwała Nr XXXVIII/243/2022 w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok. 

- Uchwała Nr XXXVIII/244/2022 w sprawie przyjęcia Programu 

współpracy Gminy Żarnowiec z organizacjami pozarządowymi 

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

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego                   

i o wolontariacie na rok 2023. 

- Uchwała Nr XXXVIII/245/2022 w sprawie wyrażenia woli                

kontynuacji członkostwa Gminy Żarnowiec w Stowarzyszeniu 

Lokalna Grupa Działania „Perła Jury” z siedzibą w Siamoszy-

cach na kolejne okresy programowania. 

- Uchwała Nr XXXVIII/246/2022 w sprawie zmiany budżetu                

Gminy Żarnowiec w 2022 r. 

- Uchwała Nr XXXVIII/247/2022 w sprawie ustalenia stawki                    

za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnionej przy obliczaniu    

zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów 

oraz rodziców. 

Anna Czech 

 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/242/2022 

RADY GMINY ŻARNOWIEC 
z dnia 28 listopada 2022 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku                              

od nieruchomości na 2023 rok 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) i art. 5 ust. 1 ustawy              

z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 ze zm.) oraz Obwiesz-

czenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie        

górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych        

na rok 2023 (M.P. z 2022 roku poz. 731) 

 

Rada Gminy Żarnowiec uchwala 
§ 1 Wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości 

na terenie Gminy Żarnowiec 

1. od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,               

bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów            

i budynków – 1,04 zł od 1 m2 powierzchni, 

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami                   

powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 

5,79 zł od 1 ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej                

statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 

pożytku publicznego – 0,37 zł od 1 m2 powierzchni, 

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym 

mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 

(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 485.), i położonych na                  

terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszka-

niową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym 

obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia 

wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów               

upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,81 zł od 1 m2                  

powierzchni; 

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych – 0,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej                   

oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na               

prowadzenie działalności gospodarczej – 25,80 zł od 1 m2                

powierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej                          

w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –             

13,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych                             

w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez 

podmioty udzielające tych świadczeń – 5,87 zł od 1 m2                     

powierzchni użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej                    

statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 

pożytku publicznego – 5,63 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 

 
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 
ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.                           
o podatkach i opłatach lokalnych. 

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnowiec. 

 
§ 3 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym                      

Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 

2023 roku. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
mgr inż. Eugeniusz Kapuśniak 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/243/2022 
RADY GMINY ŻARNOWIEC 
z dnia 28 listopada 2022 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku  

od środków transportowych na 2023 rok 

 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 
559 ze zm.) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  

                                                                                        cd. str. 4 

SESJE RADY GMINY ŻARNOWIEC 
FINAŁ "BITWY REGIONÓW" - dokończenie ze str. 1 

 

UCHWAŁY PODATKOWE 

SP ZOZ OŚRODEK ZDROWIA - INFORMACJE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dnia 5 listopada 2022 r. w Łanach 
Wielkich odbyły się „Zaduszki  
Witosowe” - zorganizowane z 
okazji 100. rocznicy odsłonięcia 
pomnika Wolności oraz wizyty 
ówczesnego premiera Wincente-
go Witosa w Łanach Wielkich. 
Uroczystość rozpoczęła się               
zbiórką pocztów sztandarowych 
przed remizą OSP. Następnie 
wszyscy udali się do kościoła  
p.w. Św. Wojciecha w Łanach 
Wielkich, gdzie ks. Jacek Klanow-
ski odprawił mszę św. w której 
uczestniczyli: Wójt Gminy Żarno-

wiec Grzegorz Scelina, Radny Powiatu Zawierciańskiego               
oraz Prezes Zarządu Powiatowego i Gminnego PSL Krzysztof 
Wrona, Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL Województwa    
Śląskiego Henryk Kiepura, Przewodniczący Rady Gminy                   
Żarnowiec Eugeniusz Kapuśniak, Burmistrz Miasta i Gminy                
Pilica Artur Janosik, członkowie PSL, przedstawiciele organizacji 
i instytucji działających na terenie powiatu i gminy oraz miesz-
kańcy. Po mszy św. pod pomnikiem Wolności odbyły się okolicz-
nościowe przemówienia, a następnie poszczególne delegacje 
złożyły kwiaty i zapalono znicze. Na zakończenie uroczystości 
Orkiestra Dęta z Łan Wielkich odegrała Rotę. 

 

Przypomnijmy, że w 1921 roku usypano kopiec na pamiątkę 
śmierci 7 poległych mieszkańców Łan Wielkich podczas I wojny 
światowej. W 1922 roku powstał w tym miejscu pomnik                 
Wolności. Pomnik ma kształt trójkąta – symbolizuje odrodzenie 
się Polski z trzech zaborów. Na pomniku widnieje popiersie                
Tadeusza Kościuszki i Wincentego Witosa oraz przymocowany 
jest pocisk artyleryjski upamiętniający służbę mieszkańców wsi 
w armii rosyjskiej. 

Zdjęcia: ZW PSL Województwa Śląskiego  
 

Anna Sarwa  
 

 

 

 
11 listopada w Żarnowcu odbyły się gminne obchody Narodowe-
go Święta Niepodległości. Przy akompaniamencie orkiestry dętej 
z Woli Libertowskiej poczty sztandarowe i delegacje udały się 
spod Urzędu Gminy do kościoła p.w. Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny w Żarnowcu. W kościele program artystyczny                 
pt. „Najmłodsi w walce o Niepodległą” przedstawili uczniowie 
klasy VI ze Szkoły Podstawowej im. Haliny Grabowskiej „Zety”             
z Chliny. Mszę świętą w intencji Ojczyzny odprawił ksiądz                 
dziekan Adolf Drożyński. W uroczystej mszy św. uczestniczyli: 
Wójt Gminy Żarnowiec Grzegorz Scelina, Wicestarosta Powiatu  
 

Zawierciańskiego Paweł Sokół, Radny Powiatu Zawierciańskie-
go Krzysztof Wrona, Wiceprzewodniczący Rady Gminy                    
Żarnowiec Kazimierz Gębka, poczty sztandarowe, przedstawi-
ciele szkół, instytucji działających na terenie gminy oraz                  
mieszkańcy. W kościele podczas mszy św. oprawę muzyczną 
zapewniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Żarnowiec. Wierni 
odśpiewali wspólnie Mazurka Dąbrowskiego. Po nabożeństwie 
zapalono znicz i złożono kwiaty przy płycie pamiątkowej                   
Jana Pawła II, znajdującej się na ścianie kościoła. Następnie 
poszczególne delegacje złożyły wiązanki kwiatów przy płycie 
pamiątkowej w rynku. 
Dalsza część uroczystości odbyła się w Łanach Wielkich, gdzie 
złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze przy pomniku                   
Wolności. Pan Wójt przybliżył zebranym historię pomnika.                   
Dokładnie 100 lat temu w 1922 roku w Łanach Wielkich podczas 
uroczystości odsłonięcia pomnika obecny był ówczesny premier 
Wincenty Witos. W tym roku pomnik został odnowiony, prace 
wykonała Pani Maria Witek z Olkusza. 

 

Anna Sarwa  

 
Dnia 6 grudnia Mikołaj odwiedził wszystkie grzeczne dzieci                 
w Szkole Podstawowej w Chlinie, Szkole Podstawowej                 
w Żarnowcu, Filii w Małoszycach oraz Przedszkolu                
Publicznym w Żarnowcu. 

Mikołaj w towarzystwie Pana Wójta wręczył dzieciom                
słodkie upominki. Wszyscy uczniowie bardzo życzliwie przywitali 
przybyłych gości. Wizyta ta była dla nich miłą niespodzianką. 

 

 

Anna Sarwa  
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o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 

r. poz. 1452 ze zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 

28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych 

podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M.P. z 2022 roku poz. 

731) 

Rada Gminy Żarnowiec 

uchwala: 

§ 1 Wysokość rocznych stawek podatku od środków transporto-

wych na terenie Gminy Żarnowiec 

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie 

całkowitej: 

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton: 

- powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie - 744,00 zł 

- powyżej 5,5 t do 9 t włącznie - 1056,00 zł 

- powyżej 9 t mniej niż 12 t - 1116,00 zł 

 

b) równej lub wyższej niż 12 ton: 

2. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowa-

nego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1320,00 zł 

b) równej lub wyższej niż 12 ton: 

 

 

3. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem                   

silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od                

7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie                

z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika                   

podatku rolnego - 948,00 zł 

 

4. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem                   

silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą 

lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie                

z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika                 

podatku rolnego: 

 

 

5. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do                     

siedzenia poza miejscem kierowcy: 

- mniejszej niż 22 miejsca – 1188,00 zł 

- równej lub wyższej niż 22 miejsca – 1980,00 zł 

 

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy                    

Żarnowiec. 

 

§ 3 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym                

Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 

2023 roku. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
mgr inż. Eugeniusz Kapuśniak 

104. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 

Dopuszczalna masa 

całkowita 

Zawieszenie osi                   

pneumatyczne 

lub  równoważne 

Inny system                 

zawieszenia 

osi 

Nie mniej 

niż 
Mniej niż 

Stawka podatku w złotych 

Dwie osie 

12 15 1428,00 1536,00 

15 18 1692,00 1812,00 

18  1848,00 1968,00 

 Trzy osie 

12 19 1920,00 1980,00 

19 23 1980,00 2052,00 

23 25 2052,00 2112,00 

25  2112,00 2172,00 

 Cztery osie i więcej 

12 27 2148,00 2268,00 

27 31 2352,00 2676,00 

31  2592,00 2784,00 

Dopuszczalna masa                 

całkowita w tonach 

Zawieszenie osi 

pneumatyczne lub 

równoważne 

Inny                 

system 

zawiesze-

nia osi 

Nie mniej niż Mniej niż 
Stawka podatku w złotych 

Dwie osie 

12 25 1944,00 2004,00 

25 31 2040,00 2100,00 

31  2292,00 2364,00 

 Trzy osie i więcej 

12 37 2292,00 2364,00 

37 40 2604,00 2772,00 

40  2820,00 3000,00 

Dopuszczalna masa 
całkowita w tonach 

Zawieszenie osi 

pneumatyczne 

lub równoważne 

Inny system 

zawieszenia osi 

Nie mniej 

niż 
Mniej niż 

Stawka podatku w złotych 

Jedna oś 

12 25 1164,00 1260,00 

25  1272,00 1356,00 

 Dwie osie 

12 28 1308,00 1428,00 

28 33 1500,00 1620,00 

33 38 1632,00 1752,00 

38  1812,00 1932,00 

 Trzy osie i więcej 

12 38 1764,00 1848,00 

38  2064,00 2124,00 

Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia,                                           

spędzonych w gronie najbliższych, 

odpoczynku od codziennych trosk                                        

oraz Szczęśliwego Nowego Roku 

życzą:  

Dyrektor i Pracownicy ZWiGK                              

w Żarnowcu  

ODWIEDZINY MIKOŁAJA 

„ZADUSZKI WITOSOWE” W ŁANACH WIELKICH  
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Dziś wszyscy jesteśmy świadomi istnienia smogu. W okresie               
od września do kwietnia w wielu miastach, na wielu wsiach    
widzimy i odczuwamy go na własne oczy, we własnym oddechu. 
Mówimy, że to samochody, że to fabryki, że to palone śmieci. 
Ale czy tak naprawdę wiemy czym jest smog, skąd powstaje                
i jakie są skutki jego występowania dla nas. Smog jest efektem 
działalności człowieka i występowania niekorzystnych zjawisk 
atmosferycznych, np. braku wiatru i dużej wilgotności powietrza. 
W jego skład wchodzą szkodliwe związki chemiczne oraz pyły,    
a także wspomniana już wilgotność. Niebezpieczne substancje 
to między innymi tlenek azotu, który wpływa na podatność                 
na choroby oraz ma negatywny wpływ na system nerwowy           
oraz tlenek siarki, który dostaje się do organizmu człowieka           
drogą oddechową i może spowodować poważne choroby tego 
układu. Smog powstaje na skutek wymieszania powietrza                   
z zanieczyszczeniami i spalinami, powstającymi w efekcie               
działalności człowieka. Odpowiada za to coraz większa liczba 
samochodów, palenie węglem, drewnem i innymi paliwami              
stałymi w piecach. Za jego pojawienie się odpowiada również 
pogoda, klimat czy ogólne uwarunkowania terenu. Skutki                     
zanieczyszczenia powietrza są bardzo łatwo zauważalne – 
wszyscy widzimy gęsty dym, zalegający nad miejscowościami               
i każdemu z nas gorzej się takim zanieczyszczonym powietrzem 
oddycha. Skutki smogu są jednak o wiele bardziej dalekosiężne, 
niż się niektórym wydaje – ma on bowiem bardzo duży wpływ 
na nasze zdrowie, między innymi: 

• pojawienia się alergii oraz astmy 
• wywołania niewydolności oddechowej 
• obniżenia odporności całego organizmu 
• wywołania chorób układu krwionośnego i serca 
• pojawienia się chorób nowotworowych. 

 

 
Iwona Gębka  

 

Konkurs „Jestem Eko” był skierowany dla uczniów szkół                  
podstawowych. Cieszył się dużym zainteresowaniem a                    
kreatywność uczniów nas bardzo mile zaskoczyła. Celem                   
konkursu było wykonanie plakatu lub pracy 3D, która miała                 
na celu przedstawienie sposobów dzięki którym możemy                  
zadbać o naszą planetę. Wpłynęło 30 ciekawych, pomysłowych 
i twórczych prac. 

Jury po naradach nagrodziło następujące prace: 

1. miejsce - Jan Zarzycki  kl. II  Szkoła Podstawowa - Filia                  
w Małoszycach 
1. miejsce - Natasza Piąty kl. II Szkoła Podstawowa w Chlinie 
2. miejsce - Artur Grabowski kl. II  Szkoła Podstawowa - Filia                
w Małoszycach 
3. miejsce - Hubert Urbański kl. III b Szkoła Podstawowa                        
w Żarnowcu. 

Pozostali uczestnicy otrzymali drobny upominek. Dziękujemy 
wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie. 
Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do wzięcia udziału                   
w naszych przyszłych konkursach. 

Iwona Gębka  

 

 
W sobotę 22 października br. w Łanach Wielkich, gdzie swoją 
siedzibę ma Gminne Koło Pszczelarzy odbyło się uroczyste 
zebranie podsumowujące miniony sezon pszczelarski połączo-
ne z wręczeniem okolicznościowych odznak i medali dla               
członków Koła. 

W spotkaniu oprócz Pszczelarzy uczestniczyli: 
- Prezes Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach                 
Zbigniew Binko, 
- Przewodnicząca Rady Powiatu Zawierciańskiego Barbara       
Laskowska, 
- Wicestarosta Powiatu Zawierciańskiego Paweł Sokół, 
- Sekretarz Gminy Żarnowiec Renata Koźlicka, 
- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowcu Anna 
Sarwa. 

Podczas spotkania Brązową Odznakę ŚZP w Katowicach             
otrzymali: Flak Ryszard, Hajduga Andrzej, Hajduga Zbigniew, 
Masłowski Bogusław, Molenda Edward, Nowak Karol, Obarza-
nek Czesław, Seweryn Rafał, Żurek Jerzy, Kuczera Bohdan. 

Srebrną odznakę ŚZP w Katowicach otrzymali: Kucera                 
Michał, Ptak Jan. 
Złotą odznakę ŚZP w Katowicach otrzymali: Karbownik            
Andrzej, Kotnis Kazimierz, Pacuń Bogusław. 
Brązowy Medal ŚZP w Katowicach otrzymali: Kempczyński 
Ireneusz, Masłowski Bogusław. 
Złoty Medal ŚZP w Katowicach otrzymali: Słaboń Józef,              
Toborowicz Antoni, Toborowicz Stanisław. 

Gminne Koło Pszczelarzy w Żarnowcu zostało założone                  
w 2010 roku. Obecnie do Koła należy 29 członków. W maju br.                  
Prezesem Koła został wybrany Rafał Seweryn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Sarwa  

 

 
 
W przedszkolu dzieci uczą się przede wszystkim poprzez               
zabawę. Jest to podstawowa aktywność, podczas której dzieci 
mogą rozwijać swoją wyobraźnię, kreatywność, inicjatywę                      
i samodzielność. Zabawa ma duże znaczenie dla rozwoju                  
dziecka, zapewnia mu harmonijny rozwój umysłowy.                        
Dzieci uczą się współdziałania w grupie, dzielenia się zabawka-
mi, dbania o dobro innych. Powstają wspólne pomysły na zaba-
wy twórcze dzieci. W przedszkolu dziecko rozwija się nie tylko 
pod względem społecznym, ale także emocjonalnym, fizycznym 
i psychicznym. W Przedszkolu Publicznym w Żarnowcu staramy 
się zapewnić prawidłowy rozwój wszystkim wychowankom 
Przedszkola. Realizując podstawę programową wychowania 
przedszkolnego, zajęcia dodatkowe, spotkania ze sztuką,                    
wyjazdy, wycieczki i wiele innych różnych atrakcji. Dnia 26                    
i 27 października dzieci z naszego przedszkola wzięły udział                
w wycieczce do Komendy Powiatowej Państwowej Straży       
Pożarnej w Zawierciu. Dzieci w trakcie spotkania poznały wypo-
sażenie wozów strażackich, sprzęt, jaki używa strażak podczas 
akcji ratunkowych, zwiedziły stanowisko kierowania, w którym 
odbiera się zgłoszenia o pożarach i wypadkach, miały także 
okazję obserwacji strażaków szykujących się do wyjazdu na 
akcję ratunkową. Oprócz poznania tajników pracy strażaka 
przedszkolaki zdobyły bardzo cenną wiedzę na temat zasad 
bezpieczeństwa, dowiedziały się jak należy zachować się w 
trakcie zagrożenia i utrwaliły numery alarmowe do Straży                  
Pożarnej. Składamy serdeczne podziękowania dla Pana                 
Komendanta st. bryg. mgr inż. Artura Łągiewki za zaproszenie                   
i przygotowanie tak wspaniałego spotkania. To była bardzo                  
ciekawa i ważna lekcja. Składamy także podziękowania mundu-
rowym za miłe przyjęcie i umożliwienie bliższego poznania             
niezwykle istotnej i niebezpiecznej pracy STRAŻAKA. Wszystkie 
przedszkolaki wróciły zachwycone z wycieczki w Zawierciu           
odwiedziły również McDonald.  

W naszym Przedszkolu od kilku lat prowadzimy akcję Czytania 
dzieciom bajek. Pamiętajmy głośne czytanie uczy dzieci                   
myślenia, przynosi wiedzę ogólną, daje kontakt z bogactwem 
doświadczeń niemożliwych do zdobycia samemu, doskonali 
umiejętności językowe wzbogaca słownictwo. Do Przedszkola 
przychodzą czytać starsi uczniowie ze Szkoły Podstawowej                  
w Żarnowcu. Uczniowie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Żarnowcu oraz Pani Dyrektor i pracownicy 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowcu. W tym roku szkol-
nym akcja Czytania bajek została rozszerzona i do naszego 
przedszkola przychodzą również czytać bajki zaproszeni goście. 
Serdeczne podziękowania składamy Panu Wójtowi Grzegorzowi 
Scelinie, który zaszczycił dzieci swoją obecnością i przeczytał 
bajkę dla wszystkich przedszkolaków. Dziękujemy także za 
przeczytanie bajki Panu Wicestaroście Powiatu Zawierciańskie-
go Pawłowi Sokołowi. Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzają 
nasze przedszkole i wspólnie z nami dbają o wszechstronny 
rozwój naszych przedszkolaków.  

Już od najmłodszego  dziecka kształtujemy w naszych przed-
szkolakach miłość do Ojczyzny. Przedszkole wzięło udział                   
w Akcji Szkoła do Hymnu 10 listopada o godz.11.11. Wszystkie 
przedszkolaki wspólnie z nauczycielami odśpiewały Hymn                 
Polski. Podczas Gminnych Obchodów Narodowych Święta Nie-
podległości 11 Listopada delegacja wychowanków z naszego 
przedszkola również wzięła udział. Serdecznie dziękujemy                
Karolinie i Lenie Myca, Wiktorowi Opas, Antoniemu i Zuzannie 
Jamrocha. Rodzicom wymienionych dzieci składamy podzięko-
wania za przyprowadzenie dzieci na uroczystość. Delegacja 
dzieci uczęszczających do naszego przedszkola wzięła udział              
w konkursie organizowanym przez GOKSiT w Żarnowcu „Mała 
Ojczyzna widziana oczami dziecka”. 04 listopada odbył się 
Dzień Postaci z Bajek. Bajki towarzyszą nam od najmłodszych 
lat, rozweselają nas, wzruszają, bawią ale także przekazują 
ważne prawdy życiowe. 5 listopada na całym świecie obchodzo-
ny jest Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. Jest to święto 
wszystkich bajkowych postaci i dobry moment na to, by przypo-
mnieć sobie część z nich. Wybrana data nie jest jednak przy-

padkowa, gdyż jest to dzień urodzin jednego z największych 
twórców bajek – Walta Disney´a – w tym dniu 4 listopada dzieci 
przybyły do przedszkola przebrane w piękne bajkowe stroje. 
Obchody Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek obfitowały            
w przygotowane przez nauczycielki zabawy i konkursy, których 
celem było utrwalenie oraz wzbogacenie dziecięcej wiedzy                  
na temat znanych i lubianych bajek. Po prezentacji strojów                   
rozpoczął się długo wyczekiwany „Bajkowy Bal”. Wychowanko-
wie świetnie bawili się przy dźwiękach muzyki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólne świętowanie dostarczyło przedszkolakom bardzo wiele 
radości, a jednocześnie przypomniało wszystkim o nieocenionej 
i ponadczasowej wartości czytania dzieciom książek. Światowy 
Dzień Pluszowego Misia 25 listopada br. przedszkolaki                      
ze wszystkich grup w naszym przedszkolu uczestniczyły                       
w obchodach Światowego Dnia Pluszowego Misia. Każde             
dziecko przyszło do przedszkola ze swoim przyjacielem -                
misiem lub z misiowymi akcesoriami np. opaską.  
Przedszkolaki zostały zaproszone do wspólnej zabawy                         
w misiowej krainie. Poznały historię święta, wspólnie recytowały 
wiersze o misiach, bawiły się przy piosenkach: "Dwa malutkie 
misie", "Jadą, jadą misie". Dla dzieci przygotowano wiele                     
atrakcji: zabawy ruchowe, plastyczne, konkursy, quizy,                          
zgadywanki, śpiewanie piosenek, misiowe tańce. Ten dzień                   
w przedszkolu pełen był uśmiechu, radości oraz wspólnej                   
zabawy. Mamy nadzieję, że to wielkie misiowe przyjęcie                    
zostanie w naszych wspomnieniach na długi czas. 

24 listopada 2022 r. odbyła się w naszym przedszkolu           
audycja muzyczna w wykonaniu pana Wiesława Pyzalskiego. 
Zaprezentował on dzieciom wiele instrumentów: dzwonki                  
naciskane, bum- bum rurki, gitarę, grzechotki, tamburyn. Sam 
wykonał jednocześnie na wymienionych instrumentach znane 
przedszkolakom piosenki: „Jestem sobie przedszkolaczek”, 
„Kolorowe kredki”, „Wesołe przedszkole”. Dzieci wykonały                  
improwizację rytmiczną na prostych instrumentach                           
perkusyjnych niemelodycznych do utworów  muzyki filmowej: 
”Willkommen” (melodia z filmu (Kabaret),”If were a rich man 
(melodia z filmu „Skrzypek na dachu”) oraz wysłuchały  muzyki 
poważnej  F. Chopina i P. Czajkowskiego. Audycja zapoznała 
dzieci z różnymi gatunkami muzycznymi, instrumentami,                      
z dźwiękami gamy, wartościami nut oraz pobudziła do aktywno-
ści muzycznej i uwrażliwiła na piękno muzyki. Z całą pewnością 
był to bardzo udany występ i na długo zostanie w pamięci                
naszych dzieci i nauczycieli. 

Wizyta przedszkolaków w sali zabaw. 17 listopada wszystkie 
chętne przedszkolaki pojechały na wycieczkę do Sali Zabaw 
"Tropicana" w Wolbromiu. Przedszkolaki mogły korzystać ze 
zjeżdżalni, labiryntów, basenów z piłkami, ścianki wspinaczko-
wej, dmuchanego zamku i wielu innych atrakcji. Była to okazja 
do aktywnego spożytkowania swojej energii, doskonalenia                
koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz integracji z koleżankami                   
i kolegami z przedszkola. Wszystkie dzieci świetnie się                    
bawiły! Zabawy Andrzejkowe odbyły się we wszystkich                       
grupach przedszkolnych dzieci bawiły się wyśmienicie.   
                                                                                        cd. str. 6 

 

Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA  SMOG W NASZYM ŚRODOWISKU 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU  

ZEBRANIE GMINNEGO KOŁA PSZCZELARZY  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 Echo Żarnowca            

 „ECHO ŻARNOWCA” NR 4/2022                                                                                                                                  Str.  15 Str. 6                           „ECHO ŻARNOWCA” NR 4/2022 

 Echo Żarnowca            EDUKACJA  OCHRONA ŚRODOWISKA 

Apelujemy  do wszystkich  mieszkańców  o rozwagę i zachowa-

nie szczególnej ostrożności podczas korzystania z urządzeń 

grzewczych. Przyczyny wypadków są zazwyczaj podobne:              

nadmiar sadzy w kominie, wadliwa instalacja grzewcza bądź 

elektryczna czy też zwykła ludzka nieostrożność. 

Tlenek węgla to tak zwany cichy zabójca – nie da się go                     

wyczuć, gdyż jest bezwonny i bezbarwny. Dlatego chrońmy                 

się przed jego wpływem dbając, aby systemy grzewcze i wenty-

lacyjne były sprawne oraz koniecznie zlecając okresowe                  

przeglądy przewodów kominiarskich i instalacji elektrycznej. 

Najlepsza jednak profilaktyka to montaż czujników tlenku węgla 

dymu, które ostrzegą nas przed niebezpieczeństwem. 

W przypadku jakichkolwiek podejrzeń zatrucia tlenkiem węgla 

należy niezwłocznie skontaktować się ze służbami ratunkowymi 

– numer alarmowy 112. 

Świadomie zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i naszych                    

bliskich. 

Marta Seweryn 

 

Zakończył się kolejny etap prac, który realizowany był w ramach 

zadania „Transport i utylizacja odpadów zawierających azbest           

z nieruchomości położonych na terenie Gminy Żarnowiec". 

W tym roku z naszej gminy odebrano prawie 190 ton azbestu,                  

od 38 nieruchomości. Była to już kolejna tego typu akcja                      

w naszej gminie. Inwestycja zrealizowana została przy wsparciu 

finansowym Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej Katowicach. Przyznane                    

dofinansowanie wynosiło 100% kosztów kwalifikowanych                      

w kwocie 77 976,00 zł. 

Kontynuujemy prace związane z usuwaniem szkodliwego                        

azbestu. Jest to nie tylko kwestia ochrony środowiska, ale                   

przede wszystkim zdrowia naszych mieszkańców. Zgodnie                     

z krajowym Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 

2009-2032 zaplanowano usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów 

zawierających azbest, minimalizację negatywnych skutków 

zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium 

kraju oraz likwidację szkodliwego oddziaływania azbestu                    

na środowisko. W przyszłym roku i kolejnych zorganizowane 

będą następne zbiórki odpadów zawierających azbest.                       

Zachęcamy mieszkańców do skorzystania z możliwości złożenia 

wniosku na utylizację odpadów zawierających azbest. 

Marta Seweryn 

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. 

Jana Pawła II w Żarnowcu mogą już 

korzystać z "Zielonej Pracowni”. 

Dzięki realizacji zadania „Zielona Pra-

cownia w SP w Żarnowcu – Zielony 

zakątek badaczy przyrody” osiągnięto 

zakładany efekt ekologiczny. Przede 

wszystkim uczniowie mają możliwość 

pogłębiania swojej świadomości eko-

logicznej poprzez naukę z wykorzy-

staniem metod aktywizujących, korzy-

stając z bogatej bazy dydaktycznej. 

Poza tym sami mogą dokonywać  

obserwacji i dokumentować swoją pracę, promując zagadnienia 

z zakresu ochrony środowiska. 

Szkoła prowadzi działania promujące ochronę środowiska m.in. 

poprzez uczestnictwo w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie                      

świata”, organizuje zbiórkę zużytych baterii, telefonów komórko-

wych i  zakrętek plastikowych. Ekologia jest bardzo częstym 

tematem, który pojawia się na lekcjach biologii, chemii 

i geografii. 

Nowa pracownia została wyposażona w nowoczesne                         

stanowiska do pracy. W pracowni został również zainstalowany 

punkt dostępowy Wi-Fi, aby uczniowie mogli korzystać podczas 

nauki z innych pomocy naukowych poprzez swoje smartfony. 

Dodatkowo sala wyposażona jest w tablicę multimedialną               

wraz z projektorem krótkoogniskowym. 

Projekt dofinansowany był przez Wojewódzki Fundusz                   

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach                  

w kwocie 40 000,00 zł. Całkowity koszt realizacji projektu wy-

niósł 50 000,00 złotych. 

Marta Seweryn 

 
Oszczędzanie energii elektrycznej powinno być ważną częścią 
naszego życia. Już poprzez nauczenie się i wdrożenie prostych 
nawyków, możemy obniżyć nasze rachunki, a także zmniejszyć 
obciążenie środowiska, generowane przez gospodarstwo domo-
we lub działalność gospodarczą. W ten sposób połączymy przy-
jemne z pożytecznym. Z jednej strony w portfelu pozostanie 
nam więcej pieniędzy, a z drugiej strony nasze działania wpłyną 
korzystnie na stan środowiska naturalnego i zachowanie zaso-
bów energetycznych. Pod tym względem oszczędność energii 
elektrycznej to coś więcej niż tylko tu i teraz. Zacznij od małych 
rzeczy, czasami wystarczy niewielka zmiana dotychczasowych 
nawyków, które w dłuższej perspektywie przyniosą rezultaty. 

- Wyłącz urządzenia pobierające prąd (telewizor, komputer, 
ładowarka, radio), jeżeli w danym momencie z nich nie                   
korzystasz. 
- Wyłączaj światło w pomieszczeniu, jeżeli w nim aktualnie nie 
przebywasz. 
- Nie korzystaj z dodatkowego oświetlenia sztucznego, jeżeli 
oświetlenie dzienne/naturalne jest wystarczające. 
- Wymień żarówki na energooszczędne. 
- Uruchamiaj pralkę i zmywarkę tylko wtedy, kiedy są pełne. 
Wybieraj programy eko. 
- W czajniku elektrycznym gotuj tylko tyle wody, ile w danym 
momencie potrzebujesz. 
- Skorzystaj z programów wsparcia, np. Mój Prąd w ramach 
których możesz otrzymać dofinansowanie do własnej                           
instalacji OZE. 
- Jeśli posiadasz na dachu swojego domu panel fotowoltaiczny, 
zaplanuj czynności tak, aby pokrywały się z okresem najwyż-
szego nasłonecznienia, ale przede wszystkim rozważ instalację 
magazynu energii, który pozwoli na to, abyś w wyższym stopniu 
sam pokrywał swoje potrzeby energetyczne, bez zbędnego  
obciążania sieci oddawaniem i ponownym pobieraniem energii. 

                                                                               Iwona Gębka 

 

Andrzejki to był dzień radosnych zabaw i wróżb w grupie dzieci . 
Dzieci z uśmiechem na twarzy tańczyły zapanowała magiczna 
atmosfera. Dawno temu andrzejkowe wróżby traktowano                
poważnie, jednak w dzisiejszych czasach do wróżb podchodzi 
się z przymrużeniem oka i uważa się je za wesołą zabawę.                
Tak właśnie wyglądały Andrzejki w naszym przedszkolu.                      
To była świetna zabawa i bardzo ciekawy dzień dla dzieciaków, 
przepełniony radością i wróżbami, w których mogły poznać     
swoją bliższą i dalszą przyszłość. Czy wróżby się spełnią?   
Przyszłość pokaże! Pewne jest to, że przyniosły przedszkola-
kom wiele radości i po raz kolejny były okazją do wspólnej                 
zabawy, tańców i śpiewu. Dnia 6 grudnia w naszym przedszkolu 
pojawił się długo oczekiwany gość. Święty Mikołaj. Na jego             
wizytę dzieci cierpliwie czekały. Powitaliśmy Świętego Mikołaja 
wierszem i piosenką. Spotkanie z Mikołajem minęło w miłej                   
i przyjaznej atmosferze. Mikołaj obdarował wszystkie dzieci    
prezentami. Cieszymy się, że Święty Mikołaj o nas pamiętał i 
czekamy na jego wizytę w przyszłym roku. 6 grudnia nasze 
przedszkole odwiedził również Pan Wójt Grzegorz Scelina,               
który przyprowadził Świętego Mikołaja i Mikołaj wszystkie dzieci 
poczęstował cukierkami. Dziękujemy Panu Wójtowi i Mikołajowi 
za przybycie. 07.grudnia wszystkie dzieci z przedszkola                  
pojechały na wycieczkę do kina do Wolbromia na spektakl                      
„Kopciuszek”. Przedszkolakom bardzo podobało się przedsta-
wienie. 

Dyrekcja i Nauczyciele Przedszkola 
Publicznego w Żarnowcu 

 

 

 

 

Składamy najserdeczniejsze życzenia, by w tym 

wyjątkowym dniu w Państwa domach 

nie zabrakło wzajemnego zrozumienia, 

rodzinnego ciepła i prawdziwej miłości. 

By nadchodzące Święta Bożego Narodzenia 

przyniosły radość z tego co jest, nadzieję na to, 

co przed nami. 

Kolejny zaś Rok 2023 niech będzie czasem 

pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń. 

Wesołych Świąt! 

Życzy Dyrektor, Nauczyciele i pracownicy                                    
Przedszkola Publicznego w Żarnowcu 
 
 

 
KONKURSY PRZEDMIOTOWE 
W październiku i listopadzie odbył się pierwszy i drugi etap         
konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych 
organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowi-
cach. W tym roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II                    
w Żarnowcu w pierwszym etapie konkursów wzięło udział                      
35 uczniów, którzy prezentowali wiedzę i umiejętności z języka 
polskiego, matematyki, języka angielskiego, historii, geografii, 
chemii oraz języka niemieckiego. Jeden uczeń - Marcel Nowak 
z klasy 8b, zdobył ponad 85% punktów i tym samym zagwaran-
tował sobie udział w drugim etapie Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z Chemii. Ogłoszenie wyników 2. etapu                  
konkursu już wkrótce! Trzymamy kciuki za Marcela! 

10 – 13 października - TYDZIEŃ ZDROWIA PSYCHICZNEGO 

W dniach 10 – 13 października w naszej szkole obchodziliśmy 
Tydzień Zdrowia Psychicznego. Inspiracją  był dla nas                      
obchodzony w dniu 10 października Światowy Dzień Zdrowia 
Psychicznego, który ma na celu zwrócenie uwagi na koniecz-
ność zadbania o swoje samopoczucie psychiczne. W związku                 
z tym odbyły się w naszej szkole warsztaty pod kierunkiem pani 
psycholog i pani pedagog. Celem spotkań z dziećmi i młodzieżą 
było uświadomienie potrzeby dbałości, nie tylko o zdrowie                   
fizyczne, ale także psychiczne. Uczniowie dowiedzieli się, jak 
minimalizować ryzyko zaburzeń psychicznych, jak troszczyć się 
o siebie, czego potrzebuje nasz mózg , aby dobrze funkcjono-
wać. Poznali formy zajęć relaksacyjnych, brali udział w ćwicze-
niach wyciszających. Młodzież dzieliła się także swoimi sposo-
bami na troski i smutki.  Na koniec zajęć uczniowie zgodnie 
przyznali, że uśmiech jest najprostszym sposobem na poprawę 
samopoczucia: „Kosztuje mniej od prądu, a daje więcej światła”. 

 
 

 
 
 
 
 

19 października - ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW 
Od momentu złożenia ślubowania pierwszoklasiści są uczniami 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowcu świadomymi 
swoich praw i obowiązków. Nowo pasowani uczniowie                   
rozpoczęli niezwykłą podróż po świecie wiedzy i umiejętności, 
której celem na początku będzie zapewne uśmiech i pochwała 
pani, potem dobre oceny, promocja do następnej klasy,                
wreszcie radość i satysfakcja z osiąganych sukcesów. 

11 listopada - ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
Rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości uczciliśmy                
w naszej szkole śpiewając „Mazurka Dąbrowskiego” 10 listopa-
da przed Narodowym Świętem Niepodległości o symbolicznej 
godzinie 11:11. Z okazji tego ważnego dla wszystkich Polaków 
święta odbyła się również w szkole uroczysta akademia,                 
podczas której m.in. przypomnieliśmy sobie o najważniejszych 
wydarzeniach związanych z odzyskaniem przez Polskę                     
niepodległości. 

 
21 listopada - DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ 

21 listopada świętowaliśmy Dzień Życzliwości i Pozdrowień.              
Był to dzień koloru żółtego. Wszyscy uczniowie, nauczyciele                
w miarę swoich możliwości, ubrali się na żółto, aby w ten               
sposób wyrazić chęć bycia życzliwym.  
                                                                                        cd. str. 7 

Z KALENDARZA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

IM. JANA PAWŁA II W ŻARNOWCU 

MNIEJ AZBESTU W NASZEJ GMINIE 

„ZIELONY ZAKĄTEK BADACZY PRZYRODY” 

OSZCZĘDZANIE ENERGII W DOBIE KRYZYSU 

ENERGETYCZNEGO 

http://www.gpzarnowiec.szkolnastrona.pl/index.php?c=article&id=77
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Dzień był pełen miłych i serdecznych słów, którymi uczniowie                 
i nauczyciele wzajemnie się obdarowywali. Na klasowych 
drzwiach przyklejono chmurki, słoneczka z życzliwymi słowami, 
po to, aby wchodząc na lekcję, dzieci pamiętały o wzajemnej 
serdeczności wobec siebie. Uczniowie przygotowali słoneczka                 
i kotyliony w kolorze żółtym oraz słoniki z podniesioną trąbą na 
szczęście. Na koniec zajęć uczniowie losowali miłe słowa, które 
przekazywali innym kolegom w dowód sympatii i życzliwości. 
Wykonano również uśmiechnięte buzie w okularach i kartki 
życzliwości. Dla nieśmiałych stworzono skrzynkę życzliwości, do 
której można było wrzucić kartki zaadresowane do kolegów                   
i koleżanek z pozdrowieniami i miłymi słowami. Dzień ten był 
wyjątkowy, ponieważ lekcje rozpoczynaliśmy od przesyłania 
„Iskierki Życzliwości” lub innych krótkich zabaw. Cała społecz-
ność szkolna w tym dniu była pełna optymizmu i nadziei,                    
że życzliwość zagości na co dzień w naszej szkole.  

23 listopada - ANDRZEJKI 
W tygodniu poprzedzającym andrzejki w naszej szkole odbyły 
się dwie równoległe imprezy dla młodszych i starszych uczniów 
zorganizowane przez Samorząd Uczniowski. Miło było po 
dwóch latach ograniczeń pandemicznych uczestniczyć we 
wspólnej zabawie przy muzyce. 

6 grudnia - MIKOŁAJKI 

Szóstego grudnia naszą szkołę odwiedził św. Mikołaj i znowu 
nie jeden! Wszystkie dzieci okazały się być grzeczne, więc pod-
czas spotkań z Mikołajami nie zabrakło uśmiechu i prezentów. 

7-9 GRUDNIA – PRÓBA GENERALNA PRZED EGZMINEM 
ÓSMOKLASISTY 
W dniach 7-9 grudnia w naszej szkole odbył się próbny egzamin 
ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz z języka                
angielskiego. Ta generalna próba to dla ósmoklasistów okazja 
do sprawdzenia swoich możliwości przed właściwym egzami-
nem. Dla nauczycieli egzamin próbny jest szansą na wyciągnię-
cie wniosków dotyczących poziomu przygotowania uczniów do 
egzaminu i wyrównanie ewentualnych braków. Wkrótce wyniki 
próbnego egzaminu omówione zostaną z uczniami, a wnioski 
sformułowane na podstawie testów staną się podstawą do                       
podjęcia działań naprawczych jeszcze przed właściwym                   
egzaminem.    

 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia                         
w imieniu Dyrekcji, Pracowników i Uczniów                                   

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowcu                        
składam wszystkim Czytelnikom „Echa”                                          

najserdeczniejsze życzenia radosnych, pełnych rodzinnego 
ciepła i życzliwości Świąt Bożego Narodzenia. 

 
Iwona Karoń 

 

 
Projekt „Mobilność międzyna-
rodowa dla sukcesu zawodo-
wego” realizowany jest od 
01.09.2020 r. i kierowany jest                   

do 64 uczniów ZSCKR w Żarnowcu. Okres realizacji projektu                
to 2 lata. 
Głównym celem projektu było podniesienie umiejętności                        
zawodowych i społecznych naszych uczniów oraz podniesienie 
jakości kształcenia zawodowego i oferty edukacyjnej w Zespole 
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu, poprzez 

mobilność edukacyjną i realizację staży zawodowych w hiszpań-
skich instytucjach kształcenia zawodowego. 

W ciągu dwóch lat trwania projektu uczniowie technikum wetery-
narii, technikum agrobiznesu, technikum mechanizacji rolnictwa, 
a także technikum żywienia i usług gastronomicznych wyjeżdżali 
na dwutygodniowe staże do Hiszpanii. Tam, w przepięknej                   
i gorącej Maladze poznawali specyfikę pracy w gospodar-
stwach, na plantacjach owoców tropikalnych, w firmach naprawy 
i konserwacji maszyn rolniczych, w klinice weterynaryjnej,                    
czy też w różnego rodzaju restauracjach i lokalach gastrono-
micznych. 

Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy poprawili kompetencje 
zawodowe, mieli możliwość rozwijania pasji i zainteresowań 
poza granicami kraju, podnieśli znajomość języków obcych,                  
w tym języka angielskiego i hiszpańskiego (ze szczególnym 
uwzględnieniem języka zawodowego), wzmocnili swoje                   
przedsiębiorcze postawy. 

Uczestnicy ze staży wrócili zmotywowani do lepszej nauki.                 
Ich portfolio wzbogaciło się o dokumenty wzmacniające ich             
pozycję na rynku pracy, a także zwiększyli świadomość                            
w zakresie różnic w kulturze, tradycjach i zachowaniach                  
biznesowych. 

Przed wyjazdem uczniowie wzięli udział w zajęciach przygoto-
wujących. Zajęcia te obejmowały przygotowanie kulturowe,       
językowe i pedagogiczne. 

Celem przygotowania kulturowego było dostarczenie uczestni-
kom informacji na temat kraju przyjmującego oraz wiedzy                
dotyczącej życia i pracy w wielokulturowym środowisku. 

Przygotowanie językowe miało na celu dostosowanie poziomu 
umiejętności posługiwania się językiem angielskim na potrzeby 
sprawnej realizacji stażu. 

Przygotowanie pedagogiczne z kolei przygotowało uczniów                   
do pobytu na stażu w odmiennych warunkach, w sytuacjach 
trudnych i w obcym środowisku. 

Udział w projekcie był dla uczniów ZSCKR bezpłatny. Grudzień 
będzie miesiącem podsumowań działań projektowych,                         
w ZSCKR w Żarnowcu uczniowie przedstawią prezentacje                     
i sprawozdania z pobytu na stażu. Odbędzie się także uroczyste 
wręczanie dokumentów – Europass Mobilność i certyfikatów. 

Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w projekcie Erasmus+ 
i zapraszamy do aplikowania do kolejnych, które ruszą już                   
w styczniu 2023 r. 

Iwona Bartos 

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu 
realizowany jest projekt: „Modernizacja pracowni kształcenia 
zawodowego w ZSCKR w Żarnowcu” w ramach wniosku                        
o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata                    
2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi 
priorytetowej: XII. Infrastruktura edukacyjna dla działania:                  
12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego dla poddziałania: 
12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT. 
Koszty kwalifikowane – 2 464 647,75 
Dofinansowanie EFRR - ok. 2 094 950,59 
% dofinansowania EFRR - 85,00% 
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Ostatnio dość często poruszany jest temat dotyczący ochrony 
środowiska. W środkach masowego przekazu, bombardowani 
jesteśmy informacjami, jakie działania powinniśmy podejmować 
w życiu codziennym, aby następne pokolenia mogły żyć                        
na czystej i zdrowej planecie. Jednakże z danych Głównego 
Urzędu Statystycznego wynika, iż Polacy wytwarzają z roku na 
rok coraz większą ilość odpadów komunalnych. Średnio na       
jednego mieszkańca kraju przypada 358 kg zebranych śmieci. 
Tytuł niniejszego artykułu wskazuje na to, aby na otaczającą 
nas przestrzeń spojrzeć z nieco szerszej perspektywy. Pozornie 
wydawać by się mogło, że stosowanie rozwiązań nieszkodli-
wych dla środowiska, a co za tym idzie bycie tzw. eko tak                     
naprawdę nie ma większego sensu bo szkoda nam na to czasu. 
Po co mam segregować śmieci jeśli mój sąsiad tego nie robi? 
Czemu mam nie brać w sklepie siatek jednorazowych czy               
woreczków np. na dwie pomarańcze, przecież inni też w ten 
sposób postępują. Dlaczego mam jechać i poświęcać swój 
czas, aby pozbyć się dwóch puszek po farbie do Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, przecież i tak na wysypi-
sku trafią na jedną stertę więc wystarczy, że wrzucę je do kubła 
na zmieszane. Właśnie taki tok rozumowania to największy 
błąd. Twoje postępowanie ma bardzo duże znaczenie. Każdy              
z nas powinien mieć na uwadze, że nawet najdrobniejsze                 
podjęte działania, w przyszłości przyniosą korzyści. To dość 
zrozumiałe, że możemy odnieść wrażenie, iż w pojedynkę                
świata nie zmienimy ale czy nie lepiej jest pomyśleć, że w tym 
momencie jestem jedną np. z 17 tysięcy osób, które cofają              
swoją rękę i rezygnują z użycia foliowej torebki? Najdrobniejsze 
działania mające na celu ochronę środowiska wpływają                   
na naszą planetę. 
Tak więc najprościej jest podjąć działania w swoich domach. 
Bardzo ważna jest dokładana segregacja odpadów, która                  
przyczyni się do zmniejszenia ilości szkodliwych substancji                  
w glebie, powietrzu i wodzie. Dzięki segregacji oddane przez 
nas odpady mogą trafić w większych ilościach do recyklingu 
uzyskując w ten sposób cenne surowce wtórne. Oprócz tego 
segregacja odpadów jest tak ważna, ponieważ wydłuża się czas 
funkcjonowania wysypiska śmieci. Trzeba stwierdzić, że wciąż 
wiele osób nie segreguje odpadów, w skutek czego na wysypi-
ska wciąż trafia dużo odpadów niebezpiecznych, takich jak leki, 
akumulatory, zużyte baterie, itp. Dodatkowo informuję, że śmieci 
zgromadzone w jednym miejscu i na dużej powierzchni emitują 
gazy, które wchodzą w reakcje chemiczne. Jest to wręcz 
„fabryka” toksycznych i szkodliwych dla środowiska odpadów. 
Między innymi brak segregacji lub też robienie tego w sposób 
niedokładny skutkuje zwiększeniem stawek za wywóz odpadów. 
Kolejny krok to starać się naprawiać urządzenia elektryczne                 
i elektroniczne zamiast je wyrzucać. Gdy nie nadają się one do 
dalszego użytku wywieź do PSZOK, który znajduję się na             
terenie Oczyszczalni Ścieków, przy ul. Ogrodowej w Żarnowcu. 
Należy zastosować w życiu codziennym tak aktualnie popularną 
filozofię zero waste, zgodnie, z którą człowiek stara się genero-
wać jak najmniejszą ilość odpadów. Zamiast wyrzucać                    
niepotrzebne ubrania lub przedmioty po prostu oddaj je innym 
osobom. Zastąp jednorazówki torbami wielokrotnego użytku, 
ogranicz lub postaraj się wyeliminować używania rzeczy                 
z plastiku takich jak talerzyki, kubeczki itp. 
Zainwestuj w przygotowanie kompostownika, dzięki któremu 
będziesz miał idealny nawóz do przydomowego ogródka. 
Bycie eko we własnym domu to świetny sposób na ograniczenie 
wydatków. Pomimo, iż jest to nasza prywatna przestrzeń                   
to rozwój świadomości ekologicznej na poziomie globalnym 
opiera się właśnie na działaniach skumulowanych w tym wąskim                 
zakresie. Im większa liczba ludzi wdraża działania związane            
z dbaniem o środowisko, tym mniej cierpi planeta. 
 

 

Jolanta Czechowicz 

 

 

 

Przypominamy wszystkim mieszkańcom gminy, że obowiązuje 

bezwzględny zakaz spalania odpadów na terenie nieruchomości 

oraz w piecach domowych. Spalanie śmieci w piecach                          

i kotłowniach domowych oraz na wolnym powietrzu jest                    

zabronione i karalne. Zgodnie z ustawą o odpadach spalanie 

odpadów poza spalarniami odpadów lub współspalarniami jest 

zagrożone karą aresztu lub grzywny. 

Jednocześnie informujemy, że mieszkańcy naszej Gminy coraz 

częściej zwracają uwagę na to czym palą sąsiedzi. Pracownicy 

Urzędu Gminy są uprawnieni do przeprowadzania kontroli                    

w w/w zakresie i takowe kontrole będą przeprowadzane                     

sukcesywnie. Uprawnienia kontrolne posiada również Woje-

wódzki Inspektor Ochrony Środowiska. W piecu domowym                

nie wolno palić śmieci. Bezwzględny zakaz palenia w piecach 

obejmuje: plastikowe pojemniki i butelki po napojach, zużyte 

opony, inne odpady z gumy, przedmioty z tworzyw sztucznych, 

elementy drewniane pokryte lakierem, sztuczne skóry,                

opakowania po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin, 

opakowania po farbach i lakierach, pozostałości farb i lakierów, 

plastikowe torby z polietylenu, papier bielony związkami chloru 

z nadrukiem farb kolorowych. Bezwzględny zakaz palenia             

dotyczy również chemikaliów oraz opakowań z tworzyw               

sztucznych. 

W gospodarstwach domowych można spalać tylko – poza                     

opałem: papier i opakowania z papieru, tekturę i opakowania 

z tektury, drewno i opakowania z drewna, odpady kory i korka, 

trociny, wióry i ścinki, odpady z gospodarki leśnej. 

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku              

na terenie Gminy Żarnowiec, odpady należy gromadzić                    

w odpowiednich pojemnikach oraz workach na surowce wtórne. 

Ponadto mieszkańcy gminy mają do dyspozycji Punkt Selektyw-

nej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Na wskazanym obiekcie 

można bezpłatnie oddać m.in. odpady wielkogabarytowe,                 

takie jak stare meble. 

Spalając odpady w piecach trujemy siebie, swoich                      

najbliższych, sąsiadów, zwierzęta domowe, powietrze,             

wodę i glebę a więc zanieczyszczamy środowisko,                        

w którym mieszkamy. 

Spalanie śmieci w piecach domowych powoduje również                     

osadzanie się trudno usuwanej sadzy w przewodach                        

kominowych, której nadmiar może doprowadzić do zapalenia      

się i popękania komina a w konsekwencji także do pożaru                 

budynku albo zaczadzenia. 

Marta Seweryn 
Iwona Gębka 

 
 

 

 

 

Okres jesienno-zimowy to rozpoczęcie  sezonu  grzewczego i 

wiąże się z niebezpieczeństwem zatruć tlenkiem węgla                        

oraz zwiększoną liczbą pożarów budynków. Najlepszym                    

sposobem uniknięcia tragedii jest montaż czujników                     

tlenku węgla oraz dymu. Urządzenia takie – w porę                       

sygnalizujące zagrożenie – powinny być standardowym                    

elementem wyposażenia naszych domów czy mieszkań.  
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MODERNIZACJA PRACOWNI KSZTAŁCENIA                      

ZAWODOWEGO W ZSCKR W ŻARNOWCU 

 

MYŚL GLOBALNIE, DZIAŁAJ LOKALNIE 

PROJEKT ERASMUS+ W ZSCKR W ŻARNOWCU 

DOBIEGA KOŃCA 

ZAKAZ PALENIA ODPADÓW W PIECACH                            

I KOTŁOWNIACH DOMOWYCH 

AKCJA – ZAPROŚ KOMINIARZA 
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MIKOŁAJKI W BIBLIOTECE 

Z okazji Mikołajek przygotowaliśmy dla czytelników niespodzian-

kę. Pierwsze dziesięć osób, które w dniu 5 grudnia odwiedziło 

Filię w Łanach Wielkich i Punkt biblioteczny w Otoli, a 6 grudnia 

Bibliotekę w Żarnowcu wzięło udział w quizie oraz wypożyczyło 

książki otrzymało mikołajkowy upominek. 

Dnia 6 grudnia Gminną Bibliotekę Publiczną w Żarnowcu             

odwiedził również Św. Mikołaj. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    POLECAMY NOWOŚCI  

W miesiącu grudniu zaprasza-
my do biblioteki po nowości 
wydawnicze,  które dofinanso-
wano ze środków finansowych                  
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach reali-
zacji Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na 
lata 2021-2025. 

Zawadzka Nina – Dziewczyna lotnika 
Czornyj Max – Czerwony terror 
Jeż Agnieszka – W cieniu góry 
Berry Lucinda – Sekret sióstr 
Kulig Agnieszka – Leśniczówka na Mazurach 
Roxa Pola – Rezydentka 
Mróz Remigiusz – Nie ufaj mu 
Fiszer Roma – Miłość to nie grzech 
Rizzati Donatella – Mała zielarnia w Paryżu 
Tekieli Joanna – Dom na przełęczy 
Formella Ewa – Obiecuję ci szczęście 
Escobar Mario – Nauczyciel z getta 
Wilczyńska Karolina – Lato do wynajęcia 
Bauer Ewa – Pokoloruję twój świat 
Sczęsna Anna – Ogród z widokiem. 

 

 
 
 

 

 

W ten wyjątkowy czas Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu 

zdrowia, spokoju, ciepła rodzinnego oraz obfitości wszelkich dóbr. 

A nadchodzący Nowy Rok niech będzie czasem realizacji                         

osobistych zamierzeń, sukcesów i pomyślności. 

Dyrektor i Pracownicy 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowcu 

 
Niewiele osób wie, że kolędę „Cicha noc” przetłumaczono aż na 
300 języków i dialektów, a zwyczaj dekorowania choinki               
zapoczątkowały ludy germańskie. Pierwszą szopkę bożonaro-
dzeniową stworzył św. Franciszek z Asyżu. Miała walor                   
edukacyjny, bo dzięki niej zakonnik opowiadał ludziom historię 
tych niezwykłych świąt i łatwiej było zrozumieć słuchaczom istotę 
Bożego Narodzenia. 

Kolejną ciekawostką na temat świąt jest to, że najwyższą                
naturalną choinką była 67-metrowa daglezja, ustawiona w 1950 
roku w Centrum Handlowym Northgale w Seattle, z kolei                   
najwyższym sztucznym drzewkiem była ta licząca 73 metry                    
i ustawiona w stolicy Sri Lanki w 2016 roku. 

Co ciekawe, w zależności od regionu Polski to nie zawsze              
Mikołaj przynosi prezenty. W Małopolsce daje je Aniołek, z kolei 
na Dolnym Śląsku Gwiazdka. A prezent na święta w Poznaniu 
dzieci otrzymują od Gwiazdora. 

Źródło: https://www.wyjatkowyprezent.pl/blog/ciekawostki-o-

swietach-bozego-narodzenia-co-warto-wiedziec/ 

Głównym celem projektu jest poprawa warunków i jakości                 
edukacji rolniczej na terenie ZSCKR w Żarnowcu. Kluczowym 
zadaniem jest zakup wyposażenia do pracowni Mechanizacji 
Rolnictwa i Agrotroniki, pracowni Weterynaryjnej, pracowni 
Agrobiznesu. Sale, które będą objęte dofinansowaniem są         
przeznaczone do praktycznej nauki zawodu. Cel zostanie                    
osiągnięty poprzez doposażenie wyżej wymienionych pracowni. 
Pracownia mechanizacji rolnictwa i agrotroniki zostanie doposa-
żona w kombajn zbożowy, ciągnik rolniczy, rozsiewacz nawozu, 
opryskiwacz polowy oraz agregat do siewu bezorkowego. 
Zwiększy to dostęp uczniów i nauczycieli do nowoczesnych 
technologii. Pracownia weterynaryjna zostanie doposażona                    
w analizator hematologiczny i aparat EKG oraz model                       
anatomiczny krowy. Pracownia Agrobiznesu w 15 stanowisk 
komputerowych. 
W wyniku zaplanowanych zadań w projekcie zostaną osiągnięte 
wszystkie obligatoryjne wskaźniki oraz wskaźniki kluczowe                     
oraz nastąpi poprawa warunków kształcenia zawodowego                  
co przełoży się na wzrost liczby uczniów i absolwentów ZSCKR, 
a więc uzyskanie zwiększenia kompetencji uczniów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZSCKR Żarnowiec 
 

 
Za nami intensywne tygodnie pełne wyzwań i emocji.                          
7 października obchodziliśmy Światowy Dzień Tabliczki                    
Mnożenia, natomiast 10 października Światowy Dzień Zdrowia 
Psychicznego. Od września nad zdrowiem psychicznym                    
naszych uczniów czuwa trzech specjalistów: psycholog,                       
pedagog i pedagog specjalny. W przededniu Święta Edukacji 
Narodowej odbył się kolejny już Wieczór Filmowy. Uczniowie 
bawili się wspaniale aż do nocy. 8 listopada przystąpiliśmy do 
obchodów Dnia Zdrowego Śniadania. Było przepysznie, zdrowo 
i kolorowo! Tak samo jak w Dniu Warzyw i Owoców. Jesienią                 
w szkole jak co roku odbyły się też ćwiczenia ewakuacyjne                  
na wypadek pożaru. 

W październiku w ramach zajęć SKS uczniowie wyjechali                  
na basen do Miechowa. Natomiast w ramach działań                       
doradczych została zorganizowana dla klasy ósmej wycieczka                  
zawodoznawcza do papierni Velvet CARE w Kluczach. Ucznio-
wie poznali profil działalności zakładu, a następnie po odbyciu 
krótkiego szkolenia z zakresu BHP, przeszli przez halę                    
produkcyjną, gdzie zobaczyli proces powstawania wyrobów 
higienicznych. 24 listopada, również w ramach doradztwa               
zawodowego, klasy 7 i 8 wzięły udział w warsztatach                      
przeprowadzonych przez doradcę zawodowego z Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zawierciu. 

W trakcie tygodnia kodowania odbyły się dla poszczególnych 
klas zajęcia z robotyki oraz pokaz pracy drukarki 3D. Naszą 
szkołę odwiedził policjant z pogadanką dla młodzieży, a pani 
pielęgniarka przeprowadziła lekcje higieny w ramach programu 

„Wirusoochrona”. Zostały przeprowadzone badania wad                         
postawy. Odwiedził nas też mobilny gabinet dentystyczny, czyli 
tzw. Dentobus. Dzieci mogły skorzystać z bezpłatnego przeglą-
du zębów oraz zostały poinstruowane w temacie higieny                    
jamy ustnej. 20 października pierwszoklasiści oficjalnie zostali 
przyjęci w poczet uczniów, a 3 listopada dołączyli do grona            
czytelników szkolnej biblioteki. W przededniu Święta Zmarłych 
w szkole odbył się Bal Wszystkich Świętych. Była muzyka,                  
tańce i prezentacje wybranych świętych. 11 listopada obchodzi-
liśmy Narodowe Święto Niepodległości. Oprócz szkolnej                   
akademii w tym roku przypadł nam zaszczyt uświetnienia                 
obchodów gminnych. Klasa szósta zaprezentowała w Żarnowcu 
program artystyczny, który dodał splendoru tej jakże ważnej 
uroczystości.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 listopada do naszej szkoły zawitało kino objazdowe.                     
Uczniowie obejrzeli w formacie 3D dwa seanse edukacyjne –               
o życiu w oceanie oraz o kosmosie. W listopadzie obchodzili-
śmy również Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, Dzień                
Pluszowego Misia, Dzień Osób Niepełnosprawnych                   
oraz Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Dni tematyczne 
są okazją nie tylko do dobrej zabawy i integracji szkolnej                   
społeczności, ale też okazją do refleksji czy zwrócenia uwagi                   
na ważne sprawy. Listopad zakończyliśmy zabawą andrzejko-
wą. Nadszedł grudzień, a wraz z nim mikołajki. Na ten dzień 
dzieci czekały z niecierpliwością. W tym roku były wyjątkowo 
grzeczne, gdyż mikołajki u nas trwały aż dwa dni! 6 grudnia 
Mikołaj przybył do szkoły z workiem pełnym prezentów,                           
a 7 grudnia to my wyjechaliśmy na spotkanie z nim. Znaleźliśmy 
go w Domu Kultury w Wolbromiu, ucieszył się na nasz widok i… 
znowu poczęstował cukierkami! A poza tym zapewnił całą masę 
atrakcji – wręcz kulturalny maraton! Młodsi uczniowie obejrzeli 
przedstawienie pt. „Kopciuszek” w wykonaniu Katolickiego                   
Teatru Edukacji, a starsi „Dziady” cz. II. Poza tym na sali                 
kameralnej czekał nas prawdziwy maraton filmowy – najpierw 
ekranizacja serii książek dla dzieci autorstwa Bernarda Wabera, 
czyli wspaniały i wzruszający „Wielki zielony krokodyl domowy”, 
a na koniec nowy przebój Disneya pt. „Dziwny świat”. To była 
spora dawka kultury. Nasi uczniowie chętnie brali udział                       
w konkursach plastycznych, muzycznych, w akcjach                      
charytatywnych, zadbali o piękny wystrój klas na Święta                       
i upiekli już pierniczki na szkolną Wigilię.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy 
Wszystkim zdrowych, spokojnych, wesołych Świąt - aby 
czas spędzony w gronie najbliższych otulił Was miłością,             
a Nowy Rok obdarował pomyślnością i szczęściem! 
                                        Dyrekcja i Nauczyciele SP w Chlinie  

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W CHLINIE 

Gramy razem z Wielką                   

Orkiestrą Świątecznej Pomocy 

W budynku Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Żarnowcu jest 

dostępna puszka stacjonarna 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy. Jeżeli chcą Państwo 

wesprzeć 31. finał WOŚP w 

tradycyjny sposób wrzucając 

gotówkę do tekturowej puszki 

zapraszamy w terminie do 27 stycznia 2023 r. w godzi-

nach pracy Biblioteki. 29 stycznia 2023 roku odbędzie 

się 31 finał WOŚP pod hasłem: Chcemy wygrać z sep-

są! Finał dla wszystkich - małych i dużych!  

            sztab nr: #6143 / puszka nr: PF/001/6143 

CIEKAWOSTKI O BOŻYM NARODZENIU  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
GOKSiT zorganizował wycieczkę do Tyńca i Krakowa                        
2 października 2022 r. 50-cio osobowa grupa seniorów z Gminy 
Żarnowiec zwiedziła Opactwo Benedyktynów w Tyńcu, które 
niebawem będzie świętowało 1000 - lecie istnienia. Mnisi tyniec-
cy znani są z zamiłowania do zielarstwa i ziołolecznictwa, żyją 
według reguły, a ich motto to: „Módl się i pracuj” (Ora et labora). 
Warowne usytuowanie opactwa widoczne jest od strony Wisły. 
Te piękne widoki podziwialiśmy z pokładu statku wycieczkowe-
go, który zabrał nas w rejs do Krakowa. W czasie rejsu pokonali-
śmy śluzę na rzece, a wodna wycieczka zakończyła się w zakolu 
Wisły pod Wawelem. Następnie seniorzy mieli czas wolny na 
indywidualne zwiedzanie rynku krakowskiego i zakupy pamiątek. 
Ostatnim punktem programu był spektakl Teatru Słowackiego - 
była to operetka sanatoryjna pt. „Turnus mija a ja niczyja”.  
Składamy serdeczne podziękowanie Pani Katarzynie Lubaś               
z Łan Wielkich, która była przewodnikiem naszej wycieczki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich z całej gminy zorganizowało 
Koło Gospodyń Wiejskich z Łan Średnich w dniu 08.10.2022 r. 
Panie podjęły trud przygotowania biesiady dla 12 kół gospodyń 
wiejskich działających na terenie Gminy Żarnowiec. Zaproszenie 
kobiet przyjęli między innymi: Wójt Gminy Żarnowiec Grzegorz 
Scelina, Wicestarosta Powiatu Zawierciańskiego Paweł Sokół, 
Radny Powiatowy Krzysztof Wrona, Przewodniczący Rady                 
Gminy Eugeniusz Kapuśniak, Przewodnicząca Rady Powiatu 
Zawierciańskiego Barbara Laskowska oraz Radni i Sołtysi                      
z terenu gminy Żarnowiec. Spotkanie umilała kapela regionalna 
„Żarnowiacy”. GOKSiT przedstawił prezentację multimedialną 
działalności KGW z Łan Średnich na przestrzeni lat. KGW Łany 
Średnie składa podziękowania za serdeczne życzenia, słowa 
uznania oraz otrzymane upominki. 

 
GOKSiT w Żarnowcu zorganizował spotkanie młodzieży                         
z artystą malarzem Michałem Kwarciakiem w dniu 03.11.2022 r. 
 
Jak informuje Galeria Artmajeur Michał Kwarciak to współczesny 
polski malarz. W swoich obrazach Michał Kwarciak tworzy              
osobny świat z pogranicza rzeczywistości i snu, rzeczywistości              
i wyobraźni. Jego prace wydają się być wyrwane z kontekstu, 
utrwalają moment, w którym tylko śnimy lub wyobrażamy sobie, 
jest to rodzaj fantastycznej projekcji. Inspiracje czerpie z legend, 
baśni, codziennych doświadczeń, życia rodzinnego i otoczenia. 
 
Michał Kwarciak urodził się w 1983 roku. Ukończył Akademię 
Sztuk Pięknych w Częstochowie z tytułem magistra sztuk               
pięknych. Od kilkunastu lat mieszka w Chlinie, gdzie                      
czerpie inspiracje i w swojej pracowni maluje obrazy. 
 
Podczas spotkania artysta zachęcał młodzież do poszukiwania 
pasji, rozwijania zainteresowań, odkrywania talentów, jak                     
twierdzi jego osobiste zainteresowanie rysunkiem a potem                
sztuką plastyczną narodziło się w VII klasie. Serdecznie                   
dziękujemy za spotkanie pro bono i przeprowadzenie warszta-
tów z młodzieżą, a wszystkich zainteresowanych twórczością 
Pana Michała zapraszamy na aukcje internetowe jego obrazów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
GOKSiT w Żarnowcu zorganizował 11.11.2022 r. konkurs: 
Patriotyzm w sercu dziecka –,,Mała Ojczyzna widziana oczami 
dziecka”. 
Konkurs miał na celu upamiętnienie rocznicy 100–lecia         

pomnika Wolności w Łanach Wielkich, a także: 
- promowanie wśród dzieci i młodzieży idei patriotyzmu, kształto-
wanie;  
poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec Ojczyzny, 
- uczenie szacunku dla minionych pokoleń walczących o niepod-
ległość; 
- promowanie postawy aktywnego uczestnictwa w życiu publicz-
nym; 
W ramach konkursu należało wykonać rysunek lub wziąć udział 
w konkursie pieśni patriotycznych. Wpłynęło 55 prac plastycz-
nych wykonanych różnymi technikami, natomiast w konkursie 
wokalnym wzięło udział 17 dzieci i młodzieży. 
Serdecznie dziękujemy za udział - piękny wyraz patriotyzmu. 
Pamiętajmy, że "wolność nie jest nam dana raz na zawsze". 
Pamiętajmy o tych, którzy o nią walczyli i ginęli. Pomnik                 
Wolności w Łanach Wielkich jest świadectwem wdzięczności                 
za odzyskanie niepodległości.                                       cd. str. 10 
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PROJEKT „MAŁA KSIĄŻKA - WIELKI CZŁOWIEK” 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowcu po raz kolejny                   

zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) do udziału                    

w projekcie: „Mała książka - wielki człowiek”. Projekt jest realizo-

wany przez Instytut Książki, w ramach ogólnopolskiej kampanii 

promującej czytelnictwo wśród najmłodszych czytelników. 

Dziecko, które przyjdzie do biblioteki wraz z rodzicem otrzyma     

w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na dobry                      

czytelniczy start. 

Wyprawka zawiera książkę „Krasnal w Krzywej Czap-

ce” (książka dostępna także w języku ukraińskim), oraz Kartę 

Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną 

wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru                     

dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu 

dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem. 

 
WARSZTATY KOMIKSOWE Z PISARZEM  

ZBIGNIEWEM MASTERNAKIEM 
 

W środę 9 listopada w Gminnej Bibliotece Publicznej w Żarnow-

cu odbyło się spotkanie autorskie połączone z warsztatami               

komiksowymi, które poprowadził Pan Zbigniew Masternak.                  

W spotkaniu wzięli udział uczniowie klasy II i III Szkoły Podsta-

wowej im. H. Grabowskiej „Zety” w Chlinie wraz z wychowaw-

czynią Panią Izabelą Banaś. Pisarz niezwykle ciekawie opowia-

dał o swojej twórczości. W drugiej części spotkania odbyły się 

warsztaty komiksowe. Uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób 

powstaje komiks i skąd czerpać ciekawe pomysły na jego                  

powstanie. Następnie każdy uczeń miał za zadanie stworzyć 

własny komiks. Pan Zbigniew pomagał uczniom, dawał                       

wskazówki i instruował w trakcie pracy. Najlepsze komiksy                 

wyróżnił i nagrodził. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom                        

i wyróżnionym! 

Warsztaty miały na celu pobudzenie dziecięcej wyobraźni                    

oraz twórczej pracy. Spotkanie przebiegło w bardzo sympatycz-

nej atmosferze. Pan Zbigniew zachęcał dzieci do częstego                  

czytania książek, odwiedzania biblioteki oraz rozwijania swoich 

zainteresowań. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbigniew Masternak – pisarz, dziennikarz, autor scenariuszy 

filmowych, reportażysta, autor komiksów. Pierwsze opowiadania 

zaczął pisać w szkole podstawowej. W 1997 ukończył                       

z wyróżnieniem Liceum Ogólnokształcące im. B. Głowackiego      

w Opatowie. W 2009 ukończył scenariopisarstwo w Krakowskiej 

Szkole Filmu i Komunikacji Audiowizualnej. Mistrz Polski w Piłce                  

Błotnej, kapitan Reprezentacji Polskich Pisarzy w Piłce Nożnej. 

Autor wielu powieści, m.in. autobiograficznego cyklu „Księstwo”. 

Jego książki przetłumaczono na: wietnamski, mongolski,                  

niemiecki, hiszpański, macedoński, ukraiński i białoruski.                       

W 2012 roku otrzymał nagrodę im. Władysława Orkana                       

„za wybitne osiągnięcia literackie”. Pan Zbigniew pochodzi                    

z Gór Świętokrzyskich, obecnie mieszka we Wrocławiu. 

 
PRZEDSZKOLAKI W BIBLIOTECE 

 

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Gminnej Bibliote-

ce Publicznej zostały zorganizowane zajęcia dla grupy Żabki               

z Przedszkola Publicznego w Żarnowcu. 

Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach plastycznych. Podczas 

spotkania przedszkolaki wysłuchały tekstu o Święcie Niepodle-

głości oraz dowiedziały się jak dbać o symbole narodowe.          

Oglądały również kolorowe książki, które same wybrały                         

z księgozbioru biblioteki. Dzieci zarecytowały pięknie wierszyk, 

którego nauczyły się na Dzień Niepodległości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
WARSZTATY PLASTYCZNE 

Z okazji Mikołajek Gminną Bibliotekę Publiczną w Żarnowcu 

odwiedzili uczniowie klasy I,II i III ze Szkoły Podstawowej – Filia 

w Małoszycach. Podczas spotkania uczniom przypomniano 

zasady korzystania z biblioteki, dzieci zapoznały się z księgo-

zbiorem i opowiadały o ostatnio przeczytanych książkach.                    

W czytelni oglądały wybrane przez siebie książki i brały udział           

w quizie. Następnie odbyły się zajęcia plastyczne o tematyce 

świątecznej. Dzieciom najbardziej podobało się wspólne                 

zdobienie cynamonowych ciasteczek. Na zakończenie spotka-

nia jedna z uczennic przeczytała książkę pt. „Zapominalski    

Święty Mikołaj”. Dziękujemy za miłe spotkanie.  

 
 
 

 

WYCIECZKA DO TYŃCA 
„CUDZE CHWALIMY SWEGO NIE ZNAMY” -                  

SPOTKANIE Z MALARZEM 

 

Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI  

 

BIESIADA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH  

 

KONKURS PATRIOTYCZNY 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 Echo Żarnowca            

 „ECHO ŻARNOWCA” NR 4/2022                                                                                                                                   Str.  11 Str. 10                              „ECHO ŻARNOWCA” NR 4/2022  

 Echo Żarnowca            KULTURA KULTURA 

 

 

 

 

Klub Integracji Społecznej Pasjonatów Rękodzieła zorganizował 
cykliczne spotkania poniedziałkowe, które odbyły się w Domu 
Kultury w Żarnowcu: 
21.11.2022 r. - układanie serwetek papierowych na stół                      
i do serwetnika. 
28.11.2022 r. - spotkanie z kosmetyczką Panią Eweliną Gąsior    
z Jeziorowic - podstawy makijażu oraz makijaż na szybkie                      
wyjście. 
05.12.2022 r. - przy zimowej herbatce rozmawiałyśmy                     
o przepisach na święta, co pieczemy, co gotujemy i co serwuje-
my na świąteczny stół. 
12.12.2022 r. - w urodziny miesiąca spotkałyśmy się z Panem 
Grzegorzem Dudałą - artystą tworzącym ażurowe kompozycje – 
„Wycinanki Dudały”. 
19.12.2022 r. - w ostatni poniedziałek grudnia (przed świętami) 
spróbowałyśmy własnoręcznie wykonać świąteczny stroik,             
wianek lub bukiet z żywych gałązek, szyszek, ozdób itp.                   
W nowym roku zapraszamy na kolejne spotkania tematyczne. 

 
 
 

 

 

 
 
 
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Żarnowcu przy 
współpracy z Wyższą Szkołą Humanitas przystąpił do projektu 
"Cyfrowi eksperci w Podregionie Sosnowieckim" realizowanego 

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W pierw-

szym etapie odbyło się szkolenie pracowników GOKSiT,                       
a następnie odbywają się warsztaty dla dzieci i młodzieży. 
Warsztaty dziennikarstwa mają za zadanie rozbudzić                            
w uczestnikach chęć do poznawania możliwości, jakie niesie 
cyfrowy świat, rozwijać umiejętności w pracy w grupie i wpływać 
na wyobraźnię i kreatywność. Zajęcia dedykowane są dla                  
dzieci i młodzieży w wieku 10-14 lat i są realizowane od                    
listopada 2022 r. do stycznia 2023 r. Podczas warsztatów               
młodzież korzystała z tabletów, kamery oraz materiałów                   
niezbędnych do realizacji zajęć edukacyjnych (kompleksowe 
scenariusze zajęć). 

 

 

„Korona Żarnowca" wystąpiła 23 października 2022 r. podczas 
Dnia Seniora w Centrum Kultury i Sportu w Miechowie.                     
Wystąpiły także zespoły senioralne z okolic Miechowa. 

Wrzesień i październik 2022 r. to czas intensywnej pracy zespo-
łu związanej z licznymi próbami i nagraniami studyjnymi                      
w związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Sta-
rostwo Powiatowe w Zawierciu pt. „Najpiękniejsze pieśni ludowe                 
regionu”. Czekamy na uroczystą promocję płyty zespołu,                   
na której znajdzie się 12 pieśni, w tym składanka dawnych                
pieśni weselnych. Radio z kulturą przeprowadziło obszerny        
wywiad z instruktorem zespołu Panią Alicją Werys. Wywiadu 
można posłuchać wchodząc na link zamieszczony na naszej 
stronie: www.goksitzarnowiec.naszgok.pl 

Zespół „Korona Żarnowca” otrzymał także zaproszenie od Radia 
Kielce na nagranie audycji radiowej. Niebawem usłyszymy nasz 
zespół z bogatym, różnorodnym repertuarem. Obecnie zespół 
opracowuje kolędy i pastorałki, aby w okresie Świąteczno –   
Noworocznym wziąć udział w organizowanych przeglądach,               
jak również zaprezentować się przed lokalną publicznością. 

 

 

 

6 grudnia 2022 r. odbył się wieczór mikołajkowy zorganizowany 
przez GOKSiT w Żarnowcu. Spotkanie umiliły występy zespołów 
działających przy Domu Kultury: "Black Stars i Herosi". Wielką 
radość sprawił dzieciom teatrzyk  pt. „O lodowej górze i królew-
nie Marysi”. Na zakończenie spotkania przybył Mikołaj,                    
który obdarował dzieci słodkimi upominkami.  

 
 
 
 
 

Warsztaty z Panem Grzegorzem Dudałą za nami. Efektem                     
spotkania z artystą, który specjalizuje się w sztuce cięcia                      
papieru, były wycinanki z kolorowego papieru. Dzieci i dorośli 
spróbowali swoich sił w artystycznym wycinaniu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Na zdjęciu wycinanka - herb gminy Żarnowiec                  

 

 

                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Otoli działało już przed II wojną 

światową. Do 1965 r. przewodniczącą koła była Pani Selwet.            

W 1966 r. rolę tę przejęła Pani Marianna Baran. Wówczas koło 

liczyło 32 członkinie. Następnie przewodniczącą została Pani 

Urszula Czech. Do Koła zapisało się wówczas 19 pań. Panie               

z własnych środków uszyły stroje. Rok później, podczas Dożynek 

Wojewódzkich KGW z Otoli, podobnie jak inne koła miało duży 

wkład w organizację uroczystości. Starościną dożynek została 

Urszula Czech. Obecnie do koła należy 15 pań. Przewodniczącą 

jest Pani Dorota Micuła. Panie biorą udział w konkursach                

organizowanych przed GOKSiT, kiermaszach świątecznych, 

przygotowują piękną palmę wielkanocną oraz wieńce dożynko-

we. Integrują się podczas Biesiady KGW oraz wspólnych                  

wycieczek. KGW wpisało się do Krajowego Rejestru Kół                       

Gospodyń Wiejskich uzyskując środki finansowe na działalność. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biesiada KGW - 2020 r.  

 

Obecnie cztery członkinie koła: Dorota Micuła, Małgorzata                 

Bątorek, Iwona Dąbrowska oraz Joanna Szczerba występują               

w Zespole Regionalnym „Korona Żarnowca”. Należy również 

wspomnieć o Pani Urszuli Czech, która maluje wzory na szkle, 

zajmuje się ozdabianiem materiałów drewnianych (np. tace,                             

deski, pudełka). Wykonuje również dekoracje przestrzenne                      

i zdobi różne przedmioty techniką decoupage.  

Red.  

 
 

WYCINANKI DUDAŁY 

 

 

WARSZTATY DZIENNIKARSTWA 

 
 

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W OTOLI  

 

CO ROBI ZESPÓŁ REGIONALNY  

”KORONA ŻARNOWCA” ? 

 

 

MIKOŁAJKI Z GOKSiT 

 

SPOTKANIA KLUBU INTEGRACJI                            

SPOŁECZNEJ PASJONATÓW RĘKODZIEŁA 


