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      PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” 

 
Wójt Gminy Żarnowiec informuje, że dnia 22 czerwca br. w ramach zawartego Porozumienia pomiędzy Wojewódzkim               

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a Gminą Żarnowiec, w tutejszym urzędzie               

uruchomiony został dla mieszkańców Punkt konsultacyjno-informacyjny Rządowego Programu Priorytetowego               

„Czyste Powietrze”. 

Punkt jest czynny we wtorki i piątki w godzinach od 10.00 do 15.00.  

W Punkcie jest możliwość skonsultowania i złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu                                  

Priorytetowego ,,Czyste Powietrze”. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 32 644 93 20 wew. 108.  

Mamy nadzieję, że funkcjonowanie Punktu konsultacyjno-informacyjnego zachęci mieszkańców do skorzystania                           

z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy                 

jakości powietrza na terenie Gminy Żarnowiec. 

Zachęcamy do korzystania z punktu!  

ECHO  ŻARNOWCA  -  kwartalnik 

Gazeta  Samorządowa                                             
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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WAŻNE NUMERY TELEFONÓW  
 
 

 Urząd Gminy Żarnowiec 32 644 93 20  

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej                             

w Żarnowcu  32 644 90 08 

 Urząd Pocztowy w Żarnowcu 32 644 90 04 

 Apteka w Żarnowcu 32 644 90 12 

 Przedszkole Publiczne w Żarnowcu 32 724 11 30  

 Szkoła Podstawowa w Żarnowcu 32 647 34 20 

 Szkoła Podstawowa w Chlinie 32 644 90 15  

 Szkoła Podstawowa w Małoszycach 32 644 90 51 

 Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki 32 644 91 14  

 Gminna Biblioteka Publiczna  32 644 90 40 

 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu 

       32 644 90 80. 

Dnia 17 czerwca br. odbył się Jubileusz Par Małżeńskich. Podczas spotkania Wójt 
Gminy Żarnowiec Grzegorz Scelina wręczył Jubilatom obchodzącym Złote Gody 
„Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, przyznawane przez Prezydenta RP.                 
Listy gratulacyjne oraz medale otrzymały pary obchodzące Jubileusz 50-lecia: Marta                 

i Eugeniusz Bryła z  Jeziorowic, Maria i Czesław Kur z Chliny, Wiesława i Stanisław 

Kur z Udorza, Halina i Adam Lasota z Koryczan, Zofia i Jan Nocuń z Żarnowca,                  
Krystyna i Henryk Pelan z Żarnowca, Irena i  Tadeusz  Pronobis z Łan  Średnich,               
Urszula  i  Stanisław  Rusek  z Małoszyc, Teresa i Stanisław Rusek z Woli Libertow-

skiej, Leokadia i Stanisław Sobieraj z Koryczan, Marianna i Józef Sokół z Koryczan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokończenie na str. 11 

PIKNIK RODZINNY                     

W ŻARNOWCU  
 

W dniu 18 czerwca 2021r. odbył się  

II Piknik Rodzinny, w którym uczest-

niczyły dzieci z przedszkoli i szkół 

podstawowych z terenu Gminy Żar-

nowiec. Spotkanie odbyło się na  

stadionie sportowym Trzy Korony 

Żarnowiec i miało charakter sportowo 

– ekologiczny. Piknik rozpoczęły biegi 

grupowe dla wszystkich chętnych na 

dystansach:  

 

Przedszkolaki – 100 m,  

kl. I-III - 200m,  

kl. IV- VI -300m,  

kl. VII-VIII- 400m. 

Odbywały się również rozgrywki piłki 

nożnej, siatkówki, piłki plażowej, rzuty 

piłką lekarską oraz taniec zumby. 

Najmłodszym najwięcej radości spra-

wiły dmuchane zjeżdżalnie i zabawy 

z animatorem, a także możliwość 

oglądania bojowych wozów strażac-

kich i karetki Jurajskiej Grupy Ratow-

nictwa Medycznego. Podczas pikniku 

jeden z ratowników medycznych 

przeprowadzał pokaz udzielania 

pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Dokończenie na str. 8 

 

Uroczystość odbędzie się w Udorzu 11 lipca 
2021r. 
Program:   
▪ godz. 11.45 – Zbiórka pocztów sztandaro-
wych i delegacji 
▪ godz. 12.00 – Msza św. w intencji zamordo-
wanych i zmarłych żołnierzy i harcerzy 
godz. 13.00 – Przemarsz pod płytę pamiątko-
wą w Udorzu 
- Apel poległych 
- składanie kwiatów 
▪ godz. 13.20 - Okolicznościowe przemówienia 
▪ godz. 13.45 - Zakończenie uroczystości. 

77. rocznica Akcji Specjalnej "Koppe" 

upamiętniająca bohaterstwo żołnierzy               

batalionu „PARASOL” 
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Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych  

na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać 

faktury VAT: 
- w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. należy 

złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta 

miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz 

z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu 

oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 

2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r. 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi: 
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych 

oraz 
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek                   

przeliczeniowych bydła. 

Pieniądze wypłacane będą w terminie: 1 - 29 października 

2021 r. gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo           

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku 

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-

akcyzowego 

 

 

 

Owoce czarnej porzeczki to najwspanialsze źródło niemal 

wszystkich składników, niezbędnych do dobrego funkcjonowa-

nia organizmu. Czarna porzeczka jest doskonałym źródłem      

węglowodanów, kwasów organicznych (zwłaszcza kwasów 

askorbinowy- witamina C), pektyny, prowitaminy A, witaminy H, 

(biotyny), K, witaminy B1, B2, B6 i PP. Zawiera również spore 

ilości soli mineralnych, m.in. fosfor, magnez, wapń, żelazo,               

potas i siarkę, a także rzadko spotykany w roślinach bor, cynk            

i mangan. Świadczy to o jej ogromnych wartościach odżyw-

czych i dietetycznych oraz korzystnym wpływie na zdrowie.  

Napoje z czarnej porzeczki łagodzą ból gardła, pomagają                   

w zwalczaniu kaszlu, są doskonałym środkiem przeciwgorącz-

kowym oraz wzmacniają ogólną odporność organizmu, a nawet 

wspomagają leczenie wątroby i nerek. Owoce czarnej porzeczki 

mają właściwości bakteriobójcze, hamują rozwój wirusów                    

i grzybów, dlatego zaleca się picie soku z czarnej porzeczki                

w okresach gryp i infekcji. Ze względu na dużą zawartość                 

błonnika pomagają też na zaparcia i inne problemy żołądkowe. 

Czarne porzeczki korzystnie wpływają także na naczynia               

krwionośne, wzmacniają serce i obniżają ciśnienie krwi, dlatego 

też ich spożywanie szczególnie jest zalecane osobą cierpiącym 

na nadciśnienie tętnicze. Warto wspomnieć, iż w leczeniu                

czarną porzeczką wykorzystuje się nie tylko owoce, ale także 

liście. Napary z liści, między innymi, przyśpieszają wydalanie 

toksyn z organizmu, regulują prace nerek poprawiają krążenie                

i czynność serca oraz zmniejszają obrzęki. Zachęcam więc 

wszystkich do spożywania tego jakże niezwykłego owocu. 

 

Źródło: „Śląskie Aktualności Rolnicze”                                                   

Nr 06 (389) czerwiec 2021 

 

 
 
64 uczniów ZSCKR będzie realizowało międzynarodowy staż. 
Pierwsza grupa uczniów właśnie wyrusza do Hiszpanii                      
w ramach realizacji projektu Erasmus+. 

16 uczniów klas I i II będzie zdobywać nowe doświadczenia               
i umiejętności u partnera projektu w malowniczej Maladze.    
Dwutygodniowy pobyt na stażu będzie też okazją do zapozna-
nia się z urokami i kulturą regionu. 
Wyjazd w obecnych warunkach nakłada na uczestników                  
określone obowiązki i obostrzenia, jednakże po długim czasie 
izolacji stanowi obietnicę nie tylko podniesienia umiejętności 
zawodowych, ale też odbudowy relacji interpersonalnych. 
To pierwsza z czterech 16-osobowych grup młodzieży naszej 
szkoły, które wezmą udział projekcie. Kolejne wyjazdy zaplano-
wane są zaraz po wakacjach - na wrzesień/październik                     
oraz ostatnie miesiące roku szkolnego. 
Zapraszamy na stronę ZSCKR w Żarnowcu, gdzie na bieżąco 
będziemy dzielić się doświadczeniami i wrażeniami ze stażu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iwona Dyszkiewicz  
 
 
 
 
 

 
 

15 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia 
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego            
zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start” na                 
rok szkolny 2021/2022. 

Składanie wniosków będzie odbywać się tylko w formie                
elektronicznej, a obsługą w pełni zautomatyzowanego procesu 
zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Warto zaznaczyć, 
że dla rodziców, którzy do tej pory składali wnioski o świadcze-
nie poprzez bankowość elektroniczną (najpopularniejsza forma), 
PUE ZUS oraz system Empatia zmiana będzie niewidoczna, 
ponieważ z ich perspektywy składanie wniosków odbędzie                
się dokładnie w takim samym trybie. 

Proponowane zmiany wpłyną na znaczną redukcję kosztów 
obsługi i zakładają utrzymanie ich na poziomie 0,1 proc. kwoty 
przeznaczonej na wypłatę świadczeń.  Szacuje się, że w okresie 
2021–2031 łączne koszty obsługi wyniosą ok. 15 mln zł,                      
co oznacza oszczędności dla budżetu państwa na poziomie                
ok. 488 mln zł. 

Jak składać wniosek od 1 lipca? 
Wszyscy rodzice od 1 lipca mogą, tak jak w ubiegłych latach, 
składać wnioski online:  

- przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia 
- przez bankowość elektroniczną 
- przez portal PUE ZUS. 

Wnioski należy składać do 30 listopada. 

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

Sprawy samorządowe za okres kwiecień-czerwiec 2021 r. 

▪ Zmieniono termin rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.04.03.01-
IZ.01-24-370/20 z poddziałania 4.3.1. Efektywność energetycz-
na i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej                   
i mieszkaniowej – ZIT Subregionu Centralnego. 
Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – maj 2021 r.                 
– został przesunięty na czerwiec 2021 r. 
Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu nastąpiła z powodu 
złożoności procesu oceny wniosków o dofinansowanie oraz 
utrudnień związanych z COVID-19. 
W wyżej wymienionym naborze na ocenę merytoryczną                
oczekują następujące wnioski złożone przez Gminę Żarnowiec: 
a) Przebudowa z nadbudową budynku remizy OSP w Małoszy-
cach wraz z termomodernizacją, wymianą infrastruktury               
wewnętrznej i zewnętrznej oraz budowa szamba:     

- wartość całkowita 753 852,02 zł 
- koszty kwalifikowane 226 732,46 zł  
- dofinansowanie ogółem 192 722,59 zł 

- dofinansowanie UE 192 722,59  zł 
 

b) Termomodernizacja budynku komunalnego po byłej szkole             
w Woli Libertowskiej: 
- wartość całkowita 958 314,52 zł 

- koszty kwalifikowane 718 550,84 zł 
- dofinansowanie ogółem 610 768,20 zł  

- dofinansowanie UE 610 768,20 zł 
 

c) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chlinie: 
- wartość całkowita 1 850 927,48 zł  
- koszty kwalifikowane 974 138,67 zł  

- dofinansowanie ogółem 828 017,87 zł 
- dofinansowanie UE 828 017,87 zł. 
 

▪ W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg złożono                 

dwa wnioski dotyczące remontu dróg w Woli Libertowskiej oraz 
Małoszyce Borek – w obecnej chwili oceniono tylko remont     

drogi w Woli Libertowskiej znajdujący się na 63 miejscu listy 
rezerwowej. 
 

▪ Na liście oczekujących na dofinansowanie środkami budżetu 

województwa śląskiego znalazły się dwa wnioski złożone przez 

Gminę Żarnowiec dotyczące modernizacji dróg w Chlinie oraz 
Małoszycach.   

 

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

powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożar-
nych” organizowanego przez WFOŚiGW w Katowicach złożono 

2 poprawki wniosków: ocieplenie ścian zewnętrznych remizy 
OSP Chlina, docieplenie stropu w budynku remizy OSP                   
Koryczany. 
 

▪ Podpisano porozumienie dotyczące wdrażania Programu               

Czyste Powietrze oraz nawiązania w tym zakresie współpracy     

z WFOŚiGW w Katowicach celem utworzenia punktu                          
konsultacyjno-informacyjnego w Urzędzie Gminy w Żarnowcu.  
 

▪ ZWiGK w Żarnowcu sukcesywnie przeprowadza wykaszanie 

terenów zielonych w pasie dróg gminnych i wewnętrznych             
celem utrzymania bezpieczeństwa użytkowania oraz estetyki. 
 

▪ W miesiącu czerwcu planowane jest zgłoszenie miejscowości 

Chlina do konkursu „Najlepsza miejscowość powiatu                           
zawierciańskiego 2021”. 
 

▪ Sołectwo Wola Libertowska będzie ubiegać się o miano   

„Piękna wieś województwa śląskiego” w ramach konkursu             
ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego. 

 
 

▪ Złożono dwa wnioski o pomoc finansową w Marszałkowskim          

Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2021 roku dla sołectwa Otola 
(zakup i montaż siłowni zewnętrznej) i sołectwa Udórz (zakup 

lamp hybrydowych). 
 

▪Rozpoczęły się prace przy remoncie dachu kościoła p.w. Św. 

Wojciecha w Łanach Wielkich. Dotacja z budżetu Gminy                
wynosi 200 000,00 zł. 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji decyzją z dnia              

23 kwietnia 2021 r. przyznał dotacje z Funduszu Kościelnego 
na konserwację i remonty obiektów sakralnych i kościelnych                   
o wartości zabytkowej, w tym 50 tys. zł. dla Parafii w Łanach 

Wielkich.  
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Zdj. Anna Sarwa  
 

 

▪ Zarząd WFOŚiGW w Katowicach wyraził zgodę na dofinanso-

wanie zadania p.n.: „Demontaż, transport i utylizacja odpadów 
zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie 

Gminy Żarnowiec w 2021 roku”. Dotacja wynosi: 56 002,95 zł 
ze środków, WFOŚiGW oraz 54 767,85 zł ze środków 
NFOŚiGW. 
 

▪ W dniu 15.06.2021r. został ogłoszony przetarg dotyczący po-

stępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi 
powiatowej nr 1767S ulicy Kościuszki w Żarnowcu”- znak                      
sprawy: SRZP261-0009/21, przeprowadzonego w trybie                   

podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1              
ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicz-
nych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm., dalej: „ustawa Pzp”). 

Gmina Żarnowiec   udziela dofinansowania w wysokości 2/3.  
 

▪ Wydział dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Zawier-

ciu poinformował, że planowane wybudowanie chodnika wzdłuż 

drogi powiatowej nr 1762S w miejscowości Udórz ze względu 
na nieuregulowany stan prawny działki nr 555/2 k.m. 8 nie                         
dojdzie do skutku. 

ERASMUS+ W ZSCKR W ŻARNOWCU 

CZARNA PORZECZKA  

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 

https://empatia.mpips.gov.pl/
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Przypominamy, że trwa Loteria Narodowego Spisu                     

Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Zgłoszenia do 

udziału w loterii przyjmowane są do 7 lipca 2021 r. 

 Aby uczestniczyć w loterii należy: 

- wejść na stronę https://spis.gov.pl/ i zrealizować obowią-

zek spisowy poprzez samospis internetowy, 

- pobrać i zachować unikatowy, 10-znakowy kod uprawniający 

do udziału w loterii, 

- zgłosić kod na stronie https://loteria.spis.gov.pl/, 

-  sprawdzać wyniki losowania w mediach społecznościowych            

i na stronie https://loteria.spis.gov.pl/. 

Im szybsze zgłoszenie do udziału w loterii, tym większa 

szansa na wygraną! 

W loterii można wygrać atrakcyjne nagrody - karty przedpła-

cone o wartości 500 zł, 1000 zł, a w losowaniu finałowym,  

które odbędzie się 14 lipca 2021 r. – 16 samochodów osobo-

wych!  

Najbliższe losowania nagród odbędą się: 2 lipca 2021 r. oraz              

9 lipca 2021 r. 

Jeden kod może wziąć udział w wielu losowaniach. Wszystkie 

zarejestrowane zgłoszenia wezmą udział w losowaniu                 

finałowym. 

Regulamin i harmonogram losowania nagród w loterii dostępne 
są na stronie https://loteria.spis.gov.pl/. Serdecznie zapraszamy 
do udziału w loterii. 

 

 

W związku z rozpoczęciem pracy przez rachmistrzów telefonicz-

nych od 4 maja br., informujemy w jaki sposób można zweryfi-

kować jego tożsamość: 

 

1. Poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną 

na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/ 

 

2. Poprzez kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99, 

wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, 

a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza.  

Aby spisać się bezpiecznie należy pamiętać, że:    

                             

 - Rachmistrzowie będą dzwonić z numeru 22 828 88 88 i aż 

do odwołania nie będą odwiedzać respondentów 

w domach.  

 

- Rachmistrz spisowy ma oficjalny identyfikator wydany 

przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię 

i nazwisko,  numer, godło, informację o przetwarzaniu danych 

osobowych. 

 

- Jeśli obowiązek spisowy został już zrealizowany przez Internet 

albo poprzez infolinię spisową nikt nie będzie dzwonić 

do respondentów w tej sprawie. Takie kontakty mogą być próbą 

wyłudzenia danych. 

 

- Rachmistrz nie zapyta o zarobki, oszczędności, cenne przed-

mioty w domu, numer konta, PIN do karty czy dane logowania 

do bankowości internetowej. Takie pytania mogą wskazywać 

na próbę wyłudzenia danych. 

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności 

i rzetelności rachmistrza spisowego, prosimy zaistniały incydent 

niezwłocznie zgłaszać na infolinię spisową lub do właściwego 

Gminnego Biura Spisowego w swoim miejscu zamieszkania. 

Po weryfikacji rachmistrza i uzyskaniu pewności, że dzwoni 

w celu przeprowadzenia spisu, prosimy mieć na uwadze, 

że zgodnie z ustawą nie można odmówić mu podania danych. 

 

Przypominamy, że wszystkie dane przekazane w spisie są obję-

te tajemnicą statystyczną regulowaną przez ustawę o statystyce 

publicznej i służą wyłącznie zbiorczym analizom statystycznym. 

Każda osoba biorąca udział w spisie ma zapewnioną pełną ano-

nimowość. Osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane 

do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Za jej niedotrzymanie 

grożą sankcje, w tym kara pozbawienia wolności.  

 
 

 

W miesiącu czerwcu br. wypłacono drugą transzę świadczenia 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium 

szkolne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żarnowiec. 

Warunkiem wypłaty stypendium jest przedłożenie faktur lub         

rachunków za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. za                    

dokonane zakupy podręczników, pomocy naukowych,                         

przyborów szkolnych, biletów na dojazd do szkoły, abonament 

za Internet. Z pomocy skorzystało 20-stu uczniów. Łącznie                

wypłacono 12144,47 zł. 

Kolejne wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na rok 

szkolny 2021/2022 będą przyjmowane od 01.09.2021 r. do 

15.09.2021 r. Wniosek składa rodzic lub pełnoletni uczeń,                    

którego dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 

528,00 zł. 

Aneta Szwej 

 

W dniu 27 maja 2021 r. odbyła się XXII Sesja Rady Gminy               

Żarnowiec na której zostały podjęte uchwały: 

- Uchwała Nr XXII/147/2021 w sprawie udzielenia Wójtowi                

Gminy Żarnowiec wotum zaufania. 

- Uchwała Nr XXII/148/2021 w sprawie przyjęcia Oceny                    

Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2020 dla Gminy                       

Żarnowiec. 

- Uchwała Nr XXII/149/2021 w sprawie zatwierdzenia                     

sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego                  

Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Żarnowcu za 

2020 rok. 

- Uchwała Nr XXII/150/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawoz-

dania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu                  

Gminy Żarnowiec za 2020 r. 

- Uchwała Nr XXII/151/2021 w sprawie udzielenia absolutorium 

dla Wójta Gminy Żarnowiec z tytułu wykonania budżetu za   

2020 r. 

- Uchwała Nr XXII/152/2021 w sprawie przyjęcia Gminnej                 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie 

Żarnowiec na lata 2021-2030. 

- Uchwała Nr XXII/153/2021 w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Żarnowiec na lata 

2021-2023. 

- Uchwała Nr XXII/154/2021 w sprawie „Wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żarnowiec na 

lata 2021-2026. 

- Uchwała Nr XXII/155/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Żarnowiec na 2021 r. 

- Uchwała Nr XXII/156/2021 w sprawie przekazania środków 

finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódz-

kiej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 

samochodu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej  

Policji w Zawierciu, Komisariatu Policji w Ogrodzieńcu. 

- Uchwała Nr XXII/157/2021 w sprawie udzielenia pomocy                  

finansowej Powiatowi Zawierciańskiemu na realizację zadania 

pn. „Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w ciągu 

drogi powiatowej Nr 1767 S ulicy Kościuszki w Żarnowcu”. 

- Uchwała Nr XXII/158/2021 w sprawie przekazania projektu 

zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

organowi regulacyjnemu do zaopiniowania. 

- Uchwała Nr XXII/159/2021 w sprawie zmiany uchwały                      

Nr XXI/145/2021 Rady Gminy Żarnowiec z dnia 16 marca                  

2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Żarnowiec na                

2021 r. 

 

Anna Czech  
 

 

Kradzież albo zgubienie dokumentu tożsamości to bardzo                   
poważny problem. Taka sytuacja może doprowadzić do                  
wykorzystania naszych danych do celów przestępczych.                        
Można uchronić się przed przykrymi konsekwencjami utraty 
dokumentów, zastrzegając je. 
Najważniejsze dokumenty wykorzystywane do poświadczania 

tożsamości: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, książeczka 

żeglarska, książeczka wojskowa, karta pobytu. 

Zastrzegać należy także: karty płatnicze, dowody rejestracyjne. 

 

Co zrobić w przypadku utraty dokumentów? 
· UTRACONE DOKUMENTY NALEŻY NAJPIERW ZASTRZEC 
W BANKU – to kilkanaście tysięcy placówek w całym kraju                
(w wielu z nich nie trzeba nawet mieć konta bankowego).            
Poniżej przedstawiamy kolejne kroki, które należy wykonać: 
- Zastrzeżenie w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE –              
w swoim banku lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeże-
nia także od osób niebędących jego klientami (zobacz listę               
banków). Wystarczy zgłosić zastrzeżenie tylko w jednym banku, 
a dane zostaną automatycznie przekazane do wszystkich               
pozostałych uczestników Systemu DZ. Najlepiej to zrobić                  
osobiście w oddziale bankowym. Część banków przyjmuje                
zastrzeżenia również telefonicznie, pod numerem +48 828 828 
828 (tylko od własnych klientów, po zdalnej weryfikacji tożsamo-
ści). Można skorzystać z konta na stronie www.bik.pl (tylko pod 
warunkiem, że osoba zastrzegająca miała tam już wcześniej 
założone konto z wykorzystaniem danych z utraconego                 
dokumentu). 
- Powiadomienie Policji – o ile dokumenty utracono w wyniku 
przestępstwa. 
- Zawiadomienie najbliższego organu gminy lub placówki                  
konsularnej i wyrobienie nowego dokumentu – informacje                   
dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie 
dokumentu, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw                     
Wewnętrznych i Administracji. 
Podkreślamy, że w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE 

uczestniczą wszystkie banki w Polsce oraz szereg innych firm             

i instytucji. Pełna lista Uczestników, dla bezpieczeństwa całego 

Systemu, jest jednak objęta tajemnicą. 

Przypominamy, że utracone dokumenty tożsamości powinny               

w bankach zastrzegać nie tylko osoby, które mają już konta 

bankowe, ale również te, które z usług bankowych nie                         

korzystają. 

Źródło: 

https://zawiercie.policja.gov.pl/ 

NAGRANIA Z SESJI  RADY GMINY 

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

TRANSMISJE ON-LINE SESJI RADY GMINY                     
ŻARNOWIEC   
Link: https://www.youtube.com/channel/
UCWL9Pn9alRVXtaNa84ALxTw  

STYPENDIA 

XXII SESJA RADY GMINY ŻARNOWIEC 

ZGUBIŁEŚ DOKUMENTY?  ZASTRZEŻ  JE 

 

LOTERIA NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO 2021 

RACHMISTRZ SPISOWY 

https://spis.gov.pl/
https://loteria.spis.gov.pl/
https://loteria.spis.gov.pl/
https://loteria.spis.gov.pl/
https://rachmistrz.stat.gov.pl/
https://www.zarnowiec.pl/kategorie/sesje
https://www.youtube.com/channel/UCWL9Pn9alRVXtaNa84ALxTw
https://www.youtube.com/channel/UCWL9Pn9alRVXtaNa84ALxTw
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W dalszym ciągu na terenie Gminy Żarnowiec odbywają się 

szczepienia przeciw COVID-19. Do chwili obecnej firma SZPAK-

MED z Rudy Śląskiej zaszczepiła 630 osób dwoma dawkami 

oraz 180 osób pierwszą dawką (szczepionką firmy Moderna                   

i Pfizer). 

Kolejne szczepienie odbyło się w dniu 23.06.2021r. w GOKSiT 
w Żarnowcu. Ze względu na szeroki dostęp do punktów             
szczepień funkcjonującym w naszej okolicy (Miechów,                   
Kroczyce, Szczekociny, Pilica, Zawiercie, Łazy, Ogrodzieniec, 
Sędziszów, Wolbrom, Olkusz itd.) nie posiadamy informacji o 
łącznej liczbie osób zaszczepionych z terenu Gminy Żarnowiec. 
W związku z powyższym szczepienie, które odbyło się dnia 
23.06.2021r. z uwagi na brak chętnych może być terminem 
ostatecznym. 

Szczególne podziękowania należą się strażakom OSP z terenu 
Gminy Żarnowiec za pomoc w transporcie osób z trudnościami 
w dotarciu do punktu szczepień. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aneta Szwej                                                                                           

Koordynator ds. szczepień 

 

Miejsca występowania kleszczy - do spotkania z kleszczem 
najczęściej dochodzi w miejscach porośniętych trawą lub                  
krzewami. Zarośla stanowią bowiem idealne miejsce oczekiwa-
nia na swoją „ofiarę”. Spacerując po lesie, łące lub parku                  
czy wypoczywając na rzeką albo jeziorem jesteśmy narażeni               
na spotkanie kleszcza. 

Jak chronić się przed kleszczami ?  - Kleszcze dostają się na 
nasze ubranie lub skórę bezpośrednio z roślin. Przechodząc 
przez zarośla możemy zebrać kleszcza z liścia lub źdźbła trawy, 
dlatego  istotne jest właściwe ubranie.  Wybierając jasną odzież 
szybciej i łatwiej dostrzeżesz kleszcza natomiast zakładając 
bluzę z długim rękawem lub kurtkę, długie spodnie, zakryte buty 
oraz kapelusz lub czapkę utrudnisz pasożytom dostęp do                   
skóry. Dodatkowym zabezpieczeniem są środki odstraszające                     
kleszcze. Stosuj je jednak ostrożnie, zgodnie z zaleceniami    
producenta umieszczonymi na opakowaniu. Po powrocie                    
dokładnie obejrzyj skórę (także w zagłębieniach ciała, np. za 
uszami czy w zgięciach kolan) ugryzienie kleszcza jest                    
bezbolesne i nieproszony gość może pozostać niezauważony 
na naszym ciele nawet przez kilka dni. Pomocne w pozbyciu się 
kleszczy jest również wyczesanie włosów i umycie całego ciała. 

Jak usunąć kleszcza? - Kleszcze usuwamy wyłącznie mecha-
nicznie przy pomocy pęsety lub odpowiednich przyrządów do 
usuwania kleszczy. Zabieg ten wykonujemy niezwłocznie po 
zauważeniu kleszcza, aby zminimalizować ryzyko zakażenia. 
Wyciągając kleszcza chwytamy go, jak najbliżej skóry, za         
przednią część ciała i pewnym ruchem pociągamy ku górze. 
Ranę po ukąszeniu dokładnie oczyszczamy środkiem dezynfe-
kującym. Miejsce po ukąszeniu obserwujemy przez kilkanaście 
dni, zwracamy również uwagę na ogólne samopoczucie. Jeżeli 
pojawią się niepokojące objawy tj. osłabienie, ból głowy, gorącz-
ka, ból mięśni lub pierścieniowate zaczerwienienie skóry wokół 
ukąszenia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. 

Kleszcze groźne dla zdrowia - Choroby przenoszone przez 
kleszcze są ważnym i narastającym problemem epidemiologicz-
nym i klinicznym na świecie i w Polsce. Do zachorowań                
najczęściej rozpoznawanych w Polsce należą borelioza oraz 
kleszczowe zapalenie mózgu. Zakażenie boreliozą w pierwszej 
fazie przebiega bezobjawowo. Widoczne objawy w postaci   
okrągłego lub owalnego rumienia o czerwonym zabarwieniu 
mogą pojawić się w ciągu kilku tygodni od ugryzienia. Objawy te 
są niebolesne, zmieniające się wraz z upływem czasu aż do 
całkowitego zniknięcia. Zakażeniu towarzyszyć mogą również 
objawy grypopodobne oraz senność czy zaburzenia równowagi. 
Każde podejrzenie zakażenia należy skonsultować z lekarzem. 
Boreliozę leczy się terapią antybiotykową wyłącznie pod                  
kontrolą specjalisty. Jeżeli u chorego nie występuje typowy ru-
mień wędrujący rozpoznanie boreliozy wykonuje się poprzez 
badanie krwi. Kleszczowe zapalenie mózgu może przebiegać 
bezobjawowo, łagodnie lub ciężko prowadząc do kalectwa,                  
a nawet śmierci. Objawy kleszczowego zapalenia mózgu                   
występują dwuetapowo: w pierwszych tygodniach od ugryzienia 
mogą pojawić się objawy przypominające grypę (gorączka, bóle 
mięśni). Po kilku dniach od ustąpienia pierwszych symptomów 
dolegliwości wracają, dodatkowo towarzyszyć im mogą jeszcze 
inne tj. nudności, utrata przytomności czy zespół zapalenia opon 
mózgowo-rdzeniowych. 

Zabezpieczeniem przed kleszczowym zapaleniem mózgu jest 
szczepienie, które uodparnia nasz organizm na tę chorobę. 
Warto je wykonać zimą lub wczesną wiosną, przed pierwszym 
wzrostem aktywności kleszczy. 

  

Źródło: 

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

 

 

Numer 112 z założenia obsługują operatorzy Centrum Powiada-

miania Ratunkowego. Ideą jego funkcjonowania, w ramach  

Systemu Powiadamiania Ratunkowego (SPR), jest możliwość 

uzyskania pomocy podmiotów i służb, do zadań których należy 

ochrona życia, zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publiczne-

go. Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązu-

jącym na terenie całej unii europejskiej. 

Nadzór i koordynację funkcjonowania Systemu Powiadamiania 

Ratunkowego sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych                         

i Administracji. 

Dostęp do tego numeru zarówno z sieci stacjonarnych,                     

jak i komórkowych w Polsce zagwarantowany jest przez całą 

dobę. Połączenie kierowane jest do Centrum Powiadamiania 

Ratunkowego. 

Z numeru alarmowego należy korzystać tylko wtedy, gdy                  

zaistniała sytuacja stwarza zagrożenie dla życia, zdrowia                   

ludzkiego lub mienia. Wykonywanie połączenia na numer                   

alarmowy bez potrzeby i uzasadnienia powoduje blokowanie linii 

osobom, które mogą potrzebować natychmiastowej pomocy. 

Takie zachowanie zagrożone jest sankcjami karnymi wynikają-

cymi z prawa. 

Więcej informacji na temat zasad korzystania, funkcjonowania 

oraz o podejmowanych w Polsce działaniach i pracach nad  

upowszechnieniem numeru alarmowego 112, dostępnych jest 

na stronie: www.112.gov.pl 

 

Źródło: https://zawiercie.policja.gov.pl/ 

 

INFORMACJA O NABORZE DEKLARACJI                                   

W RAMACH INWENTARYZACJI FOLII ROLNICZYCH                  

ORAZ INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH                        

Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ 

Informujemy, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska                      

i Gospodarki Wodnej planuje ogłosić nabór wniosków w ramach 

programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczej i innych 

odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Celem 

programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów                

z tworzyw sztucznych z rolnictwa. 

Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% 

kosztów kwalifikowanych. Beneficjentami programu są jed-

nostki samorządu terytorialnego, a ostatecznymi odbiorcami 

korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych i innych 

odpadów pochodzących z działalności rolniczej.  

Niezbędnym do realizacji programu jest zebranie przez tut. 

Urząd informacji dotyczących posiadanych przez mieszkańców 

Gminy Żarnowiec odpadów pochodzących z działalności rolni-

czej, tj.: 

- Folii rolniczych, 

- Siatki i sznurka do owijania balotów, 

- Opakowań po nawozach, 

- Big Bagów. 

 
W związku z powyższym, zainteresowani mieszkańcy,  win-
ni złożyć informację o rodzajach i ilości posiadanych                   
odpadów na moment złożenia deklaracji w Urzędzie Gminy 
w Żarnowcu (Sekretariat), ul. Krakowska 34, 42-439                    
Żarnowiec w terminie do 30 lipca 2021 roku. 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy                 

w Żarnowcu – pok. nr 10 lub pod tel. 326449320 

Jednocześnie informujemy, że złożenie niniejszego wniosku nie 

jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania w wysokości 

100% kosztów kwalifikowanych usuwania folii rolniczych                      

i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.  

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane                 

koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym 

zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady                

produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę.  

W przypadku rezygnacji z realizacji zadania, Wnioskodawca 

zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć pismo w tej sprawie 

do Urzędu Gminy w Żarnowcu.  

W razie nieuzyskania dotacji zadanie nie będzie realizowane. 

 

Marta Seweryn 

 

 

Każdy z nas ma ustawowy obowiązek dokonania samospisu 
internetowego z wykorzystaniem aplikacji znajdującej się na 
stronie Głównego Urzędu Statystycznego stat.gov.pl. Dlatego 
proszę, aby osoby młode pomogły w spisaniu się swoim               
rodzicom, dziadkom oraz innym członkom rodziny, jeżeli będą 
one miały trudności z dopełnieniem obowiązku spisowego.     
Osoby, które nie mają dostępu do internetu zapraszam                       
do naszego Urzędu na stanowisko do samospisu. 
 
Wszystkie osoby, które wezmą udział w samospisie mogą wziąć 
udział w loterii Narodowego Powszechnego Spisu Ludności 
i Mieszkań, w której nagrodą główną w każdym województwie 
jest miejski samochód osobowy.  

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy, proszę o kontakt telefonicz-
ny z pracownikiem Urzędu Gminny w Żarnowcu – 326449320 
lub ze specjalną infolinią 22 279 99 99. Na infolinii możecie     
Państwo również dokonać spisu siebie i swojej rodziny lub                 
poprosić o kontakt konsultanta w dogodnym dla Was momencie 
czasowym.  
 
Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o wzięcie udziału              
w spisie oraz wykazanie się dobrą postawą. 

Pokażmy wspólnie, że śląskie liczy się dla Polski. 

 

Marta Seweryn 

 

SZCZEPIMY SIĘ PRZECIW COVID-19! 

 

TRWA NARODOWY POWSZECHNY SPIS                      

LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 

 

EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY 112 

 

KLESZCZE – POWAŻNE ZAGROŻENIE                   
DLA NASZEGO ZDROWIA 

 

WAŻNA INFORMACJA DLA ROLNIKÓW  

https://spis.gov.pl/
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Koło Gospodyń Wiejskich w Chlinie powstało w okresie                

przedwojennym. Jednakże z tamtych lat nie zachowały się             

żadne dokumenty. Z ustnych przekazów wiadomo, że w roku 

1934 jego przewodniczącą była Katarzyna Trąba. Wtedy też                

prowadzone były kursy żywienia, kroju i szycia. Nie znaleziono 

żadnych informacji z okresu wojennego i powojennego.                      

Na przełomie lat 1957 - 1958 reaktywowano działalność Koła                 

Gospodyń Wiejskich w Chlinie. W tym czasie do koła należało 

wiele kobiet, wnosząc spore zaangażowanie i prace na rzecz 

rozwoju społeczności wiejskiej. Prowadzono różnorodne kursy: 

gotowania i pieczenia, racjonalnego żywienia, kroju i szycia, 

robienia kołder. Kobiety organizowały się w celu udziału w życiu 

społecznym, gospodarczym i kulturowym wsi, poprawy                     

warunków bytowych rodzin i przyśpieszenia postępu na wsi.  

W 1983 roku przy współpracy z „RUCHEM” Olkusz powstał       

zespół śpiewaczo – obrzędowy. Zespół brał udział nie tylko w 

przeglądach czy konkursach, ale występował z okazji różnych 

uroczystości (wojewódzkich, gminnych, lokalnych). Podczas 

występu Obrzędy „obróbka lnu”, „wyskubek pierza” przeplatane 

były śpiewem, a kończyły się tańcami do których przygrywał na     

akordeonie Leon Sarwa. Pan Leon występował nie tylko                        

z zespołem ale jako solista instrumentalista na licznych                   

konkursach i przeglądach zdobywając najczęściej pierwsze    

nagrody. 

Na przestrzeni lat koło zmieniało swoje stroje. Były nimi              

stroje krakowskie, łowickie, białe bluzki i czarne spódnice,                  

a począwszy od lat 80-tych systematycznie wyposażono koło            

w oryginalne stroje krakowskie (całe komplety) i aktualnie jest 

22 – damskie i 12 męskich. 

W najbardziej ożywionym okresie swojej działalności koło liczyło 

ponad 30 osób. Aktualnie do koła należy 20 pań, w tym 14             

aktywnie działających. 

Dużym wyróżnieniem dla zespołu był udział jako statyści                    

w obchodach 100-lecia „Wesela” Wyspiańskiego w „Rydlówce” 

w Bronowicach i relacja z tych wydarzeń w TVP. 

Koło Gospodyń bierze udział w konkursach, uroczystościach 

gminnych i kościelnych. W 2012 r. było gospodarzem corocznej 

Biesiady KGW organizowanej w czasie ostatków, a w 2019 r. 

roku organizatorem uroczystości Niedzieli Palmowej                     

z konkursem na „Palmę Wielkanocną”.  

Członkinie chętnie uczestniczą w szkoleniach, kursach                     

w zakresie gotowania i prawidłowego żywienia. 

Tradycją Koła jest robienie wieńca dożynkowego na uroczystość 

odpustową św. Bartłomieja Apostoła w Chlinie. Koło reprezento-

wało wieś, gminę i parafię z wieńcem podczas dożynek               

powiatowych, wojewódzkich, diecezjalnych, jasnogórskich                     

i prezydenckich. 

W 2019 r. zgodnie z nowymi przepisami koło zostało zarejestro-

wane jako Stowarzyszenie. Przewodniczącą koła jest Anna          

Słaboń. 

 

 

 

Jako jedyne koło działające na terenie gminy prowadzi pokazy 
dawnej obróbki lnu, przy użyciu takich narzędzi jak: międlica, 
cierlice, szczeć, kołowrotek. Dobrą okazją do przekazania             
starych tradycji i pieśni młodemu pokoleniu był pokaz „Obróbki 
lnu”  dzieciom ze Szkoły Podstawowej w Chlinie i Przedszkola  
w Żarnowcu. 

W 2015 r. koło reprezentowało woj. śląskie na Dożynkach             
Prezydenckich w Spale zajmując VI miejsce w ogólnopolskim 
konkursie na tradycyjny wieniec dożynkowy. 

 

Potrawy przygotowane na Międzygminny Konkurs Kulinarny 
„Dary Lata” - 2019 r.  

Red.  

 

Nasze przedszkolaki codziennie podejmują nowe wyzwania- 

poszerzają swoją wiedzę i doskonalą umiejętności. Przy                   

efektywnej i interesującej zabawie dzieci miło spędzają czas. 

Grupa Podróżników, Żabek  i Pszczółek wzięła udział w konkur-
sie plastycznym z okazji 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji                
3 Maja, organizowanym przez Gminą Bibliotekę Publiczną                     
w Żarnowcu. Mali patrioci wykonali plakaty, wieloma  technikami 
plastycznymi, przy użyciu różnorodnych materiałów. 
I miejsce ex aequo - grupa Żabek i Podróżników   
II miejsce – grupa Pszczółek 
III miejsce za indywidualną pracę multimedialną dla Alana 
Nowaka z grupy Podróżników. 
W środę 05.05.2021r. dzieci z naszego przedszkola miały                       
możliwość uczestniczyć w rewelacyjnych zajęciach w ramach 
programu edukacyjnego „Akademia Programistów”. Programo-
wanie to komunikacja z komputerem poprzez wydawanie                  
mu poleceń. Dzięki aplikacjom komputer wie jak ma zareago-
wać na komendy, jakie działania wykonać, co zapisać w pamię-
ci, co pokazać na wyświetlaczu. Nauka programowania                    
pozwala zrozumieć jak działają urządzenia elektroniczne i 
uczy wykorzystywać technologie w twórczy spo-
sób. Kreatywność to jedna z umiejętności, które rozwija nauka 
programowania.  Nasi podopieczni mieli okazję stero-
wać   małymi   robotami o  nazwie „Photon”. Roboty programo-
wane były za pomocą tabletów. Zajęcia odbyły się w każdej 
grupie wiekowej i wzbudziły zaciekawienie oraz fascynację                   
u każdego przedszkolaka. 
2 maja obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. 
My także postanowiliśmy uczcić nasze barwy ojczyste. Dnia 
04.05.2021r. wszystkie grupy przedszkolne bawiły się tema-
tem  symboli narodowych, a szczególnie  tematem flagi pol-
skiej.  Z tej okazji wszyscy wykonywaliśmy różnego  rodzaju 
flagi, oglądaliśmy prezentacje i filmy edukacyjne, śpiewaliśmy 
piosenki, itp. W ten sposób już od najmłodszych 
lat  kształtujemy  w dzieciach uczucie miłości i przywiązania do 
własnego kraju oraz promujemy polskie symbole narodowe. 
Budzenie zaciekawienia dzieci wydarzeniami ogólnopaństwowy-
mi z pewnością pozwoli im pogłębić emocjonalny stosunek do 
swojej Ojczyzny. Dzieci świetnie się bawiły i z pewnością będą 
mile wspominać te dzień. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
W czwartek - 13 maja i piątek - 14 maja wszystkie grupy przed-
szkolne odwiedziły panie z Gminnej Biblioteki Publicznej                         
w Żarnowcu. Panie bibliotekarki przyniosły ze sobą kilka książe-
czek. Przedszkolaki w ciszy i skupieniu wysłuchały bajek.                     
Panie zapraszały dzieci do biblioteki i zachęcały do czytania 

książek. Celem spotkań było rozbudzenie zainteresowania 
książkami, wzbogacanie słownictwa i pobudzanie wyobraźni. 
Dzieci w trakcie spotkania odpowiadały na pytania zadawane im 
przez Panie z  biblioteki, dotyczące w jaki sposób trzeba szano-
wać książki oraz jakich zachowań należy się wystrzegać pod-
czas czytania. To było bardzo miłe spotkanie. Dziękujemy! 
28.05.2021r. nasze przedszkole organizowało Gminny Konkurs 
Wiedzy o Gminie Żarnowiec „PIĘKNA NASZA GMINA CAŁA” 
pod patronatem Wójta Gminy Żarnowiec Pana Grzegorza Sceli-
ny. Do konkursu stanęły 2 drużyny z placówek z naszej gminy  - 
Przedszkole Publiczne w Żarnowcu, Odział 0 ze Szkoły Podsta-
wowej w Chlinie,  reprezentowane  przez  świetnie przygotowa-
nych zawodników. Każda drużyna składała się z 3 zawodników 
w wieku 5/6 lat. Wszystkie przedszkolaki wykazały się bardzo 
dobrą znajomością naszej gminy, za co po naradzie jury, otrzy-
mały dyplomy, nagrody i miejsca. 
I miejsce przypadło dla Jakuba Maja 
II miejsce przypadło dla Szymona Rogoża 
III miejsce przypadło dla Alberta Kiecy 
Pozostali uczestnicy zostali wyróżnieni: Anna Nowak                       
i Michał Talik 
Dziękujemy wspaniałemu jury, w składzie: Pani Jadwiga                 
Chaberka  - Wychowawca grupy „0” ze Szkoły Podstawowej                 
w Chlinie, Pani Justyna Mucha – Dyrektor Przedszkola Publicz-
nego w Żarnowcu, Pani Monika Peruń z Gminnej Biblioteki                  
Publicznej w Żarnowcu. 
Mimo, że w kalendarzu Dzień mamy i taty występuje pod innymi 
datami to w naszym przedszkolu co roku obchodzony jest                
równocześnie. Bo mama i tata to jedność, która dla dziecka jest 
nierozdzielna. Świętowaliśmy 26 i 27 maja. Każda grupa                    
przedszkolna zaprezentowała program artystyczny, który został 
nagrany i udostępniony online na Facebooku przedszkolnym. 
Były wiersze, piosenki, tańce i życzenia. Dzieci wykonały                      
również prezenty dla swoich rodziców. Wyraziły  swoją miłość, 
wdzięczność i szacunek. 
Każdy dzień w przedszkolu może być ciekawy jednakże jest taki 
dzień w roku - kiedy dzieci czują się szczególnie ważne                        
a wszyscy dorośli chcą im sprawić radość. To Dzień Dziecka. 
Tegoroczny Dzień Dziecka w naszym przedszkolu odbył się na 
sportowo! Pogoda dopisała i pozwoliła nam wykazać się                 
umiejętnościami sportowymi. Każdy przedszkolak uczestniczył 
w różnych konkurencjach sportowych: tor z przeszkodami, rzuty 
do kosza, biegi, zabawy na stadionie sportowym,  nie zabraklo 
oczywiście tańca! W tym dniu każda grupa była NAJLEPSZA               
i WSZYSCY otrzymali pierwsze miejsce. Nie obyło się bez              
słodkości i prezentów od Rady Rodziców. 
Z okazji Dnia Dziecka nasze przedszkolaki zostali obdarowani 
również przez Panią Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej                
w Żarnowcu. Wszystkie grupy otrzymały „Bajkowy domek”       
dużego formatu. Dzieci miały frajdę z kolorowania go , a teraz 
służy im do świetnej zabawy. Przez ostatnie dni bawią się tylko 
w tym domku. Serdecznie dziękujemy Pani Ani Sarwie za                 
wspaniałe prezenty. 

 
Agnieszka Mądry 

 
         

 
  

Pandemia dotknęła niemal każdej dziedziny życia, nie ominęła 
także szkoły. COVID-19 sprawił, że zmianie uległo prawie 
wszystko. Szkoła w drugim półroczu ubiegłego roku szkolnego  
z dnia na dzień musiała zacząć funkcjonować w nowej,                       
wirtualnej rzeczywistości, a zajęcia przeniosły się do domu                    
i do Internetu. Wprowadzanie zmian wymuszonych pandemią 
nie obyło się bez trudności. W edukacji opartej do tej pory                   
na tradycyjnych i stacjonarnych metodach na początku                      
brakowało narzędzi, których można by było użyć na szeroką 
skalę na wypadek funkcjonowania w świecie wirtualnym. 

cd. str. 6 

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W CHLINIE        
CO CIEKAWEGO SŁYCHAĆ W PRZEDSZKOLU…? 

SZKOŁA W CIENIU PANDEMII 
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W trosce o ochronę pszczół, przypo-
minamy o dobrych praktykach dla 
rolników dot. stosowania środków 
ochrony roślin. 

Zatrucie pszczół opryskami pozostaje 

jednym z największych problemów 

pszczelarstwa w Polsce. Warto jasno powiedzieć w jaki sposób 

prowadzić opryski, aby były one bezpieczne dla owadów                

zapylających. 

Zatrucia pszczół często czynione są nieświadomie i przyczynia-

ją się do wielkich strat nie tylko w gospodarstwach pasiecznych. 

Tracą na tym także właściciele opryskiwanych pól, bowiem  

rzepaku lub innej rośliny kwitnącej nie będzie miał kto zapylić. 

Przy stosowaniu chemicznej ochrony roślin należy w szczegól-

ności: 

- stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do 

obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra      

Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel  

równoległy; 

- stosować środki ochrony roślin zgodnie z warunkami określo-

nymi w etykiecie oraz przestrzegać zapisów dotyczących                 

zakazów i ograniczeń (fazy fenologicznej rośliny, czas i okres               

w których środek nie może być stosowany); 

- nie stosować preparatów toksycznych dla pszczół w okresie 

kwitnienia roślin uprawnych oraz w uprawach, na których                 

występują kwitnące chwasty, lub pokrytych spadzią. Opryskanie 

pszczół cieczą robocza powoduje zamoczenie skrzydeł, co 

utrudnia bądź uniemożliwia im dalszy lot i powrót do ula. Ponad-

to, w wyniku przejęcia obcego zapachu środka chemicznego, 

pszczoły powracające do ula są traktowane, jako obce, nie               

zostają wpuszczone do gniazda lub giną zażądlone przez 

pszczoły strażniczki; 

- wykonywać zabiegi po zakończonych lotach owadów zapylają-

cych (w godzinach wieczornych lub nocnych); 

- sprawdzić przed rozpoczęciem zabiegów, czy w uprawie                 

chronionej nie ma owadów zapylających, ze szczególnym 

uwzględnieniem pszczół; 

- przestrzegać okresów prewencji; 

- nie wykonywać zabiegów w warunkach sprzyjających                     

znoszeniu cieczy użytkowej podczas zabiegu (przy prędkości 

wiatru większej niż 4 m/s). 

Rolnik, sadownik czy plantator planujący opryskać swoją                  

uprawę specjalistycznym środkiem, o dłuższym czasie karencji, 

powinien (a przepisy go do tego zobowiązują) poinformować tak 

miejscowy urząd gminy, jak i pszczelarzy czy koło pszczelarskie 

o planowanych zabiegach. Właściciele pasiek będą mieli wtedy 

czas - w przypadku pasiek wędrownych – by przenieść ule.                    

Ale zabieg taki może być również szkodliwy dla pasiek                         

stacjonarnych. 

Źródło: 

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/ochrona-roslin/jak-
wykonywac-opryski-bez-szkody-dla-zapylaczy,107143.html 

 

 

  

 pszczoły muszą odwiedzić 50

–100 kwiatów, żeby napełnić wole 

nektarem i powrócić do ula, 

 do zebrania kilograma miodu pszczoły muszą odwiedzić 

od 2 do 8 milionów kwiatów i przelecieć średnio 80000 km, 

rodzina pszczela w ciągu roku produkuje od 60 do 120 kg 

miodu, 

 rodzina pszczela w szczycie sezonu może liczyć nawet 

do 100 tys. osobników, 80% drzew i krzewów owocowych, 

warzyw i roślin nasiennych zapylanych jest przez pszczoły 

miodne, 

 pszczoły miodne nigdy nie śpią, 

 nie lubisz szpinaku? Jedz miód , który zawiera witaminy               

i przeciwutleniacze, jest beztłuszczowy oraz nie zawiera 

cholesterolu i soli, 

 miód w swoim składzie zawiera przeciwutleniacz                    

Pinocembrin, który również jest składnikiem propolisu, 

 miód przyspiesza gojenie się otwartych ran i przeciwdzia-

ła zakażeniom, 

 miód poprawia pamięć, miód zwiększa wydolność                   

fizyczną, 

 miód nigdy się nie psuje, pod warunkiem że będzie                  

zamknięty, 

 miód posiada różne smaki i kolory, w zależności od                  

lokalizacji i rodzaju kwiatów. Warunki klimatyczne obszaru 

również wpływają na smak i kolor miodu, 

 pszczoła jest jedynym owadem na świecie produkującym 

żywność dla człowieka, 

 skrzydła pszczoły uderzają 11400 razy na minutę. 

 przeciętna szybkość lotu pszczoły to tylko 24 kilometry na 

godzinę 

 pszczoły nie rozpoznają koloru czerwonego. 

 afrykańskie pszczoły miodne, zwane pszczołami zabójca-

mi, potrafią gonić swoją ofiarę przez pół kilometra. 

 królowe pszczoły mogą żyć do 7 lat, składają 3000 jaj na 

dzień. 

 pszczoły robotnice żyją maksymalnie do 45 dni w okresie 

letnim, a zimujące pół roku 

 pszczoły produkują miód od co najmniej 150 milionów lat. 

 pszczoła robotnica może wyprodukować w swoim życiu 

miód w ilości 1/12 łyżeczki do herbaty. 

 żeby wyprodukować 0.3 kg miodu, pszczoły muszą                

przelecieć 88500 km i usiąść na 2 milionach kwiatów. 

 teoretycznie energia zawarta w 30 gramach miodu                  

pozwoliłaby pszczole oblecieć kulę ziemską. 

 młode pszczółki rodzą się bez umiejętności robienia                

miodu - uczą się tego od starszych. 

 
 

Źródło: Gminne Koło Pszczelarzy 

Musieliśmy się odnaleźć w nowych okolicznościach, którym 
dodatkowo towarzyszył lęk o zdrowie – swoje i najbliższych. 
Mijający właśnie rok szkolny okazał się jeszcze bardziej wyma-
gający niż poprzedni, ponieważ przerwa w nauce stacjonarnej 
trwała kilka miesięcy. Kolejnym wyzwaniem okazał się powrót 
do szkoły po niemal pół roku spędzonym w domu. Radości ze 
spotkania uczniów i nauczycieli, koleżanek i kolegów towarzy-
szyły obawy związane z powrotem do szkoły i lęk przed                   
chorobą. 

W naszej szkole zdalne nauczanie początkowo było realizowa-
ne głównie za pośrednictwem strony internetowej, gdzie                      
w zakładkach dla poszczególnych klas i przedmiotów były 
umieszczane e-lekcje dla uczniów lub informacje dotyczące 
innego miejsca lokalizacji lekcji z danego przedmiotu.                        
W nowym, mijającym właśnie roku szkolnym, wprowadziliśmy 
wiele zmian w zakresie zdalnego nauczania. Nowe rozwiązania 
umożliwiły nam realizację podstawy programowej mimo kilku-
miesięcznej przerwy w nauce stacjonarnej. Po pierwsze, wpro-
wadziliśmy e-dziennik, który usprawnił komunikację miedzy 
uczniami, nauczycielami i rodzicami. Wszystkie zdalne lekcje 
realizowane były online w czasie rzeczywistym na jednej                    
platformie Microsoft Teams, co umożliwiło realizację zajęć                   
w formie zbliżonej do stacjonarnej. Mimo tych udogodnień, 
wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak trudny był to czas dla 
uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli. Dlatego w imieniu                
dyrekcji szkoły pragnę podziękować nauczycielom za kreatyw-
ność i elastyczne podejście do nowych warunków pracy                       
z dziećmi. Rodzicom dziękuję za wszystkie cenne uwagi                   
dotyczące organizacji procesu zdalnego nauczania oraz za           
wyrozumiałość i wspieranie nauczycieli i dzieci w zdalnej nauce. 
Uczniom dziękuję za wytrwałość, współpracę i zaangażowanie 
w odnalezieniu się w tej nowej dla nas wszystkich sytuacji.               
Słowa podziękowania kieruję również do władz samorządowych 
naszej gminy, które okazywały nam wsparcie w tym trudnym                
dla szkoły czasie. 

Wkrótce zakończenie tego jedynego w swoim rodzaju roku 
szkolnego. Był to rok trudny, pełen wyzwań, ale z pewnością nie 
był to rok stracony, obfitował bowiem w wiele nowych doświad-
czeń, które, mam nadzieję, zaowocują w przyszłości. Obyśmy 
mogli z nich czerpać, pracując i ucząc się stacjonarnie,                        
w szkole, bo nic przecież nie zastąpi bezpośrednich relacji 
uczniów i nauczycieli. W nowym roku szkolnym czeka na 
uczniów wiele pracy i sporo atrakcji, które pomogą w nadrobie-
niu zaległości i rozwijaniu zainteresowań. Planujemy m.in.                 
realizację zajęć wspomagających z matematyki, języka polskie-
go, języka angielskiego, geografii czy historii. Przystąpiliśmy 
również do realizacji projektu „Innowacyjna edukacja w Szkole 
Podstawowej w Żarnowcu”. W ramach ww. projektu od nowego 
roku szkolnego uczniowie będą mogli m.in. uczestniczyć                       
w dodatkowych zajęciach rozwijających kompetencje matema-
tyczne, przyrodnicze i językowe oraz wezmą udział                              
w wyjazdach edukacyjnych i studyjnych. Doposażone zostaną 
szkolne pracownie przedmiotowe. 

Rozpoczynające się wkrótce wakacje to czas na zasłużony        
odpoczynek i bezpieczną zabawę. Wszystkim uczniom,                  
nauczycielom i rodzicom życzę zdrowia i pogody ducha oraz 
udanych wakacji, pełnych wrażeń i słonecznej pogody! 

 

Iwona Karoń 
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej 

im. Jana Pawła II w Żarnowcu 

W kwietniu uroczyście obchodziliśmy Dzień Ziemi. Wykonując 
ciekawe zadania w obszarze „Troska o drzewa”, klasa trzecia 
wzięła udział w programie „Velvet. Piątka dla Natury” oraz jako 
szkoła złożyliśmy wniosek o dofinansowanie naszego ekopro-
jektu.  

Obchodziliśmy także Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. 
Do szkolnej biblioteki zakupiono szereg nowości czytelniczych. 
W ramach projektu „Big Live Lessons” uczniowie odbyli sześć 
zdalnych lekcji angielskiego wespół z uczniami z różnych krajów 
z całego świata. W ten sposób utrwalali słownictwo związane                
z wydarzeniami kulturalnymi, sportem, transportem, wakacjami, 
a także odbyli wirtualną wycieczkę do londyńskiego zoo.                   
Mieli okazję opowiedzieć o swojej szkole i nawiązać ciekawe 
znajomości. W ramach doradztwa zawodowego uczniowie                 
starszych klas wzięli udział w II Lotniskowych Targach                      
Zawodoznawczych, poznając od środka krakowskie lotnisko 
oraz ciekawe zawody związane z portem lotniczym. Ostatnie 
tygodnie były okresem wytężonej pracy, a także wielu zmian.    
Po miesiącach nauki zdalnej w maju nastąpił długo wyczekiwa-
ny powrót do szkoły! Zorganizowane zostały akademie:                         
z okazji uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja oraz na Dzień 
Mamy i Taty, do obejrzenia których zapraszamy na naszą                  
stronę internetową. Uczniowie młodszych klas wzięli udział                 
w warsztatach artystycznych, podczas których przygotowali 
piękne upominki dla swoich rodziców. Możemy pochwalić się 
sukcesami naszych uczniów! Ósmoklasistka – Daria Kołodziej 
zdobyła wyróżnienie w eliminacjach miejsko – powiatowych 
XXXII Regionalnych Spotkań z Poezją i Prozą „Wrażliwość na 
słowa” przeprowadzonych 10 kwietnia 2021 roku przez Miejski 
Ośrodek Kultury im. Adama Mickiewicza w Zawierciu. Z kolei 
dnia 28 maja w Gminnym Konkursie Wiedzy o Gminie                        
Żarnowiec pt. „Piękna nasza gmina cała” organizowanym przez 
Przedszkole Publiczne w Żarnowcu zwyciężył nasz uczeń – 
Jakub Maj. Serdecznie gratulujemy! Czerwiec to ulubiony mie-
siąc wszystkich uczniów – Dzień Dziecka, wycieczki, spacery 
i… zakończenie roku szkolnego. Również i my, po wielu                    
miesiącach izolacji z zapałem wykorzystujemy ten czas                     
odbudowując relacje, ciesząc się sobą i piękną pogodą.                     
1 czerwca świętowaliśmy Dzień Dziecka zamieniając salę                   
gimnastyczną w salę kinową. 2 czerwca młodsze dzieci                     
uczestniczyły w wyjątkowym spotkaniu z paniami bibliotekarka-
mi z GBP Żarnowiec. Największą atrakcją było malowanie               
kartonowych domków, za które serdecznie dziękujemy! Kolejny 
tydzień był u nas tygodniem wycieczek. Młodsze klasy pojecha-
ły do Krakowa do zoo, natomiast starsi uczniowie odbudowywali 
swoją kondycję fizyczną przemierzając szlaki rezerwatu                  
Smoleń. Uczniowie klasy ósmej w ramach pożegnania ze                 
szkołą, w której w tym roku spędzili tak niewiele tygodni,                  
zorganizowali pod opieką nauczycieli imprezę integracyjną              
„Noc w Szkole”. To była wyjątkowo długa noc… Nie zapomina-
my również o profilaktyce. Ostatnie spotkanie z aktorem,                   
Lechem Dyblikiem miało na celu uświadomienie młodzieży    
negatywnych skutków zachowań ryzykownych i z pewnością 
skłoniło do refleksji. Dziękując za cały rok szkolny życzymy 
wszystkim uczniom i rodzicom słonecznych wakacji, bezpiecz-
nego wypoczynku oraz wielu przygód i niezapomnianych                
przeżyć.  

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne 

DOBRE PRAKTYKI DLA ROLNIKÓW DOT.                      

STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN 

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHLINIE  

 

CIEKAWOSTKI                                    

O PSZCZOŁACH  

Uczniowie kibicują - EURO 2020 
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DZIEŃ ZIEMI!                                                                                

Każdy z nas powinien na co dzień dbać o środowisko i utrwalać 
pozytywne nawyki proekologiczne. Poniżej zaledwie kilka                
przykładów, co dobrego możemy zrobić dla środowiska: 

– Gdy coś nam się zepsuje, naprawiajmy zamiast wyrzucać. 

– Segregujmy śmieci. Pamiętajmy, że tylko niecałe 10%             

plastiku podlega recyklingowi dlatego na zakupach starajmy się 

wybierać produkty w szkle, puszkach lub papierowych                   

opakowaniach. 

– Robiąc zakupy, róbmy je z własną torbą, najlepiej                      

bawełnianą. Woreczki foliowe rozkładają się ponad 400 lat!                 

To świetna okazja, by zrobić coś dobrego dla środowiska.                       

– Zaplanujmy dzień bez samochodu 

– gdy tylko jest to możliwe zostawiajmy auto w garażu,                       

korzystajmy częściej z roweru czy komunikacji miejskiej,                

poruszajmy się pieszo. 

Dziewczyny z grupy tanecznej „ATOMY” działającej przy                    

GOKSiT rozpoczęły EKO - CHALLANGE!!!  polegający na              

zbieraniu śmieci oraz nasadzaniu krzewów żarnowca w rynku               

w Żarnowcu. Ich wyzwanie podjęły: Szkoła Podstawowa                      

w Chlinie i ZMW z Woli Libertowskiej wspólnie z KGW, a potem 

kolejne instytucje - Bądźmy EKO! 

Propagując ochronę przyrody zwróciliśmy uwagę najmłodszych 

na bociany - ptaki pod ochroną. 31 maja w Dniu Bociana                

Białego do zabawy zaprosiliśmy wszystkie grupy przedszkolne. 

Były biegi młodych bocianków, sprawdzian wiadomości                         

o naszych skrzydlatych przyjaciołach i głośne, radosne                 

klekotanie. Na pożegnanie dzieci otrzymały słodkości z okazji 

zbliżającego się Dnia Dziecka. 

WITAJ MAJOWA JUTRZENKO! 

230 Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczciliśmy                    
występami dzieci i młodzieży uczęszczającej na zajęcia wokalne 
do Domu Kultury, a byli to : Mateusz Graca i Nela Kwartnik. 
Piękne majowe piosenki zaśpiewał zespół regionalny                  
„Korona Żarnowca”- dostępne na naszej stronie internetowej 
www.goksitzarnowiec.naszgok.pl oraz na facebooku. 

NAGRODA DLA ZESPOŁU 

Zespół „Korona Żarnowca” wziął udział online w Międzynarodo-

wym Przeglądzie Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos”                          

w Zebrzydowicach. Miło nam poinformować, że wśród wielu 

wykonawców zdobył III miejsce. Gratulujemy!!! 

KARTKA Z KALENDARZA - 17 MAJA 

Podczas świąt państwowych przy płycie pamiątkowej obok             

Domu Kultury w Żarnowcu składane są wiązanki kwiatów                      

i zapalane znicze. Po 78 latach niewiele osób wie jakie                      

wydarzenie upamiętnia płyta. 

W roku 1943 w okolicznych lasach ukrywały się grupy partyzan-

tów. W okupowanym Żarnowcu działał posterunek "granatowej" 

policji w 10 osobowym składzie. 

Na początku maja 1943r. partyzanci zaplanowali akcję zajęcia               

i rozbrojenia posterunku policji. W dzień targowy 17 maja                    

z czterech stron, 5 osobowe grupki partyzantów uzbrojonych                

w broń krótką i granaty weszły do rynku w Żarnowcu, w taki 

sposób, aby nie zwracać na siebie uwagi. Ich zadaniem było 

rozpoznanie sytuacji i opanowanie przez zaskoczenie posterun-

ku policji. Reszta oddziału czekająca przy mostku na Uniejówce 

miała wkroczyć później. Zaskoczenie nie udało się, jeden                    

z członków oddziału partyzanckiego okazał się agentem                 

żandarmerii w Wolbromiu. Niemcy uprzedzeni o planowanej 

akcji wzmocnili załogę posterunku i przygotowali się na atak. 

Zaczęto wyłapywać grupki partyzantów zanim zdążyli zająć      

wyznaczone pozycje - wywiązała się strzelanina. Niemcy mieli 

ustawione karabiny maszynowe na wieży kościelnej i na         

dachach budynków w rynku. Po 30 - minutowym wzajemnym 

ostrzale oddział wycofał się. Zabito 5 partyzantów, 3 policjantów 

granatowych i 1 żandarma, byli też ranni. Tuż po zdarzeniu                  

do Żarnowca nadciągnęły silne niemieckie posiłki. Schwytano 

ukrytych w piwnicach 40 ludzi spośród okolicznych chłopów 

przybyłych na targ, a następnie publicznie rozstrzelano. Nocą 

17/18 maja żandarmeria niemiecka przeprowadziła pacyfikację 

Łan Średnich - za współpracę z partyzantami kilkunastu miesz-

kańców aresztowano i po ciężkich torturach zamordowano.  

Źródło: Żarnowiec szkice z dziejów" Towarzystwo Wydawnicze 

"Historia Iagellonica" Kraków 1998r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARSZTATY DLA DZIECI 

Z okazji Dnia Mamy, dwie grupy przedszkolne wzięły udział w 
warsztatach zorganizowanych przez GOKSIT. Dzieci poznały 
właściwości i szerokie zastosowanie gipsu w różnych branżach. 
Efektem warsztatów było wykonanie odlewu gipsowego,                 
pomalowanie i podarowanie własnoręcznie wykonanych figurek 
ukochanym mamom. 

cd. str. 8 

Od 21 czerwca 2021 r. można ubiegać się o wsparcie                    

finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych”, i to we 

wszystkich pięciu jej obszarach. Wnioski Agencja Restruk-

turyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała do                   

19 sierpnia 2021 r. 

Po raz pierwszy odbędą się w tym samym terminie nabory                  

wniosków o przyznanie pomocy dotyczące wszystkich obszarów 

wsparcia, tj.: rozwój produkcji prosiąt (obszar A), rozwój produk-

cji mleka krowiego (obszar B) oraz rozwój produkcji bydła mię-

snego (obszar C) a także obszaru związanego z racjonalizacją                      

technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu 

produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości                    

produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar 

D) oraz nawadniania w gospodarstwie. 

Limity wsparcia, jakie można otrzymać w całym okresie                     

realizacji PROW 2014-2020, wynoszą:  

•  rozwój produkcji prosiąt (obszar A) – 900 tys. zł; 

•  rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B) – 500 tys. zł; 

•  rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C) – 500 tys. zł; 

•  racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzenie innowacji, 

zmiana profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, poprawa 

jakości produkcji lub zwiększenie wartości dodanej produktu 

(obszar D) - 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji                  

niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budyn-

ków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem lub budową, lub                    

modernizacją magazynów  paszowych w gospodarstwach                

maksymalna wysokość pomocy wynosi - 200 tys. zł; 

•  nawadnianie w gospodarstwie – 100 tys. zł. 

Pomoc na „Modernizację gospodarstw rolnych” we wszystkich 

obszarach jest, co do zasady, przyznawana w postaci dofinan-

sowania wydatków przeznaczonych na realizację danej                         

inwestycji.  Standardowo wynosi 50 proc. poniesionych kosztów 

kwalifikowanych. W przypadku gdy o wsparcie ubiega się                  

młody rolnik lub gdy robi to wspólnie kilku rolników, poziom  

dofinansowania jest wyższy i wynosi 60 proc. 

Wnioski należy składać osobiście lub przez upoważnioną osobę 
w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.           
Można to zrobić również przesyłką rejestrowaną nadaną                        

w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie – za pośrednic-
twem skrzynki podawczej ePUAP. 

Źródło: www.arimr.gov.pl 

Pod adresem https://rejestrupraw.arimr.gov.pl/ udostępnione 

zostało narzędzie pod nazwą "Powierzchnia upraw w gminach". 

Można w nim wyszukać gatunki (spośród 330 pozycji) oraz                 

powierzchnie upraw lub grup upraw (np. warzywa) dla wybranej 

lokalizacji (województwo, powiat, gmina) lub dla całego kraju.  

Użytkownik może przeglądać i pobierać informacje za lata 2020  

i 2021 (dane będą aktualizowane) bez konieczności posiadania 

loginu i hasła. Wprowadzenie tej funkcjonalności stanowi                    

odpowiedź na zadawane przez instytucje publiczne i beneficjen-

tów działań ARiMR pytania dotyczące struktury upraw.                       

Dane zawarte w rejestrze zgromadzone zostały na podstawie 

deklaracji zawartych we wnioskach o płatności obszarowe. 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, 
że udostępniła na platformie ePUAP usługę Zgłoszenie                   
wypadku przy pracy rolniczej co ułatwi zgłaszanie wypadku przy 
pracy rolniczej oraz składanie wniosku SR-23 o jednorazowe 
odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku 
na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej   
lub rolniczą chorobą zawodową. 

W celu skorzystania z formularza zgłoszenia, użytkownik, 
po zalogowaniu się do ePUAP, powinien: 

- wpisać w wyszukiwarce słowa: zgłoszenie wypadku przy pracy 
rolniczej 

- wybrać sprawę 

- wypełnić formularz Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej 

- wskazać w formularzu, do której jednostki: OR KRUS/PT 

KRUS zgłoszenie ma być przekazane. 

Zgłaszając wypadek przy pracy rolniczej za pośrednictwem plat-
formy ePUAP można również złożyć i wysłać Wniosek SR-23 
o jednorazowe odszkodowanie. 

Przed zgłoszeniem wypadku prosimy zapoznać się 
z informacjami zamieszczonymi na stronie:  
https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/wypadki-przy-
pracy-rolniczej/zgloszenie-wypadku/ 

Zachęcamy wszystkich rolników, szczególnie w czasie                
pandemii, do korzystania z tej formy zgłaszania wypadku przy 
pracy rolniczej. 

Źródło: KRUS 

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE                 
PORADNICTWO OBYWATELSKIE  NA TERENIE POWIATU 

ZAWIERCIAŃSKIEGO W 2021 ROKU 

Od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania punkty nieodpłatnej 
pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na 
terenie powiatu zawierciańskiego nie prowadzą dyżurów                   
stacjonarnych. W celu skorzystania z telefonicznej nieodpłatnej 
pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
osoba proszona jest o kontakt pod numerem telefonu: 32 45 
07 122 w celu ustalenia terminu porady - rejestracja                       
w godzinach pracy urzędu: poniedziałek: 7.00 – 16.00, wtorek - 
czwartek: 7.00 – 15.00, piątek: 7.00 – 14.00) lub wysłanie                
zgłoszenia  (z podaniem nr telefonu) na adres ema-
il: sod@zawiercie.powiat.pl lub listownie na adres: Starostwo 
Powiatowe w Zawierciu, Wydział Organizacyjny, ul. Sienkiewi-
cza 34 42-400 Zawiercie (osoba udzielająca porady dzwoni               
do osoby uprawnionej). Istnieje możliwość przekazania                       
anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub 
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim pod  numerem telefo-
nu: 32 45 07 122, na adres email: sod@zawiercie.powiat.pl, lub 
listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Zawierciu, Wydział 
Organizacyjny, ul. Sienkiewicza 34 42-400 Zawiercie. 

Źródło: https://bip.zawiercie.powiat.finn.pl/bipkod/14529342 

Modernizacja gospodarstw - nabór wniosków Z DZAŁALNOŚCI GOKSiT W ŻARNOWCU  

ZOBACZ, JAKIE UPRAWY WYSTĘPUJĄ W TWOJEJ 

GMINIE - SKORZYSTAJ Z NOWEGO NARZĘDZIA 

KRUS INFORMUJE  

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA  

https://www.arimr.gov.pl/bip/uslugi-arimr-na-epuap.html
https://rejestrupraw.arimr.gov.pl/
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”MAGICZNE MIEJSCE W GMINIE ŻARNOWIEC” 
Miło nam poinformować, że wniosek GOKSiT złożony do                  
Narodowego Centrum Kultury w Warszawie zdobył wymaganą 
ilość punktów, aby uzyskać wsparcie projektu pn. ”Magiczne 
miejsce w Gminie Żarnowiec”. Przedsięwzięcie dofinansowano 
ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura - 
Interwencje 2021. Projekt ma na celu promocję Galerii Krzyży                
i Kapliczek Antoniego Toborowicza w Woli Libertowskiej.                
Miłośników sztuki ludowej zapraszamy 15 sierpnia 2021r. na 
Dzień Otwarty Galerii – będą występy zespołów regionalnych                  
i konkurs piosenki ludowej dla dzieci. We wrześniu miejscowi 
artyści przeprowadzą warsztaty rzeźbiarsko - malarskie dla        
młodzieży szkolnej. Dopełnienie projektu stanowić będzie film 
promocyjny i folder informujący o tym niepowtarzalnym,                     
wyjątkowym miejscu na mapie gminy Żarnowiec. 

Barbara Milejska 

 

Działające przy szkołach Rady Rodziców zadbały o uczestników 
imprezy i przygotowały dla wszystkich grillowane kiełbaski oraz 
przygotowały napoje dla spragnionych uczestników.  
Podczas pikniku powstało małe osiedle „domków ekologicz-
nych” – składane domki tekturowe należało pomalować                       
i pokazać jak najwięcej możliwości zastosowania energii                   
odnawialnej tj. kolektory słoneczne, pompy ciepła, segregacja 
śmieci, ekologiczne oczyszczalnie ścieków, oczka wodne itp. 
Była to konkurencja rodzinna, w której zadaniem dzieci było 
pokolorowanie domku, natomiast rodzice w dalszym etapie  
wykazali się wiedzą z zakresu rozwiązań pro ekologicznych. 
Wszystkie rodziny wywiązały się z zadania celująco.                          
Na stadionie pojawiło się także serduszko do wrzucania                 
zakrętek z plastikowych butelek – to szczególnie piękny dar od 
mieszkańca Gminy Żarnowiec. Serduszko ustawione zostanie 
na rynku w Żarnowcu - zachęcamy do zbierania zakrętek, dzięki 
czemu będziemy mogli pomóc chorym dzieciom. Podczas                 
pikniku czynne było stoisko KRUS, które przeprowadziło                   
konkurs z wiedzy o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym. 
Działały także punkty informacyjne dot. programu ”Czyste               
powietrze”, Narodowy Spis Powszechny oraz Profilaktyki                  
uzależnień - gdzie pracownicy Urzędu Gminy służyli pomocą                   
i odpowiadali na pytania mieszkańców. Na zakończenie imprezy 
Wójt Gminy Grzegorz Scelina wręczył medale i dyplomy                  
zwycięzcom biegu oraz rozlosowano nagrody wśród               
uczestników imprezy. 

 

Składamy serdeczne podziękowania:  
- sponsorowi, który ufundował serduszko na zakrętki, 
- druhom OSP Chlina, 
- druhom OSP Wola Libertowska, 
- druhom OSP Żarnowiec, 
- ratownikom medycznym z JGRM 
- Pani Natalii, która nieodpłatnie prowadziła zajęcia Zumby, 
- Rodzicom zaangażowanym w budowanie domków                              
ekologicznych, 
- Radzie Rodziców z Przedszkola, Szkoły Podstawowej                     
z Żarnowca, Chliny i Małoszyc i pracownikom Zakładu                        
Wodociągów za pomoc organizacyjną. 

 

 

 

 

 

 

GOKSiT Żarnowiec 

 

W marcu br. wszystkie jednostki z terenu Gminy Żarnowiec              

zadeklarowały pomoc w transporcie osób mających trudności               

w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko                

wirusowi SARS-COV-2. W związku z powyższym zostało                    

udzielone dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziała-

nia COVID-19 w kwocie 5 000 zł dla każdej jednostki OSP.   

Wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komendanta 

Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu.                    

Środki finansowe powoli wpływają na konta jednostek OSP. 

Zgodnie z wcześniejszym zapotrzebowaniem druhowie realizują 

zamówienia, które dotyczą głównie niezbędnego wyposażenia,  

w tym środków ochrony indywidualnej zapewniającej przestrze-

ganie wymaganego reżimu sanitarnego i bezpieczeństwa                    

strażaków ochotników. Zostały również złożone wnioski do                  

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na poszcze-

gólne przedsięwzięcia w ramach Programu Modernizacji              

2021 na dofinansowanie zadania publicznego pod tytułem 

„Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpoża-

rowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-

gaśniczego” (jednostki włączone do KSRG - OSP Brzeziny,  

OSP Chlina, OSP Żarnowiec), które otrzymały łącznie 14 500 zł 

oraz na dofinansowanie zadania publicznego pod tytułem 

„Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do 

działań ratowniczo-gaśniczych (jednostki spoza KSRG) m. in. 

OSP Łany Wielkie, OSP Wola Libertowska, OSP Koryczany, 

które otrzymały łącznie 8 000 zł. + 6 000 zł dla OSP Koryczany            

z WFOŚiGW w Katowicach. 

Ochotnicza Straż Pożarna Łany Średnie powołały Młodzieżową 

Drużynę Pożarniczą, której na dobry początek została udzielona 

dotacja dla jednostek OSP z terenu powiatu zawierciańskiego             

z przeznaczeniem dla drużyn MDP w 2021r. Łączny koszt dotacji 

wynosi 16 500 zł (WFOŚiGW - 11 250 zł; MSWiA - 3 750 zł ; 

Gmina Żarnowiec - 1 500 zł), za który zostanie zakupiony zestaw 

toru przeszkód. W kwietniu br. w imieniu jedenastu jednostek 

OSP przystąpiliśmy do konkursu pt.: „Wyposażenie wozów             

strażackich w ramach   wspierania Jednostek Ochotniczych    

Straży Pożarnych z terenów wiejskich”, którym organizatorem 

jest Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. 

Z niecierpliwością oczekujemy na wyniki konkursu, które zostaną 

ogłoszone 30 czerwca. 

Warto wspomnieć o ostatnim wydarzeniu organizowanym przez 
SK KP PSP Zawiercie na terenie Gminy, którym były Ćwiczenia 
Kompanii Gaśniczej nr 15. W ćwiczeniach brało udział 15                  
jednostek OSP z powiatu zawierciańskiego włączonych do 
KSRG. Manewry odbywały się w miejscowości Brzeziny –                   
Małoszyce. Zadaniem jednostek była pomoc w rozłożeniu buforu 
wodnego oraz magistrali wodnej w pobliżu rzeki Pilica. Zdarzenie 
dotyczyło pożaru lasu. Ćwiczenia zakończyły się skromnym               
poczęstunkiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W chwili obecnej trwają zebrania walne sprawozdawczo-
wyborcze OSP na których wybierany jest nowy zarząd oraz               
podejmowane uchwały dotyczącego dalszego funkcjonowania 
jednostek. Nowo wybranym Zarządom OSP życzymy samych 
sukcesów! 

 

Aneta Szwej 

PIKNIK RODZINNY W ŻARNOWCU -                                   

dokończenie ze str. 1 

Z DZIAŁALNOŚCI OSP... 

Stowarzyszenie Kół Gospodyo Wiejskich             

Gminy Żarnowiec uzyskało z Powiatu                 

Zawierciaoskiego wsparcie finansowe na             

realizację zadania pn. „Historia Kół Gospodyo 

Wiejskich Gminy Żarnowiec”. Niebawem               

ukaże się publikacja dokumentująca                      

działalnośd  i dorobek naszych pao na przestrzeni wielu lat. 

Barbara Milejska 

GODZINY OTWARCIA PLACÓWEK BIBLIOTECZNYCH   

W CZASIE WAKACJI 

Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowcu 

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: godz. 8.00 - 15.00 

Filia w Łanach Wielkich - Wiejski Dom Kultury 

wtorek, piątek: 16.00 - 18.00 

Punkt biblioteczny w Otoli - Wiejski Dom Kultury 

poniedziałek, piątek: godz. 17.00 - 19.00 

W dniu 23 czerwca 2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, 

Sportu i Turystyki w Żarnowcu odbyło się zakooczenie 

roku kulturalnego, na którym wystąpiły wszystkie grupy 

taneczne działające przy GOKSIT, zespół „Korona Żarnow-

ca”, dzieci i młodzież z sekcji wokalno - instrumental-

nej  oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta.  
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Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych                      

zlokalizowany na terenie Oczyszczalni Ścieków w Żarnow-

cu, ul. Ogrodowa 

1. Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 do PSZOK 

przyjmowane są następujące frakcje odpadów: 

- papier i tektura, 

- metal, 

- szkło, 

- tworzywa sztuczne, 

- odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

- odpady ulegające biodegradacji w tym bioodpady, 

- meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

- przeterminowane leki i chemikalia, 

- zużyte baterie i akumulatory, 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

- zużyte opony (maksymalnie 8 opon z jednej nieruchomości   

w ciągu roku), 

- odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów                  

i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym           

zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie 

pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, a także na wykonanie  

których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowla-

no-architektonicznej. Maksymalnie 0,5Mg/nieruchomość/rok       

w zabudowie jednorodzinnej, oraz 2Mg/nieruchomość/rok              

w zabudowie wielorodzinnej., 

- odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów              

komunalnych, 

- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powsta-

łych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania pro-

duktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu 

poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek. 

2. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania               

odpadów właściciele nieruchomości zapewniają we własnym 

zakresie i na własny koszt. 

3. Odpady komunalne przyjmowane są w punkcie selektyw-

nego zbierania odpadów komunalnych w ramach uiszczanej 

przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie  

odpadami komunalnymi, po okazaniu aktualnego dowodu 

uiszczenia tej opłaty. 

4. Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie w specjalnie 

do tego celu przeznaczonych, oznakowanych pojemnikach oraz 

w wyznaczonych miejscach w sposób bezpieczny dla zdrowia 

ludzi i środowiska. 

5. Przyjęcia odpadów do PSZOK dokonuje upoważniony                  

pracownik, po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów 

oraz ich zgodności z wykazem przyjmowanych do PSZOK              

odpadów. 

6. Do rozładunku odpadów w miejscu wskazanym przez  

pracownika PSZOK zobowiązany jest ich dostawca. 

7. Warunki przyjęcia odpadów w PSZOK: 

a) odpady pochodzą z nieruchomości zamieszkałych, dla                   

których została złożona deklaracja o wysokości opłaty za                

gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

b) dostarczane do PSZOK odpady są posegregowane na             

poszczególne frakcje, 

c) odpady wymagające opakowania, w szczególności chemika-

lia, znajdują się w szczelnych (niecieknących) i nieuszkodzo-

nych opakowaniach i zawierają opis zawartości opakowania 

(identyfikacja odpadu), 

d) ilość i rodzaje dostarczanych do PSZOK odpadów nie może 

wskazywać, że pochodzą one z działalności gospodarczej                  

lub rolniczej. 

8. PSZOK odmawia przyjęcia odpadów w przypadku gdy: 

a) przywieziony odpad nie został wymieniony w pkt. 1 

b) odpady pochodzą z działalności gospodarczej, działalności 

rolniczej lub jej likwidacji, 

c) odpady pochodzą z nieruchomości położonej na terenie innej 

gminy, 

d) zostanie przekroczona maksymalna ilość odpadów wymienio-

nych w pkt. 1. 

9. W PSZOK nie będą przyjmowane: 

a) wyroby zawierające azbest, 

b) materiały izolacyjne np. papa, wata szklana, wełna mineralna 

c) różnego rodzaju pokrycia dachowe, 

d) części samochodowe, 

e) odpady nieoznaczone, bez możliwości identyfikacji (brak               

etykiety), 

f) odpady płynne w nieszczelnych pojemnikach, 

g) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

10. Dostarczający odpady do PSZOK zobowiązany jest do 

natychmiastowego zabrania dostarczonych odpadów                 

w przypadku odmowy ich przyjęcia. 

11. W PSZOK prowadzony jest rejestr zawierający ilość i rodzaj 

przywiezionego odpadu oraz adres, z którego przywieziony            

odpad pochodzi. 

2 sierpnia br. w związku z wejściem w życie nowych                

unijnych przepisów, zniknie możliwości składania online 

wniosków o dowód osobisty. Dlatego, jeśli Twój dokument 

niebawem straci ważność – nie trać czasu i działaj przez 

internet. 

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/gov/uzyskaj-
dowod-osobisty 
 

Red.  

CZYTANIE WIERSZY JANA BRZECHWY W PRZEDSZKOLU  
 
Dnia 26 kwietnia br. w Przedszkolu Publicznym w Żarnowcu   
odbyło się spotkanie poświęcone twórczości Jana Brzechwy - 
jednego z najpopularniejszych autorów bajek i wierszy dla dzieci. 
Dzieci z grupy Podróżnicy poznały krótki życiorys autora, mogły 
zobaczyć różne publikacje – najstarsze i najnowsze wydania 
książek Brzechwy, które znajdują się w zbiorach GBP w Żarnow-
cu, wysłuchały kilku najbardziej znanych wierszy, takich jak:                
„Na straganie”, „Żuraw i czapla”, „Kaczka dziwaczka”, 
„Samochwała”, ”Entliczek-pentliczek”, „Tydzień”, „Pomidor”, 
„Tańcowała igła z nitką”, „Leń”. Przedszkolaki miały za zadanie 
odpowiadać na zagadki dotyczące przeczytanych wierszy.                   
W nagrodę otrzymały słodkie upominki i kolorowanki. Pani                   
bibliotekarka opowiedziała przedszkolakom o zaletach czytania 
książek. Na zakończenie spotkania dzieci oglądały kolorowe 
książeczki z naszej biblioteki. Dziękujemy Pani Annie                         
Sobianowskiej za zaproszenie na spotkanie. 
 
 
WYSTAWA POLSKIE SYMBOLE NARODOWE 
 

W miesiącu maju Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowcu oraz 
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki zorganizowały             
wystawę plenerową Polskie Symbole Narodowe.  
 
Ekspozycja została opracowana przez Biuro Edukacji Narodowej 
Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Bydgoszczy. Autora-
mi wystawy są: dr Kamila Churska-Wołoszczak i Piotr Wiejak. 
Symbolami narodowymi Rzeczypospolitej Polskiej są: godło – 
Orzeł Biały, barwy biało-czerwone oraz hymn – Mazurek                 
Dąbrowskiego. Zapisy na temat symboli znajdują się w                       
Konstytucji RP, Ustawie o godle, barwach i hymnie Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. Symbole           

narodowe podlegają ochronie prawnej, co oznacza, że obowiąz-
kiem każdego Polaka, urzędów, instytucji i organizacji                        
działających na terenie Polski jest otaczanie ich najwyższym 
szacunkiem i czcią. 
 
 
CZYTAMY DZIECIOM - PODSUMOWANIE TYGODNIA                  
BIBLIOTEK 
 

W czasie trwania "Tygodnia Bibliotek" pracownicy biblioteki                  

w Żarnowcu odwiedzili wszystkie grupy z Przedszkola Publiczne-

go w Żarnowcu. 

Dzieci z zainteresowaniem słuchały bajek i odpowiadały na                  

pytania dotyczące przeczytanego tekstu. Oglądały również                 

kolorowe książeczki, a na zakończenie każdego spotkania otrzy-

mały kolorowanki. 

 

LEKCJA BIBLIOTECZNA  

Dnia 14 czerwca br. pracownicy biblioteki odwiedzili najmłod-

szych uczniów w Szkole Podstawowej w Małoszycach. Podczas 

spotkania panie bibliotekarki przypomniały uczniom w jaki               

sposób należny dbać o książki. Dzieci z uwagą wysłuchały bajek 

o zwierzętach, odpowiadały na pytania dotyczące przeczytanego 

tekstu i oglądały książki z biblioteki, otrzymały również kolorowe 

zakładki. Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali prezent 

- bajkowy domek, który wspólnie pokolorowali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI W ŻARNOWCU                               

PO NOWOŚCI WYDAWNICZE:  

Riley Lucinda – Pokój motyli 
Bianek Klaudia – Więcej serca niż rozumu 
Czornyj Max – Córka Nazisty 
Kieres Tomasz – Kilka słów o miłości 
Krasińska Izabela – Najlepsza przyjaciółka 
Wierzchowska Weronika – Prawdziwa Ja 
Gable Michelle – Dom na Klifie 
Kowalewska Katarzyna – Podmiejski na koniec świata 
Jeż Agnieszka – Miłość warta wszystkiego 
Manders Alicja – Kalifornijczyk 
Tomala Weronika – Cztery liście koniczyny 
Bloom Molly – Gra o wszystko 
Perkins Stephanie – Ktoś jest w moim domu 
Jimenez Abby – To tylko przyjaciele 
Grabowska Ałbena – Rzeki płyną, jak chcą. 

Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI  

Pogotowie Energetyczne – zgłoś awarię prądu                       
lub uzyskaj informację o wyłączeniach 

Zadzwoń: 991 
Tu zgłosisz awarię lub uszkodzenie sieci i urządzeń                

energetycznych oraz uzyskasz informację o planowanych                  
i awaryjnych wyłączeniach energii elektrycznej. 

Dla dzwoniących z obszaru działalności TAURON             
Dystrybucja S.A. Połączenia bezpłatne, całodobowo. 

PSZOK W ŻARNOWCU  

tel:991
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FILIA BIBLIOTECZNA W ŁANACH WIELKICH  
 

Z okazji Światowego Dnia Książki 
i Praw Autorskich, każdy czytel-
nik, który odwiedził Filię bibliotecz-
ną GBP w Łanach Wielkich i wypo-
życzył książkę mógł wybrać                
nagrodę. W ramach tej akcji 23                  
i 27 kwietnia br. Filię biblioteczną                     
odwiedziło 26 czytelników.  

 

 

W miesiącu maju w czasie trwania Tygodnia Bibliotek                  
czytelnicy, którzy odwiedzili Filię mogli wziąć udział w konkursie 
- należało odpowiedzieć na trzy pytania związane z literaturą.  
W nagrodę dziesięć osób otrzymało piękne albumy o Polsce.  
 
 

1 czerwca odbył się Bajkowy Dzień Dziecka. Podczas                    
spotkania dzieci wysłuchały bajek, kolorowały, rysowały,                
tworzyły makietę statku, nie zabrakło również zagadek                         
z nagrodami. Mamy nadzieję, że teraz dzieci chętnie będą            
odwiedzać bibliotekę i wypożyczać książki.               

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Dyrektor GBP w Żarnowcu                                                                  

Anna Sarwa 

Dnia 11 kwietnia 2021 r. swoje 101. urodziny obchodził Pan 

Mieczysław Rosół z Woli Libertowskiej. Ze względu na stan    

epidemiologiczny ten wyjątkowy dzień, Jubilat spędził jedynie                      

w gronie najbliższej rodziny. 

101 lat to piękny wiek, który osiągają nieliczni. Z tej okazji                  

gratulacje i życzenia zdrowia, pomyślności oraz nieustającej 

pogody ducha dostojnemu Jubilatowi przekazał Wójt Gminy 

Żarnowiec Pan Grzegorz Scelina. 

Na ręce Szanownego Jubilata złożono dyplom, kwiaty                           

i upominek. 

101. rocznica urodzin stała się także doskonałą okazją                        

do wspomnień najważniejszych wydarzeń w życiu Jubilata.                

Pan Mieczysław urodził się w Woli Libertowskiej, miał 2 braci                  

i siostrę. Przez całe swoje życie pracował w gospodarstwie  

rolnym, wychował 4 dzieci (2 córki i 2 synów) i doczekał się                 

10 wnucząt i 19 prawnucząt. 

Pan Mieczysław był Żołnierzem AK, obecnie ma stopień                    

porucznika. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu 

Odrodzenia Polski, Krzyżem Partyzanckim, Brązowym Krzyżem 

Zasługi z Mieczami, Krzyżem Armii Krajowej 1939-1945 oraz 

odznaczeniem "RP Zwycięstwo i Wolność - 9 maj 1945r."                  

przyznawanym przez Krajową Radę Narodową. Odznaczony 

został także medalem Polska Swemu Obrońcy, odznaczeniem 

"Armia Krajowa - Akcja Burza", odznaczeniem "Zasłużonemu                

w rozwoju województwa polskiego" oraz medalem "Za zasługi 

dla światowego związku żołnierzy AK". 

Red.  

 
3 maja Mszę Świętą w intencji Ojczyzny odprawił ksiądz dziekan 

Adolf Drożyński - proboszcz parafii p.w. Narodzenia NMP                     

w Żarnowcu. W uroczystej Mszy Św. uczestniczyli: Wójt Gminy 

Żarnowiec Grzegorz Scelina, Wicestarosta Powiatu Zawierciań-

skiego Paweł Sokół, poczet sztandarowy gminy Żarnowiec, 

przedstawiciele szkół, instytucji działających na terenie gminy 

oraz mieszkańcy. 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. 

Gminne obchody święta uchwalenia Konstytucji 3 Maja,                   

miały symboliczny charakter ze względu na panującą epidemię 

koronawirusa. 

 

Anna Sarwa  

  

Odznaczenia dla Pana Mieczysława Rosoła z Woli Libertowskiej 
Dnia 8 maja w kościele p.w. Narodzenia Najświętszej                    

Maryi Panny w Żarnowcu ks. dziekan Adolf Drożyński oraz ks. 

kanonik Władysław Ogonowski odprawili Mszę św. w intencji 

porucznika Mieczysława Rosoła - żołnierza Armii Krajowej, 

ostatniego żyjącego partyzanta w powiecie zawierciańskim.  

Pan Mieczysław 11 kwietnia br. obchodził 101 rocznicę urodzin. 

We Mszy św. uczestniczyli: 

- Wicewojewoda Śląski Robert Magdziarz 

- Wicestarosta Powiatu Zawierciańskiego Paweł Sokół 

- przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Zawierciu 

- Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Będzinie płk. 

Andrzej Kłuś 

- przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 

- Wójt Gminy Żarnowiec Grzegorz Scelina 

oraz rodzina Pana Mieczysława i mieszkańcy gminy. 

Po Eucharystii wicewojewoda Robert Magdziarz odznaczył por. 

Mieczysława Rosoła Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodle-

głości nadanym przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę za wkład                    

w budowanie i wzmacnianie suwerenności, niepodległości,                     
kulturowej tożsamości i materialnej pomyślności Rzeczypospoli-
tej oraz Medalem "Pro Patria" przyznanym przez Szefa Urzędu 
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa 
Kasprzyka za zasługi w kultywowaniu pamięci o walce                            
o niepodległość Polski. 

Specjalny list na tę uroczystość przesłała poseł Danuta Nowicka, 
który w jej imieniu odczytał Wicestarosta Powiatu Zawierciań-
skiego Paweł Sokół. 

Uroczystość odbyła się z inicjatywy Zarządu Powiatu Zawierciań-
skiego.  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Anna Sarwa  
 

Dnia 27 maja 2021 r. podczas XXII sesji Rady Gminy Żarnowiec 
zostały wręczone medale „Za zasługi dla obronności kraju”           
rodzicom, których przynajmniej trzech synów odbyło służbę            
wojskową w Wojsku Polskim. 

Na sesji obecni byli: Komendant Wojskowej Komendy Uzupeł-
nień w Będzinie płk. Andrzej Kłuś, Wójt Gminy Żarnowiec                  
Grzegorz Scelina, Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz            
Kapuśniak, radni, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy oraz               
kierownicy jednostek organizacyjnych. 

Decyzją Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka    
Srebrny Medal "Za zasługi dla obronności kraju" otrzymali 
Państwo Urszula i Zbigniew Gąsior z Małoszyc. Wyróżnieni 
rodzice odebrali pamiątkowe medale, list gratulacyjny i kwiaty. 
Gratulacje i słowa podziękowania w stronę rodziców skierował 
płk. Andrzej Kłuś – komendant WKU w Będzinie. 

Medal "Za zasługi dla obronności kraju" – to polskie odznaczenie 
wojskowe, nadawane przez ministra obrony narodowej. Medal 
posiada trzy stopnie: złoty, srebrny, brązowy. 

Stanowi uznanie dla osób, które swoją pracą lub działalnością 
przyczyniły się do rozwoju i umocnienia obronności kraju. Medal 
może być również nadany jednostkom wojskowym, organizacjom 
społecznym, przedsiębiorstwom, zakładom i instytucjom. Medal 
ten jest nadawany również w celu okazania wysokiego uznania 
rodzicom, którzy wychowali wiele dzieci na wzorowych                          
i ofiarnych żołnierzy. 

Złoty medal przysługuje rodzicom, których co najmniej pięcioro 
dzieci pełniło nienagannie czynną służbę wojskową albo co           
najmniej troje dzieci pełniło zawodową służbę wojskową; 

Srebrny medal przysługuje rodzicom, których troje lub czworo 
dzieci pełniło nienagannie czynną służbę wojskową. 

Anna Sarwa   

 
Za Nami pierwszy DZIEŃ DZIECKA organizowany przez KGW 

w Woli Libertowskiej dla najmłodszych mieszkańców. 

Było mnóstwo śmiechu, zabawy i okrzyków radości. Nie da się 

ukryć, że największą atrakcją był nowy element placu zabaw - 

tyrolka. Na dzieci czekały również inne niespodzianki: malowanie 

twarzy, bańki mydlane, zabawy ruchowe, malowanie kredą na 

kostce, malowanie farbami na papierze XXL, siłownia, piłka              

nożna. 

W trakcie trwania zabawy dzieci smażyły sobie kiełbaski nad 
ogniskiem oraz zajadały przekąski. 
 

KGW Wola Libertowska 
 

 

 

Jubileusz 55-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili: 

Stanisława i Stanisław Szywacz z Jeziorowic 

Idalia i Antoni Toborowicz z Woli Libertowskiej 

 

Jubileusz 60-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili: 

Maria i Mieczysław Kasperczyk z Otoli. 

Jubilaci otrzymali kwiaty oraz upominki. Program artystyczny               

w wykonaniu Hanny Graca, Neli Kwartnik, Nikoli Podyma, Laury 

Podyma i Pani Oleny Zaiets z GOKSiT w Żarnowcu  wprowadził 

gości w atmosferę refleksji i wspomnień. 

Wszystkim Jubilatom życzymy kolejnych lat życia w dobrym 

zdrowiu, zgodzie i miłości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Czech  

 

MEDALE „ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU” 101. URODZINY PANA MIECZYSŁAWA ROSOŁA                              

Z WOLI LIBERTOWSKIEJ 

230. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA 

 

ODZNACZENIA DLA PANA MIECZYSŁAWA ROSOŁA  

DZIEŃ DZIECKA W WOLI LIBERTOWSKIEJ 

PIĘKNY JUBILEUSZ - dokończenie ze str. 1 


