
 

 

 

NR ISSN 2719-9622        

 

 

W TYM NUMERZE: 

SPRAWY                               2-3                                         

SAMORZĄDOWE                                         

EDUKACJA                           6-9   

KULTURA                          10-12                                                                       

 
 

AKTUALNOŚCI                 13-19                           
 
 

 

————————— 

 

  

       ECHO  ŻARNOWCA  -  kwartalnik 

Gazeta  Samorządowa                                             
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  

 

WYDAWCA: Gmina Żarnowiec 

ul. Krakowska 34, 42-439 Żarnowiec  
 

Redaktor naczelny: Anna Sarwa 

Redakcja: Renata Koźlicka, Anna Czech,                                               

Michał Kasperczyk                     
 

ADRES: Gminna Biblioteka Publiczna  

42-439 Żarnowiec, Rynek 11 

Telefon: 32/ 644 90 40, e-mail: gbp2@op.pl 
 

Nakład: 600 egz. 

Egzemplarz bezpłatny 

Skład komputerowy: GBP w Żarnowcu  

Druk: GRAFPRESS Olkusz  

GAZETA GMINNA   Nr 4/2021  KWARTALNIK PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ 

 

ODWIEDZINY ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA  

Dnia 6 grudnia Św. Mikołaj odwiedził 

wszystkie grzeczne dzieci w Szkole             

Podstawowej w Małoszycach, Przedszko-

lu Publicznym w Żarnowcu, Szkole                 

Podstawowej w Chlinie oraz Szkole              

Podstawowej w Żarnowcu. Św. Mikołaj              

w towarzystwie Pana  Wójta wręczył     

dzieciom słodkie upominki. Wszyscy  

uczniowie bardzo życzliwie przywitali 

przybyłych gości. Wizyta ta była dla nich 

miłą niespodzianką.                           Red.  

W TYM NUMERZE DODATEK: 

• HARMONOGRAM ODBIORU                    

ODPADÓW KOMUNALNYCH                          

NA 2022 ROK 

• INFORMACJA DOTYCZĄCA SPOSOBU 

SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Niech nadchodzące Święta                                

Bożego Narodzenia będą czasem                  

spokoju, dobroci i szczęścia.                     

Wszystkim naszym Czytelnikom życzmy 

Świąt spędzonych w gronie najbliższych 

oraz wytchnienia od codziennych                 

obowiązków. Niech Nowy Rok                        

przyniesie wszelką pomyślność                                    

i pozwoli na spełnienie wszystkich marzeń!  

                                                                                    

Redakcja „Echa Żarnowca”  

 

 

P O D Z I Ę K O W A N I E  
 

Pożar to niewątpliwie wydarzenie, którego nikt się nie                         
spodziewa. Taka sytuacja miała miejsce właśnie u nas. 
Pożar, który wybuchł 5.10.2021 r. strawił nasze zabudowanie                
gospodarcze był dla nas tragicznym wydarzeniem. Żywioł 
zniszczył wszystko co znajdowało się w środku, jednocześnie 
pozbawił nas paszy dla zwierząt, która uległa całkowitemu 
zniszczeniu. Po tragedii poznaliśmy moc solidarności ludzi, 
którzy pospieszyli nam z pomocą. Każdy kto tylko mógł                   
a poruszył go ogrom zniszczeń i strat pomagał. 
Chcieliśmy skierować słowa najszczerszych PODZIĘKOWAŃ 
za wsparcie materialne i w postaci płodów rolnych. 
DZIĘKUJEMY wszystkim Strażakom OSP za organizowane 
zbiórki produktów rolnych. 
Wyrazy ogromnych PODZIĘKOWAŃ kierujemy w stronę Wójta 
Gminy Żarnowiec Pana Grzegorza Sceliny i Sołtys Ilony              
Hebdowskiej za zaangażowanie i pomoc, bezinteresowność                
i troskę, które w tym trudnym czasie było bardzo potrzebne. 
Aby posprzątać pogorzelisko nieodzowne było wykorzystanie 
ciężkiego sprzętu DZIĘKUJEMY Panu Wójtowi za jego                   
udostępnienie. 
Ponadto PODZIĘKOWANIA należą się naszym sąsiadom,     
rodzinie oraz znajomym i wszystkim ludziom dobrej woli za 
zaangażowanie i wsparcie również duchowe, za pomoc                     
w pracach. 
W tym trudnym doświadczeniu pomoc okazało nam szerokie 
grono osób nawet takich, których nie znamy. To wydarzenie 
pokazało nam, że obecność ludzi, ich dobre słowo i wsparcie 
jest bezcenne. 
Pragniemy wyrazić ogromną wdzięczność. 
DZIĘKUJEMY za wsparcie wszystkim i każdemu z osobna                  
z całego serca. 
 

Gosia i Grzegorz Króliccy 

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG   

Aby ułatwić Państwu kontakt z osobami 
odpowiedzialnymi za zimowe utrzyma-
nie dróg powiatowych, podajemy poni-
żej numer telefonu: CENTRUM USŁUG 
WSPÓLNYCH - dyżur całodobowy 
Pilica - tel. 32 67 35 190 

Za drogi gminne odpowiada Stanisław 
Scelina - Dyrektor ZWiGK w Żarnowcu 
- tel. 32/ 644 93 20, 600 065 682. 

Nowe limity osób 
Od 15 grudnia zostały zaostrzone limity osób:                       
•  transport zbiorowy – max. 75 proc. obłożenia 
• restauracje, bary i hotele – max. 30 proc. obłożenia przez 
osoby niezaszczepione (zwiększenie limitu możliwe tylko 
dla osób zaszczepionych zweryfikowanych przez                   
przedsiębiorcę za pomocą certyfikatu COVID-19) 
• kina, teatry, obiekty sportowe i sakralne – max. 30 proc. 
obłożenia przez osoby niezaszczepione (zwiększenie limitu 
możliwe tylko dla osób zaszczepionych i zweryfikowanych 
za pomocą certyfikatu COVID-19). 

Dodatkowo, w kinach obowiązuje zakaz jedzenia i picia 
podczas seansów. 

Nauka zdalna 
Od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. wszyscy                     
uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych                        
będą uczyć się zdalnie. 
Żłobki i przedszkola będą funkcjonowały bez zmian. 
 
Zamknięte kluby i dyskoteki 
Od 15 grudnia do odwołania zostały zamknięte kluby,                 
dyskoteki i inne miejsca udostępnione do tańczenia.                   
Wyjątkiem będzie Sylwester (31.12-1.01). Tej nocy imprezy 
będą mogły odbywać się w ścisłym reżimie sanitarnym – 
max. 100 osób (limit nie dotyczy osób, które posiadają             
certyfikat COVID-19). 

Obowiązkowe testy na koronawirusa 
Od 15 grudnia każda osoba przed przylotem do Polski  
spoza strefy Schengen musi wykonać test na COVID-19. 
Test powinien być wykonany nie wcześniej niż 24 godziny 
przed przekroczeniem granicy. Co ważne, zaszczepienie 
nie zwalnia z obowiązku testowania. 

Od 15 grudnia obowiązkowy test będzie dotyczył także 
osób, które mieszkają z osobą zakażoną COVID-19.            
W tej sytuacji również zaszczepienie nie będzie zwalniać             
z obowiązku testowania. 

Źródło: https://www.gov.pl 
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Nowo wybrany zarząd ukształtował się następująco: 
Prezes ZOSP RP – dh Grzegorz Scelina 
I Wiceprezes - dh Janusz Ibek , 
II Wiceprezes – dh Andrzej Kornobis 
III Wiceprezes - dh Paweł Sokół 
Skarbnik - dh Tomasz Sobieraj 
Sekretarz – dh Aneta Szwej 
Komendant ZOSP RP dh Jan Sarwa 
 
Członkowie zarządu: 
- dh Mirosław Dziób OSP Brzeziny 
- dh Andrzej Milejski OSP Brzeziny 
- dh Grzegorz Kulis OSP Łany Średnie 
- dh Marek Matuszewski OSP Łany Średnie 
- dh Piotr Migas OSP Łany Małe 
- dh Krzysztof Kotnis OSP Chlina 
- dh Zdzisław Seweryn OSP Jeziorowice 
- dh Jacek Gąsior OSP Jeziorowice 
- dh Dariusz Grela OSP Koryczany 
- dh Kazimierz Mach OSP Wola Libertowska 
- dh Paweł Pająk OSP Wola Libertowska 
- dh Damian Dziura OSP Małoszyce 
- dh Tomasz Chajduga OSP Udórz 
- dh Artur Jamrocha OSP Żarnowiec 
- dh Ireneusz Gumuka OSP Łany Małe 
- dh Jacek Szuba OSP Otola 
- dh Karol Brożek OSP Otola 

Komisja rewizyjna: 
- dh Łukasz Dziekan 
- dh Paweł Pronobis 
- dh Tomasz Ligenza 

 
Delegatami na Zjazd Powiatowy zostali: 
- dh Paweł Sokół OSP Koryczany 
- dh Janusz Ibek OSP Udórz 
- dh Andrzej Kornobis OSP Małoszyce 
- dh Jan Sarwa OSP Chlina 

Przedstawicielami na zjazd Powiatowy: 
- dh Grzegorz Scelina 
- dh Aneta Szwej. 

W trakcie uroczystości zostały wręczone odznaczenia: 
 
Odznaczenie odznaką „Wzorowy strażak” otrzymali: 
- dh Zbigniew Dziób OSP Łany Wielkie 
- dh Klaudia Sęk OSP Żarnowiec 
- dh Michał Seweryn OSP Jeziorowice 

Brązowy medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa" otrzymali: 
- dh Piotr Migas OSP Łany Małe 
- dh Bogumił Nowak OSP Żarnowiec 
- dh Jerzy Chajduga OSP Żarnowiec 
- dh Łukasz Łysek OSP Żarnowiec 
- dh Oktawian Kołodziej OSP Żarnowiec 
- dh Tomasz Karp OSP Żarnowiec 
- dh Dariusz Rylski OSP Żarnowiec 

Srebrny medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa" otrzymali: 
- dh Ireneusz Gumułka OSP Łany Małe 
- dh Zdzisław Seweryn OSP Jeziorowice 
- dh Marcin Sęk OSP Żarnowiec 
- dh Artur Jamrocha OSP Żarnowiec 
- dh Ryszard Adamczyk OSP Jeziorowice 
- dh Jacek Gąsior OSP Jeziorowice 

Złoty medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa" otrzymali: 
- dh Jurand Grabowski OSP Brzeziny 

- dh Jerzy Łysek OSP Żarnowiec 
- dh Kazimierz Mach OSP Wola Libertowska 
- dh Stanisław Sąkol OSP Jeziorowiec 
- dh Mateusz Wolski OSP Jeziorowice 
- dh Zenon Dąbrowa OSP Chlina 
- dh Andrzej Dąbrowa OSP Chlina 
- dh Grzegorz Scelina OSP Łany Wielkie 

Odznaką „ ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA POWIATU  
ZAWIERCIAŃSKIEGO” zostali uhonorowani: 
- dh Krzysztof Wrona OSP Koryczany 
- dh January Jachimowski OSP Żarnowiec 
- dh Eugeniusz Kapuśniak OSP Brzeziny. 
 
Pośmiertnie został odznaczony dh Tadeusz Ściański  - OSP 
Chlina. Odznakę odebrał syn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze strony druhów padły słowa wdzięczności za                     
efektywną współpracę oraz wszelką otrzymaną pomoc od Wójta 
Gminy Żarnowiec i Komendanta Powiatowego Państwowej     
Straży Pożarnej w Zawierciu Artura Łągiewki oraz Komendanta 
Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej Jana Sarwy. Wyrażono 
również nadzieję na kolejne lata owocnej współpracy. 

Aneta Szwej 

▪ Zarząd Powiatu Zawierciańskiego poinformował, że na                
sfinansowanie zamówienia na postępowanie pn.: „Sporządzenie 
dokumentacji na rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu 
na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1759S Łany Małe -
Żarnowiec w miejscowości Żarnowiec” zamierza przeznaczyć 
kwotę w wysokości 70 000,00 zł. Obecnie trwa procedura               
wyłonienia najkorzystniejszej oferty. 

▪ W dniu 21.10.2021 r. odbyły się wybory sołtysa w sołectwie 
Koryczany. Nowym sołtysem została Pani Małgorzata Miąsko. 

▪ Zakończono prace związane z przebudową drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych Zabrodzie Krzyż. Całkowity koszt zadania 
pokryła Gmina Żarnowiec ze środków budżetu gminy                                
w wysokości 139 867,89 zł. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
▪ Wniosek na realizację inwestycji „Zakup i montaż instalacji        
fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz 
stacjach głębinowych” złożony w ramach Programu Rządowy 
Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,              
złożony przez Gminę Żarnowiec został zakwalifikowany przez 
Prezesa Rady Ministrów do otrzymania Promesy inwestycyjnej 
do kwoty 4 750 000,00 zł. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Gmina Żarnowiec udzieliła dotacji w wysokości 30 000,00 zł 
dla jednostki OSP Koryczany na zadanie pn.: 
„Termomodernizacje budynku remizy OSP w Koryczanach”. 
▪ Zakończono prace związane z wykonaniem nakładki                
asfaltowej przy budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej                
w Koryczanach. Koszt zadania to 20 000,00 zł. Środki na ten 
cel pochodziły z budżetu Gminy Żarnowiec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Gmina Żarnowiec otrzymała kwotę 136 380,00 zł w ramach 
programu „Cyfrowa Gmina”. 

▪ NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Katowicach               
dokonał zwrotu 72 489,42 zł środków finansowych przeznaczo-
nych na realizacje zadania „Demontaż, transport i utylizacja 
odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych             
na terenie Gminy Żarnowiec w 2021 roku”. 

▪ Gmina Żarnowiec w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej 
otrzymała następujące kwoty: 
- 2 415 040,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe 
inwestycji w zakresie kanalizacji, 
- 300 000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe             
inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. 

▪ Sukcesywnie na terenie Gminy Żarnowiec następuje wymiana 
wiat przystankowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wiata przystankowa w Chlinie  
 
. 

▪ W sołectwie Koryczany trwają prace związane z realizacją 
zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1767 S                            
w miejscowości Koryczany polegająca na wykonaniu utwardzo-
nego pobocza - odcinek od 0+250 km do 0+750 km”.              
Wartość inwestycji 250 000,16 zł. Dofinansowanie                                  
z budżetu Gminy Żarnowiec wynosi 166 666,71 zł. 
▪ W ramach Rządowego Funduszu rozwoju Dróg zadania pn.:            
”Przebudowa drogi gminnej nr 692009S Wola Libertowska 
Szkoła km 0+000-0+690” oraz „przebudowa drogi gminnej nr 
692037S Małoszyce Borek Jeziorowice Folwark km 0+000-
2+300km” zostały ujęte na liście zadań gminnych rekomendo-
wanych do dofinansowania ze środków Funduszu. 
 

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie        
organizuje kurs chemizacyjny – uzupełniający dla rolników              
z terenu gminy Żarnowiec. Uprawnienia zdobyte w czasie 

kursu obowiązują przez okres 5 lat. 

Szkolenie odbędzie się w miesiącu styczniu 2022 r.  
Zapisy obowiązkowe: Marta Nowak tel. 607 930 320. 

         Z przykrością przyjęliśmy informację o śmierci                     
ostatniego żyjącego żołnierza batalionu "Parasol", podpo-
rucznika Wojciecha Świątkowskiego, pseudonim "Korczak". 
Pan Wojciech Świątkowski urodził się 12.09.1922 roku, zmarł 
02.12.2021 roku. W batalionie Parasol był szefem „Moto”.              
Do jego zadań między innymi należało zaopatrzenie przed 
akcją żołnierzy "Parasola" w samochody i odpowiednie                  
dokumenty. Brał czynny udział w zamachu na Wilhelma 
Koppego 11 lipca 1944 roku w Krakowie. Po nieudanym               
zamachu uczestnicy akcji opuścili Kraków zmierzając                            
w kierunku Warszawy. W Udorzu doszło do potyczki,                        
w której zginęli żołnierze Batalionu "Parasol".  
Od 1994 roku organizowane są obchody upamiętniające                      
tragiczne wydarzenia, w których Pan Wojciech Świątkowski 
uczestniczył, apelując do młodzieży o pamięć. 

CZEŚĆ JEGO  PAMIĘCI! 
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Informacja Dyrektora Zakładu Wodociągów i Gospodarki           
Komunalnej w Żarnowcu dotycząca świadczenia usług                   
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy 
Żarnowiec.  
Zakład świadczy usługi zaopatrzenia w wodę na całym terenie 
naszej gminy oraz zaopatruje hurtowo miejscowość Wólka 
Ołudzka w gminie Szczekociny. Natomiast usługę odprowadza-
nia ścieków do kanalizacji sanitarnej świadczy w miejscowości 
Żarnowiec. W pozostałych miejscowościach na terenie naszej 
gminy, świadczona jest usługa odbioru ścieków beczką                  
asenizacyjną o poj. 10 m3 z ciągnikiem. Odbiór ścieków odbywa 
się od właścicieli lub użytkowników budynków mieszkalnych, 
którzy wcześniej zawarli umowę na świadczenie takiej usługi                  
i zgłoszeniu. 

Właściciele, użytkownicy nieruchomości podłączeni do kanaliza-
cji sanitarnej w Żarnowcu, muszą pamiętać, że zgodnie z art.            
9. 1. Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym             
odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2020 r poz. 2028, zabrania się 
wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do 
urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania 
wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów 
atmosferycznych, a także wprowadzania tych wód opadowych            
i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. 

Przypominam, że zgodnie z art.5 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 
września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz.U. z 2021 r., poz., 888.) do obowiązku właścicieli nierucho-
mości należy przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci 
kanalizacji sanitarnej, dotyczy właścicieli, użytkowników                 
budynków w Żarnowcu (z wyjątkiem zamieszkałych przy                      
ul. Miechowska, Traktorzystów i Mostowa), którzy do tej pory nie 
wykonali podłączenia nieruchomości do kanalizacji. Przed                 
przystąpieniem do podłączenia nieruchomości do kanalizacji 
sanitarnej lub do sieci wodociągowej należy złożyć zgodnie               
z art. 19a ust. 4 ustawy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzania 
ścieków (Dz. U z 2020 poz. 2028) wniosek o wydanie warunków 
przyłączenia do sieci w tutejszym Zakładzie Wodociągów                 
i Gospodarki Komunalnej. Nadmieniam, że dokumenty (warunki, 
odbiory) związane z przyłączaniem nieruchomości do sieci             
kanalizacji sanitarnej jak i wodociągowej, są wykonywane przez 
tut. ZWiGK nieodpłatnie. 

Natomiast do obowiązku właścicieli nieruchomości z pozosta-
łych miejscowości (gdzie brak sieci kanalizacji sanitarnej, tj. za            
wyjątkiem w/w właścicieli Żarnowca) należy zgodnie z art. 5 
ust.1 pkt 2 w/w ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku              
w gminach, wyposażenie nieruchomości w zbiorniki bezodpły-
wowe nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię 
ścieków. Jak również zgodnie za art. 5. ust.1 pkt 3 i 3a w/w          
ustawy, gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach              
bezodpływowych i pozbywanie się nieczystości ciekłych                     
w sposób zgodny z przepisami ustawy. 

Przypominam również, że zgodnie z art. 28. 1. Ustawy o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz. U z 2020, poz. 2028, Kto bez uprzedniego zawarcia           
umowy, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, odprowadza 
ścieki podlega karze grzywny do 5 000 ,00 zł. 

Dla zabezpieczenia potrzeb związanych z odprowadzaniem 
ścieków została w roku 2013 oddana do eksploatacji               
oczyszczalnia ścieków i 1,4 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 
1 przepompownia ścieków w Żarnowcu. W roku 2019 wykonana 
i oddana do eksploatacji 3,4 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 
trzy przepompownie ścieków. Z możliwością podłączenia                
ok. 230 nieruchomości w Żarnowcu. 

Dla umożliwienia odbioru nieczystości ciekłych (z szamb)              
zakupiony został ciągnik z beczką asenizacyjną. 

Na obiektach wodociągowych tj. stacjach pomp, ujęciach wody
(studniach) sukcesywnie dokonujemy modernizacji. Ponadto 
konieczna jest budowa nowego wodociągu, a najpilniejszy do 
wykonania to wodociąg w Łanach Wielkich i Brzezinach do 
zbiorników w Otoli o łącznej długości 8,4 km. Na wykonanie 
tego wodociągu Gmina posiada kompletną dokumentację                  
z pozwoleniem na budowę. 

Wójt Gminy aplikuje o środki finansowe z różnych programów 
pomocowych na realizację jak najszybszego wykonania tego 
zadania inwestycyjnego. 

Wykonanie nowego wodociągu wyeliminuje duże straty wody, 
co przyczyni się do zmniejszenia kosztów utrzymania eksploata-
cji wodociągu. 

Stanisław Scelina 

W dniu 26.11.2021r. w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i                  
Turystyki w Żarnowcu odbył się Gminny Zjazd Związku                     
Ochotniczej Straży Pożarnej RP Gminy Żarnowiec. W uroczy-
stości uczestniczyli zaproszeni goście m.in. Waldemar Andzel - 
Poseł na Sejm, Gabriel Dors - Prezes Związku Oddziału Powia-
towego ZOSP RP Starosta Zawierciański, Paweł Sokół-
Wicestarosta Powiatu Zawierciańskiego, członkowie Zarządu 
Powiatowego tj. dh Mieczysław Skręt, dh Jan Pająk, Przewodni-
czący Komisji Rewizyjnej dh Henryk Mogieła, bryg. Artur                   
Łągiewka Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, 
delegaci i przedstawiciele OSP z terenu Gminy Żarnowiec. 
Zjazd podsumował pięcioletnią działalność Oddziału Gminnego 
Związku OSP RP, dokonał wyboru nowego Zarządu Oddziału 
Gminnego, Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Zjazd                  
Oddziału Powiatowego ZOSP RP. Podczas uroczystości zostały 
wręczone podziękowania za wieloletnie zaangażowanie                          
w rozwój naszych jednostek, wsparcie na rzecz bezpieczeństwa 
ochrony zdrowia i życia naszych mieszkańców. 
Główne tematy, które były omawiane w czasie zjazdu to: 
sprawozdanie z działalności Zarządu ZOSP RP 
- stan gotowości bojowej poszczególnych jednostek, 
 
- wyposażenia w sprzęt i jego sprawność  
 
- sprawy gospodarczo-finansowe (pozyskanie dofinansowanie             
z różnych źródeł m.in.: (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej, Fundusz Składkowy Ubezpieczeń 
Społecznych Rolników itp.)  
 
- organizowanie szkoleń członków OSP 
 
- zaangażowanie w zwalczaniu covid 19, transport osób do 
punktu szczepień. 

 
cd. str. 19 

 

 

Na XXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Żarnowiec,              

która odbyła się w dniu 26 października 2021 r. Radni             

podjęli uchwały: 

- w sprawie zmiany Uchwały Nr V/22/2015 Rady Gminy            

Żarnowiec z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie poboru podatku 

od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz                  

określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów                 

i wynagrodzenia za inkaso. 

- w sprawie zmiany budżetu Gminy Żarnowiec na 2021 r.  

 
Na XXVII Sesji Rady Gminy Żarnowiec, która odbyła się            

w dniu 29 listopada 2021 r. Radni podjęli uchwały: 
- Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku           

od nieruchomości na 2022 rok. 

- Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku              

od środków transportowych na 2022 rok. 

- Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa  

w Gminie Żarnowiec na rok szkolny 2021/2022. 

- Uchwała w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez 

Gminę Żarnowiec. 

- Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciw-

działania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie dla Gminy Żarnowiec na lata 2022-2026. 

- Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy 

Żarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na              

rok 2022. 

- Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy                      

Żarnowiec na 2022 r. 

- Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu                        

Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r. 

- Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta              

Gminy Żarnowiec. 

- Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty                  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie     

wysokości stawki tej opłaty. 

- Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

na lata 2021-2026. 

- Uchwała w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania 

odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzą-

cych z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami                

komunalnymi. 

- Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Zawierciańskiemu na realizację zadania pn. Przebudowa drogi 

powiatowej nr 1767S w miejscowości Koryczany polegającej           

na utwardzeniu pobocza. 

- Uchwała w sprawie zmiany w budżecie Gminy Żarnowiec               

na 2021 rok. 

 
Anna Czech  

 

 

 
 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zawierciu skierował do                    
Urzędu Gminy w Żarnowcu pismo, że w związku z trwającym 
remontem i rozbudową w Urzędzie Skarbowym oraz                     
ograniczonymi możliwościami obsługi klienta proszą                       
o informacyjne wsparcie usługi Krajowej Administracji                    
Skarbowej „Umów wizytę w urzędzie skarbowym”.  

Dzięki usłudze: 
- możemy umówić spotkanie na dogodny dla siebie termin                    
i godzinę 

- otrzymamy na adres e-mail podany w zgłoszeniu, automatycz-
ne potwierdzenie wizyty ze wskazaniem numeru pokoju,                    
w którym dana sprawa jest prowadzona 

- możemy oszczędzić czas i uniknąć kolejek 

- usługa jest dostępna 24 godziny na dobę przez 7 dni                    
w tygodniu na dowolnym urządzeniu z dostępem do internetu. 

Wizytę w urzędzie skarbowym można zarezerwować na stronie 
internetowej:  
https://www.podatki.gov.pl/e-wizyta-w-urzedzie-skarbowym/ 

Usługa e-Urząd Skarbowy umożliwia załatwienie wielu spraw 
online – bez wychodzenia z domu, na dowolnym urządzeniu,  
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu  
https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/ 

Na stronie https://www.podatki.gov.pl/ znajdą Państwo wszelkie 

potrzebne informacje.   
 

 

Zbiórka potrwa do 31 grudnia.                                                          
Dary trafią do Ośrodków Pomocy Społecznej. 

Poniżej podajemy lokalizację naszych wolontariuszy w terenie. 

To tam będzie można przynosić dary. 

ZMW Otola – Justyna Dąbrowska 

ZMW Jeziorowice – Dominik Nowak 

ZMW Łany Małe – Piotr Migas 

ZMW Wola Libertowska – Paulina 

Mach 

ZMW Chlina – Katarzyna Gamrat. 

Młodzież zbiera gry planszowe, 

puzzle i zabawki, książki                   

oraz artykuły szkolne.   

 
 

 

Organizatorem zbiórki jest Zarząd Powiatowy Związku          

Młodzieży Wiejskiej w Zawierciu. 

RADA GMINY ŻARNOWIEC 

 

INFORMACJA DYREKTORA ZAKŁADU                                  

WODOCIĄGÓW I GOSPODARKI KOMUNALNEJ      
INFORMACJA 

 

4. EDYCJA ŚWIĄTECZNEJ ZBIÓRKI ZABAWEK 

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia 

przyniosą Państwu wiele szczęścia, wiary 

i nadziei, a pomyślność nie opuszcza Was 

przez każdy dzień Nowego Roku. 

 

 Życzą:  

Dyrektor i Pracownicy 

ZWiGK w Żarnowcu  

GMINNY ZJAZD ZWIĄZKU OCHOTNICZEJ 

STRAŻY POŻARNEJ RP GMINY ŻARNOWIEC 
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UCHWAŁA NR XXVII/169/2021 

RADY GMINY W ŻARNOWCU  

z dnia 29 listopada 2021 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku                              

od nieruchomości na 2022 rok 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 

1372 ze zm.) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku 

o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1170 ze zm.) 

 

Rada Gminy Żarnowiec uchwala 

§ 1 Wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości 

na terenie Gminy Żarnowiec  

1. od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,            

bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji                 

gruntów i budynków – 0,91 zł od 1 m2 powierzchni, 

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami                  

powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 

5,17 zł od 1ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej       

statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 

pożytku publicznego – 0,30 zł od 1 m2 powierzchni, 

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym 

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

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

terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania                   

przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę 

mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu                  

mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli 

od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych                

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

budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,40 zł                 

od 1 m2 powierzchni; 

2. od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych – 0,79 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 

od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na                        

prowadzenie działalności gospodarczej – 22,76 zł od 1 m2              

powierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej                        

w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 12,04 

zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w                  

rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez 

podmioty udzielające tych świadczeń – 5,25 zł od 1 m2                      

powierzchni użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej                   

statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 

pożytku publicznego – 4,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 

 

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 

ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.                          

o podatkach i opłatach lokalnych. 

 

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnowiec. 

 

§ 3 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym                
Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
2022 roku. 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
mg inż. Eugeniusz Kapuśniak  

 
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/170/2021 
RADY GMINY ŻARNOWIEC 

z dnia 29 listopada 2021 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku  

od środków transportowych na 2022 rok 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 

1372 ze zm.) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 

o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1170 ze zm.) 
Rada Gminy Żarnowiec 
uchwala: 
§ 1 Wysokość rocznych stawek podatku od środków transporto-

wych na terenie Gminy Żarnowiec 
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie 

całkowitej: 
a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton: 
- powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie - 744,00 zł 
- powyżej 5,5 t do 9 t włącznie - 1056,00 zł 
- powyżej 9 t mniej niż 12 t - 1116,00zł 
b) równej lub wyższej niż 12 ton: 
 

 
2. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowane-

go do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

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

cd. str. 5 
 

 
Informujemy, że w dniu 28.05.2021 r. Zarząd Spółek Wodnych                
w Zawierciu po analizie bieżącej sytuacji ekonomicznej Związku  
jak również po przeanalizowaniu możliwości wykonania zadań 
statutowych w 2021 r. i latach następnych zaproponował                      
i przygotował założenia do uchwały likwidacyjnej. W dniu 
01.09.2021 r. Związek Spółek Wodnych w Zawierciu został    
postawiony w stan likwidacji. 

Likwidacja Związku Spółek Wodnych nie wyklucza kontynuacji 
działalności statutowej poszczególnych Spółek Wodnych              
zrzeszonych dotychczas w Związku. 

Przypominamy, że zgodnie z art. 205 Ustawy z dnia 20 lipca 
2017 Prawo wodne - Utrzymywanie urządzeń melioracji                 
wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów,                  
a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej    
działającej na terenie gminy lub Związku Spółek Wodnych,                  
w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie 
gminy - do tej spółki lub tego Związku Spółek Wodnych. 

 
Michał Kasperczyk  

 
 

Zmiany kryteriów dochodowych w pomocy społecznej 

od 1 stycznia 2022 r. 

 
Zmiany kryteriów dochodowych w pomocy społecznej 

od 1 stycznia 2022 r. 

 

Rada Ministrów przyjęła 14 lipca 2021 r. rozporządzenie                    
w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot 
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria 
zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. 

Dzięki tym zmianom będzie można uzyskać nie tylko wyższe 
świadczenia pieniężne, ale objąć wsparciem także większą            
liczbę osób i rodzin. Dotyczy to w szczególności zasiłków:           
stałego, okresowego i celowego. 

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń                     
z pomocy społecznej to: 

- dla osoby samotnie gospodarującej –  776 zł (w 2021 r.                

- 701 zł), 

- dla osoby w rodzinie – 600 zł (w 2021 r. - 528 zł). 

Należy zaznaczyć, że przyjęcie nowych kryteriów dochodowych 
wpłynie również na zwiększenie następujących kwot świadczeń 
pieniężnych: 

- maksymalnej kwoty zasiłku stałego –  do wysokości 719 zł          

(w 2021 r. - 645 zł), 

- kwoty z dochodu z 1ha przeliczeniowego – do wysokości           
345 zł (w 2021 r. - 308 zł). 

 

Od 1 stycznia 2022 r. wzrośnie również kwota świadczenia  
pielęgnacyjnego dla rodzica, który nie pracuje w związku ze 
sprawowaniem opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem                          
z 1 971 zł do 2 119 zł miesięcznie, czyli o 148 zł. 

 

 

 

 
Nie jest dokładnie znana data powstania KGW w Koryczanach. 
Według relacji najstarszych mieszkańców koło mogło powstać 
pod koniec lat 20. XX wieku. KGW powstało z inicjatywy już 
istniejącego Kółka Rolniczego „Jedność” i Koła Młodzieży               
Wiejskiej „Wici”. Pierwszą wybraną przewodniczącą została 
Stanisława Rogóż. Pomimo ciężkiej pracy na wsi kobiety               
chętnie uczestniczyły w życiu gospodarczym i kulturalnym wsi. 
Wspólnie z Kołem Młodzieży organizowano i wystawiano sztuki 
teatralne. Inicjatorem tych wydarzeń był Pan Teofil Mikołajczyk. 
Koło wznowiło swoją działalność w 1946 r. W latach 50-tych 
przewodniczą została Irena Grela. W latach 1960-1963                    
Leokadia Jastrząb, w 1963 r. Maria Gawinek, a od 1973 r.               
funkcję przewodniczącej pełniła Stanisława Wawer, do koła 
należało wówczas 60 pań.  

W 2006 r. Panie z KGW jako pierwsze zorganizowały w Żarnow-
cu Biesiadę Kół Gospodyń Wiejskich. Koło reprezentowało               
gminę Żarnowiec w 2011 r. podczas Dni Kapusty w Charsznicy, 
a w 2012 r. podczas VI Festiwalu Ludowego w Sędziszowie.              
W 2013 r. Przewodniczącą koła została Ewa Mazurek.  

Panie uczestniczyły w organizowanych konkursach dla KGW 
podczas Dni Żarnowca, konkursie na „Najładniejszą                
palmę wielkanocną”, „Kiermaszu bożonarodzeniowym” i 
„Kiermaszu wielkanocnym”. W 2018 r. KGW brało udział                      
w konkursie Piosenki patriotycznej w Hucisku, a w 2019 r.                     
w konkursie kulinarnym „Pierogi wczoraj i dziś” organizowanym 
podczas XII Festiwalu Ludowego. Tradycyjnie członkinie                
koła wykonują wieńce dożynkowe do kościoła parafialnego                 
w Żarnowcu.   

Obecnie do koła należy 16 pań, nową przewodniczącą                    
jest Beata Mazurek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Red.  

UCHWAŁY PODATKOWE LIKWIDACJA ZWIĄZKU SPÓŁEK WODNYCH                              

W ZAWIERCIU 

 

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W KORYCZANACH  

Dopuszczalna masa 
całkowita 

Zawieszenie osi                   
pneumatyczne 
lub  równoważne 

Inny system                 
zawieszenia 
osi 

Nie mniej 
niż 

Mniej niż 
Stawka podatku w złotych 

Dwie osie 

12 15 1428,00 1536,00 

15 18 1692,00 1812,00 

18  1848,00 1968,00 

 Trzy osie 

12 19 1920,00 1980,00 

19 23 1980,00 2052,00 

23 25 2052,00 2112,00 

25  2112,00 2172,00 

 Cztery osie i więcej 

12 27 2148,00 2268,00 

27 31 2352,00 2676,00 

31  2592,00 2784,00 

 

INFORMACJA OPS W ŻARNOWCU 
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INFORMACJA DLA POSIADACZY ZBIORNIKÓW                      
BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) 
 
Przypominamy, że każdy właściciel zbiornika bezodpływo-
wego (szamba) zobowiązany jest posiadać umowę odbioru 
nieczystości ciekłych podpisaną z firmą asenizacyjną                 
posiadającą zezwolenie na świadczenie takich usług               
na terenie gminy Żarnowiec oraz przechowywać                    
dowody uiszczenia opłat za wywóz nieczystości. 
Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 3a i 3b oraz art. 6 ust. 1 ustawy                 
z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku                    
w gminach oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku 
na terenie gminy Żarnowiec, właściciele nieruchomości, których 
budynki mieszkalne nie zostały podłączone do kanalizacji                
sanitarnej zobowiązani są do gromadzenia nieczystości ciekłych 
w zbiornikach bezodpływowych, pozbywania się zebranych             
na terenie nieruchomości i odpadów komunalnych oraz                   
nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ww ustawy,                        
do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług              
wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną                      
lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich 
umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. 

Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki                     
bezodpływowe nieczystości ciekłych obowiązani są opróżniać je                      
z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich                
przepełnienia bądź wylewania ich zawartości na powierzchnię 
terenu oraz przenikanie do gruntu. Informujemy, że firmy              
posiadające zezwolenie na opróżnianie szamb przesyłają do 
Urzędu sprawozdania kwartalne, w których znajduje się wykaz 
nieruchomości, z których dokonano odbioru nieczystości.            
Przypominamy również, że jeśli przy danej posesji wybudowana 
została sieć kanalizacji sanitarnej, to zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, właściciel takiej nieruchomości ma obowiązek              
przyłączenia się do kanalizacji. Jedynym wyjątkiem są nierucho-
mości wyposażone w przydomową oczyszczalnię ścieków.            
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy               
z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach kto pozbywa się zebranych na terenie nieruchomości 
nieczystości ciekłych w sposób niezgodny z przepisami                 
ww. ustawy – podlega karze grzywny. 

KONIEC DOTACJI DO PIECÓW WĘGLOWYCH                                      
W PROGRAMIE "CZYSTE POWIETRZE" 

Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie można otrzymać dotacji na 

zakup pieca węglowego w programie "Czyste Powietrze".  
Program "Czyste Powietrze", który wystartował we wrześniu 
2018 roku, oprócz dopłat do termomodernizacji przewiduje 
wsparcie na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na te 
bardziej ekologiczne. Jedną z możliwości była wymiana obecne-
go kopciucha na piec węglowy, co najmniej piątej generacji, 
czyli najbardziej ekologicznego, jeśli chodzi o piec opalany tym 
rodzajem paliwa stałego. Od pierwszego stycznia 2022 roku 
NFOŚiGW, jak i WFOŚiGW w Katowicach nie będzie udzielał 
już dopłaty do kotła opalanego węglem. Informujemy o tych 
zmianach, ponieważ program przewiduje, że inwestycję można 
rozliczyć do pół roku od jej zakończenia, czyli de facto                       
31 grudnia będzie ostatnim dniem, kiedy zamontowany piec 
węglowy w „Czystym Powietrzu” będzie można jeszcze                    
rozliczyć.    
                                                                              Marta Seweryn 

Informujemy, że Rada Gminy w Żarnowcu w dniu 29 listopada 
2021 r. podjęła uchwałę nr XXVII/178/2021 w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami                     

komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty. 
Od dnia 1 stycznia 2022 r. obowiązywać będą następujące 
stawki opłat za odpady komunalne: 
- odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny - 22,00 zł 
od osoby/miesięcznie, 
- jeśli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku                      
zbierania i odbierania odpadów komunalnych w sposób                   
selektywny - 50,00 zł od osoby/miesięcznie. 

Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością złożenia 
nowej deklaracji i obowiązują do czasu wystąpienia zmian               
mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie               
odpadami komunalnymi (np. zmiana liczby osób zamieszkują-
cych daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, 
zmianą miejsca zamieszkania). 

Prosimy o zwrócenie większej uwagi na segregację odpadów, 
pozwoli to zredukować koszty wywozu odpadów i osiągnięcie 
wymaganego poziomu recyklingu. 

Stawka zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym 
w 2022 r. 

W 2022 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego                     
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji            
rolnej wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju (bez zmian w stosunku do 
2021 r.). Od 2022 r. zwiększa się limit zużycia oleju napędowe-
go na 1 ha użytków rolnych (110 l w miejsce 100 l) oraz limit 
zużycia oleju napędowego w odniesieniu do 1 dużej jednostki 
przeliczeniowej (DJP) bydła (40 l w miejsce 30 l).  

Zmiany wynikają z ustawy z dnia 1 października 2021 r.                      
o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego                 
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji       
rolnej (Dz. U. poz. 2227). 

Red. 
 

 
Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia                        
6 października 2021 r. w sprawie wysokości maksymalnych            
stawek opłaty za naruszenie „Programu działań mających                 
na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami                  
pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu 
zanieczyszczaniu” od stycznia 2022 będą obowiązywać nowe 
maksymalne stawki opłat:  
- 2 192,40 zł za stosowanie nawozów niezgodnie z przepisami 
wydanymi na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy z 20 lipca 2017 r.  
Prawo wodne, zwanej dalej „ustawą”, lub z planem nawożenia                 
azotem; 
- 3 288,61 zł za przechowywanie nawozów naturalnych niezgod-
nie z przepisami wydanymi na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy; 
- 548,10 zł za prowadzenie dokumentacji realizacji ww.                   
Programu niezgodnie z przepisami wydanymi na podstawie                
art. 106 ust. 4 ustawy albo za jej brak; 
- 548,10 zł za brak planu nawożenia azotem. 
 
Kontrola wykonywana jest przez wojewódzkich inspektorów 
ochrony środowiska. Dodatkowo wszyscy rolnicy korzystający       
z płatności bezpośrednich, a także płatności obszarowych        
otrzymywanych w ramach PROW mogą być kontrolowani                  
w tym zakresie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji                      
Rolnictwa.   
 

Źródło: „Śląskie Aktualności Rolnicze”  
Nr 12 (394), grudzień 2021  

b) równej lub wyższej niż 12 ton: 

3. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem                 

silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od                   

7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie                  

z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika                      

podatku rolnego - 948,00 zł 

4. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silni-

kowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub 

wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z dzia-

łalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego: 

5. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do                      
siedzenia poza miejscem kierowcy: 
- mniejszej niż 22 miejsca – 1188,00 zł 
- równej lub wyższej niż 22 miejsca – 1980,00 zł. 
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnowiec. 
§ 3 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym                   
Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
2022 roku. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
mg inż. Eugeniusz Kapuśniak  

 

Od 1 grudnia elektroniczny PIT -11, PIT-40A/11A za 
2021 rok tylko w najnowszej wersji 
 
Od 1 grudnia 2021 r. drogą elektroniczną będzie można wysłać: 

 informację PIT-11 za rok 2021 - tylko w wersji 27, 

 informację PIT-40A/11A za rok 2021 - tylko w wersji 20. 
 
Ma to zapobiegać przesyłaniu przez płatników ww. elektronicz-
nych PIT za rok 2021 na wcześniejszych i nieobowiązujących 
formularzach, które nie uwzględniają wprowadzonych zmian. 
Interaktywne formularze są dostępne na podatki.gov.pl                      
w zakładce Formularze elektroniczne dla płatników. 
Przypominamy o stosowaniu najnowszych wersji formularzy 
deklaracji za dany okres. Oznaczenie wersji znajduje się                           
w prawym dolnym rogu każdego formularza. 

 
Źródło: Ministerstwo Finansów  

 
 

 

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępni w drugiej połowie 
stycznia 2022 roku specjalny kalkulator, który ułatwi ustalenie 
podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, a także 
samą składkę. 
Program Polski Ład zmienia zasady ustalania podstawy                      
wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób                      
prowadzących pozarolniczą działalność. Od nowego roku                    
zasady te będą zależały od formy opodatkowania. 
„Zdajemy sobie sprawę, że zwłaszcza w początkowym okresie 
obowiązywania nowych zasad, mogą one budzić wątpliwości. 
Dlatego ZUS udostępni kalkulator" - mówi prof. Gertruda                    
Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
Kalkulator będzie dostępny w drugiej połowie stycznia ponieważ 
około 20 stycznia ogłaszane jest przez GUS przeciętne                   
miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw                        
w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami   
z zysku. Wskaźnik ten jest niezbędny do prawidłowego działania 
kalkulatora. 
"Po wprowadzeniu niezbędnych danych, takich jak np. forma 
opodatkowania, kwota dochodu lub przychodu, kalkulator                   
pomoże ustalić podstawę wymiaru i obliczyć kwotę składki                
należnej za dany miesiąc" - tłumaczy profesor. 
Kalkulator będzie dostępny na stronie internetowej www.zus.pl, 
a także w programach: Płatnik i ePłatnik. 
 

Źródło: www.zus.pl 
 

INFORMACJA O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY 

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Dopuszczalna masa                 
całkowita w tonach 

Zawieszenie osi 
pneumatyczne lub 
równoważne 

Inny                 
system 
zawiesze-
nia osi 

Nie mniej niż Mniej niż 
Stawka podatku w złotych 

Dwie osie 

12 25 1944,00 2004,00 

25 31 2040,00 2100,00 

31  2292,00 2364,00 

 Trzy osie i więcej 

12 37 2292,00 2364,00 

37 40 2604,00 2772,00 

40  2820,00 3000,00 

Dopuszczalna masa 
całkowita w tonach 

Zawieszenie osi 
pneumatyczne 
lub równoważne 

Inny system 
zawieszenia osi 

Nie mniej 
niż 

Mniej niż 

Stawka podatku w złotych 

Jedna oś 

12 25 1164,00 1260,00 

25  1272,00 1356,00 

 Dwie osie 

12 28 1308,00 1428,00 

28 33 1500,00 1620,00 

33 38 1632,00 1752,00 

38  1812,00 1932,00 

 Trzy osie i więcej 

12 38 1764,00 1848,00 

38  2064,00 2124,00 

UWAGA PODATNICY  

ZUS UDOSTĘPNI SPECJALNY KALKULATOR 

DLA FIRM 

STAWKA ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO                       

WYŻSZE KARY ZA NARUSZENIE ZASAD PROGRAMU 

AZOTANOWEGO 

AKTUALNOŚCI  
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WYMIEŃ KOCIOŁ, NIE PŁAĆ MANDATU 

Gmina Żarnowiec przypomina, iż Od 1 września 2017 r. na 
terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała Sejmiku 
Województwa Śląskiego.  
Zgodnie z zapisami Uchwały od tego dnia wprowadzono                 
całkowity zakaz spalania w kotłach, kominkach i piecach: 
• węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych                
z wykorzystaniem tego węgla, 
• mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek 
produkowanych z ich wykorzystaniem, 
• paliw, w których udział masowy węgla kamiennego                   
o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %, 
• biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym                
przekracza 20 % (np. mokrego drewna). 
 
Ważna informacja dotycząca kontroli: 
Kontrolę przestrzegania przepisów uchwał antysmogowych  
mogą prowadzić: pracownicy urzędu na podstawie pisemnego 
upoważnienia od Wójta, policja, inspekcja nadzoru budowalne-
go oraz  wojewódzka inspekcja ochrony środowiska. 
"Sankcje stosowane w przypadku naruszenia postanowień 
uchwały określone zostały w art. 334 Prawa ochrony środowi-
ska, który stanowi, że: „Kto nie przestrzega ograniczeń, naka-
zów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa 
przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny.” 
Zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń grzywna wynosi od 20 zł 
do 5 000 zł, przy czym w postępowaniu mandatowym można 
nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł a jeżeli czyn wyczerpu-
je znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepi-
sach ustawy 1 000 zł (art. 96 Kodeksu postępowania w spra-
wach o wykroczenia). " 
 
POMOC FINANSOWA: 
Na wymianę kotłów można otrzymać dofinansowanie. 
W chwili obecnej można składać wnioski do programu Czyste 
Powietrze, który umożliwia zdobycie dofinansowania na wymia-
nę źródła ogrzewania, termomodernizację budynków oraz insta-
lację odnawialnych źródeł energii. 
Więcej informacji udziela pracownik Urzędu Gminy w Żarnowcu 
– Referat Infrastruktury i Rolnictwa - pok. 10, tel. 326449320 

SMOG W NATARCIU - SMS-OWE OSTRZEŻENIA 

Sezon grzewczy w pełni, który powoduje większe problemy              
ze smogiem. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje,                 
że w sytuacji bardzo złego stanu powietrza będzie o tym                    
alarmowało. 

Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w przypadku 
przekroczenie poziomu alarmowego dla stężenia pyłu zawieszo-
nego PM10 (powyżej 150 µg/m3) w powietrzu osoby przebywa-
jące na terenie powiatów, których będzie to dotyczyć otrzymają 
SMS-owe ostrzeżenia o treści: Uwaga! Dziś (data) prognozowa-
na jest zła jakość powietrza w zakresie pyłu zawieszonego.       
Zrezygnuj z aktywności na zewnątrz. 

Ostrzeżenia będą sporządzane na podstawie wyników pomia-
rów ze stacji monitoringu jakości powietrza funkcjonujących                   
w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ),                   
prognoz meteorologicznych oraz prognoz zanieczyszczenia 
powietrza wykonywanych przez Instytut Ochrony Środowiska - 
Państwowy Instytut Badawczy. 

Komunikaty będą też publikowane na stronach internetowych 
RCB (gov.pl/rcb) oraz na profilach Centrum w mediach                     
społecznościowych. 

MASZ PIEC - MASZ OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA                
DO CEEB 

Urząd Gminy w Żarnowcu po raz kolejny przypomina, że od                 
1 lipca 2021 r. każdy obywatel lub zarządca budynku jest                   
zobowiązany złożyć pisemną deklarację do Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków (dalej CEEB) dotyczącą źródeł ciepła                
i spalania, które wykorzystuje do ogrzewania budynku na             
terenie swojej nieruchomości (www.zone.gunb.gov.pl). 
 
Co warto wiedzieć o Centralnej Ewidencji Emisyjności          
Budynków Utworzenie CEEB jest nowym narzędziem do               
identyfikowania źródeł niskiej emisji. CEEB jest elementem 
zmian w związku z nowelizacją ustawy z dnia 28 października 
2020 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz                 
niektórych innych ustaw. System pozwoli na zbieranie danych         
o stanie energetycznym budynków. 
 
Kogo dotyczy deklaracja? Deklaracja dotyczy źródła ciepła           
i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemiesz-
kalnych, niezależnie od tego czy budynek użytkuje osoba 
prywatna czy przedsiębiorca. CEEB obejmie budynki                 
mieszkalne, tj. domy jednorodzinne, w zabudowie szeregowej            
i budynki będące własnością wspólnoty mieszkaniowej oraz 
niemieszkalne. 
 
Gdzie i kiedy zgłosić? Deklarację należy złożyć do Wójta     
Gminy Żarnowiec. Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na 
właścicielu lub zarządcy budynku, który przed wejściem w życie 
nowych regulacji eksploatował źródła ciepła lub spalania.               
Na spełnienie tego obowiązku właściciele i zarządcy 
już wybudowanych nieruchomości mają 12 miesięcy.                
Dla nowo wybudowanych obiektów oddawanych do użytko-
wania po 1 lipca br. deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni 
od otrzymania pozwolenia na użytkowanie nieruchomości. 
Gmina nie ma obowiązku, by przypomnieć właścicielowi                
budynku o wpisie do rejestru. Trzeba o tym pamiętać i zrobić to 
samodzielnie, bo konsekwencje mogą być surowe. Sprawą 
zgłoszenia w szczególności muszą się zaintereso-
wać właściciele domów jednorodzinnych.  
Jak będzie można złożyć deklarację do CEEB?  
Deklarację można złożyć na dwa sposoby. Po pierwsze – przez 
Internet. Po zalogowaniu się za pomocą Profilu Zaufanego         
wystarczy wypełnić formularz, w którym trzeba wpisać adres 
nieruchomości, dane kontaktowe do właściciela oraz zaznaczyć 
stosowne źródło ciepła. Po zatwierdzeniu i wysłaniu formularza, 
trafi on bezpośrednio do centralnej ewidencji. Dla budynków 
mieszkalnych wypełniamy formularz A, a dla nieruchomości, 
które nie są zamieszkiwane (np. budynków gospodarczych czy 
usługowych) – formularz B. 
Po drugie – jeśli nie masz dostępu do Internetu lub nie                    
posiadasz profilu zaufanego, możesz złożyć deklarację w formie 
papierowej. Możesz ją pobrać ze strony: https://
www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-
budynkow 
Po wypełnieniu deklarację trzeba złożyć osobiście lub wysłać 
pocztą do Urzędu Gminy w Żarnowcu.  
 Jakie informacje zawiera deklaracja?  
Zgodnie z ustawą o termomodernizacji w deklaracji należy               
podać: 
- imię i nazwisko właściciela lub zarządcy budynku i adres          
miejsca zamieszkania lub siedziby, 
- adres nieruchomości, na której eksploatowane jest źródło        
ciepła lub źródło spalania paliw, 
- informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych źródeł ciepła 
lub spalania paliw, ich przeznaczeniu oraz rodzaju                 
wykorzystywanego paliwa (gaz, węgiel, pelet). 
Co grozi za niezłożenie deklaracji?  
Ustawa przewiduje, że jeśli właściciel nie dopełni ciążącego na 
nim obowiązku, to za takie wykroczenie grozi mandat, a jeśli 
sprawa trafi do sądu – kara grzywny wyniesie do 5000 zł.  
 
Więcej informacji nt. Centralnej Ewidencji Emisyjności               
Budynków można uzyskać na stronie Głównego Urzędu               
Nadzoru Budowlanego: https://www.gunb.gov.pl/strona/
centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow 

 

Koniec Jesieni i początek Zimy był dla naszych przedszko-
laków ciekawym okresem, w którym bardzo dużo się działo.             
26 października odbyła się w naszym przedszkolu ważna               
uroczystość dla dzieci, które po raz pierwszy w tym roku                
szkolnym zawitały do naszego przedszkola oraz dzieci, które 
dołączyły do naszej przedszkolnej rodziny w trakcie ubiegłego 
roku. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności – dając tym 
samym dowód, jak dużo już potrafią. Były więc, wierszyki,                
piosenki, zabawy ruchowe i tańce. Po części artystycznej, dzieci 
obiecały: zgodnie bawić się w przedszkolu, przychodzić każde-
go dnia z uśmiechem, pomagać kolegom i być dzielnym przed-
szkolakiem. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia każdy 
przedszkolak otrzymał dyplom pasowania oraz medal.                      
Dziękujemy Radzie Rodziców oraz Panu Wójtowi –                        
Grzegorzowi Scelinie za ufundowanie upominków dla                    
przedszkolaków. Wszystkim dzieciom życzymy wielu nowych 
przyjaźni i dużo uśmiechu na co dzień… 
W kolejnym dniu po pasowaniu przedszkolaki miały okazję             
obejrzeć przedstawienie teatralne w GOKSiT. Była to bardzo 
ciekawa i wciągająca opowieść, która przeniosła dzieci                        
w niezwykły świat podróży i przygód. Przedstawienie w                      
humorystyczny sposób pokazało przedszkolakom na czym           
polega praca detektywa. Dzieci wraz z głównymi bohaterami 
przemierzały egzotyczne rejony świata i poznały kulturę                 
innych krajów. 
Grupa Żabki od października bierze udział w innowacji pedago-
gicznej: Ruch to zdrowie – Gimnastyka smyka. Przedszkolaki 
chętnie wskakują w stroje do ćwiczeń i skaczą w rytm muzyki. 
Projekt powstał z myślą o naszych przedszkolakach, aby                
wspomóc ogólny rozwój dzieci i ich sprawność fizyczną.                   
Głównym celem innowacji jest obcowanie dzieci z muzyką,  
ruchem i tańcem. 
W związku z Narodowym Świętem Niepodległości nasze                  
przedszkole, jak co roku, włączyło się w ogólnopolską akcję pt. 
„Szkoła do hymnu”, zorganizowaną przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej.  W ramach tej akcji dnia 10 listopada punktualnie                
o godzinie 11:11 dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych wraz 
z wychowawcami i pracownikami przedszkola uroczyście                 
zaśpiewały Hymn Polski. W tym dniu wszystkie przedszkolaki 
podczas zajęć poznawały symbole narodowe, a także zapozna-
ły się z historią swojego kraju. Wykonały również piękne prace 
plastyczne związane z Polską. Kształtowanie postaw patriotycz-
nych od najmłodszych lat z pewnością zaowocuje w dalszym 
życiu naszych podopiecznych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 listopada Nasze przedszkolaki miały okazję wziąć udział                 
w nowej formule obejrzenia bajki – był to pokaz molekularny. 
Dzieci były bardzo zaciekawione i z wielką ochotą oraz podeks-
cytowaniem weszły do środka wielkiej kuli, gdzie przeniosły się 
w „inny” świat. Radości i śmiechu nie było końca, dzieci                          
z wielkim zaciekawieniem czekały na to, co się wydarzy…                  
Taka forma wyświetlenia filmu animowanego rozbudziła w dzie-
ciach ciekawość oraz kreatywność myślenia. Po zakończonej 
prezentacji niektóre przedszkolaki nie chciały opuścić 
„zaczarowanej kuli”. W ramach pokazu wykonywane były                   
również zdjęcia. 
 
Przedszkolaki z grup: Biedronki, Motylki, Żabki i Podróżnicy 
wzięły udział w konkursie organizowanym przez Okręgowy       

Inspektorat Pracy w Katowicach, w ramach działań prewencyjno
-promocyjnych w rolnictwie indywidualnym. Celem konkursu 
było promowanie wśród uczniów wiedzy o bezpiecznych                       
zachowaniach związanych z pracą, zabawą oraz przebywaniem 
na terenie gospodarstwa rolnego. Wszystkie prace naszych 
przedszkolaków umieszczone zostały na wystawce, a najpięk-
niejsze z nich powędrowały do komisji konkursowej. Czekamy 
na nagrody i dziękujemy maluchom za zaangażowanie. 
25 listopada w naszym przedszkolu, jak co roku, obchodziliśmy 
bardzo ważne święto „Dzień Pluszowego Misia”. Mimo coraz 
nowocześniejszych i coraz atrakcyjniejszych zabawek, moda na 
misie nie przemija. Dzieci poznały historię powstania                        
pluszaków, nie brakowało tańców, wierszy, piosenek o tematyce 
misiowej, zgadywanek, zabaw ruchowych, quizów. Przedszkola-
ki wykonywały przeróżne prace plastyczne. Ten dzień w przed-
szkolu pełen był uśmiechu, radości oraz wspólnej zabawy.                
Mamy nadzieję, że to wielkie misiowe przyjęcie zostanie                      
w naszych wspomnieniach na długi czas. 
30 listopada w naszym przedszkolu odbyły się andrzejki.                   
Podróżnicy i Biedronki spędziły ten dzień na wróżbach                            
i zabawach w przedszkolu natomiast dzieci z grup: Pszczółki, 
Motylki i Żabki wybrały się na wycieczkę do Sali Zabaw „Rio”              
w Miechowie. Dla niektórych przedszkolaków z grupy młodszej 
była to pierwsza podróż autokarem, dlatego wyjazd związany 
był z wieloma emocjami oraz oczekiwaniem na nowe przeżycia. 
Na dzieci czekało wiele ciekawych atrakcji: labirynty z przeszko-
dami, trampolina, zjeżdżalnie, baseny z kulkami. Wizyta w sali 
zabaw pozwoliła nie tylko doskonalić sprawność fizyczną               
przedszkolaków, ale także stanowiła doskonałą okazję do                   
rozładowania dziecięcej energii i – co najważniejsze – radosnej                 
zabawy. Były wróżby i zabawy przy muzyce. Dzieci                            
odpoczywały przy pysznym poczęstunku. Bawiliśmy się tam bez 
wytchnienia a do przedszkola wróciliśmy zmęczeni ale bardzo 
zadowoleni.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Współpracujemy z biblioteką i szkołą średnią ZSRCKU                           
z Żarnowca. Panie z biblioteki oraz uczniowie szkoły                       
przychodzą do każdej grupy czytać bajki. Spotkania z literaturą 
są dużą atrakcją dla dzieci, a co najważniejsze rozbudzają                  
zainteresowania czytelnicze naszych małych pociech. 
Jak co roku odwiedził nas bardzo wyczekiwany gość. Święty 
Mikołaj był nawet dwa razy – w piątek 3 grudnia przyniósł                      
mikołajkowe paczki, były piosenki, wiersze, tańce i zdjęcia                   
z Mikołajem. 6 grudnia Mikołaja spotkał Pan Wójt i przyprowa-
dził go do naszego przedszkola z pełnym workiem słodkości.                      
Radość dzieci była ogromna. 
 
Teraz pozostało nam czekać na jeden z najpiękniejszych                      
i rodzinnych okresów w roku – Święta Bożego Narodzenia.                    
Z tej właśnie okazji życzymy: 
Zadowolenia i satysfakcji z podejmowanych wyzwań, niech                
magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie spokój,                      
wytchnienie i radość. Każda chwila Świat Bożego Narodzenia 
niech żyje własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje zdrowiem, 
pomyślnością i szczęściem. 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne                                                             
oraz Pracownicy                                                                               

Przedszkola Publicznego w Żarnowcu 
 
    
 

Renata Kłek 

 Z ŻYCIA NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW… OCHRONA ŚRODOWISKA 
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W październiku po raz kolejny obchodziliśmy w naszej szkole 
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. W tym roku akcji przyświe-
cało hasło: „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia 
znają!”. Wszyscy, którzy bezbłędnie zdali egzamin, otrzymali 
tytuł „eksperta tabliczki mnożenia”. 5 października uczniowie 
klas I – III odbyli pieszą wycieczkę do zaprzyjaźnionego gospo-
darstwa rolno-ogrodniczego. Dzieci dowiedziały się wiele na 
temat uprawy kapusty, jej zbioru i przetwórstwa, a także                       
wartości odżywczych kapusty białej, czerwonej oraz kiszonej.   
15 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej.                 
Wyjątkowo to nauczyciele dostali w tym dniu dyplomy, a dla 
uczniów została przygotowana ciekawa prezentacja pt. 
„Nauczyciele też byli dziećmi”. Kilka dni później, 18 październi-
ka, uczniowie klas 4 – 8 wzięli udział w maratonie filmowym                 
w Kinie Radość w Wolbromiu. Po obejrzeniu dwóch filmów                 
uczniowie mieli też okazję zobaczyć plenerową wystawę pt. 
„Gen Wolności”, która ukazywała zmagania Polaków o niepodle-
głość od końca XVIII wieku aż po początek XX wieku.                     
19 października część klas wysłuchała koncertu Orkiestry Dętej 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Gminnym Ośrodku Kultury 
Sportu i Turystyki w Żarnowcu. 21 października uczniowie 
wszystkich klas wzięli udział w spotkaniach prewencyjnych                    
z policjantem, który poruszył wiele ważnych tematów dotyczą-
cych bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. 22 października odbyło 
się ślubowanie pierwszoklasistów – ważny dzień w życiu                     
każdego ucznia, a miesiąc później pasowanie ich na czytelni-
ków w szkolnej bibliotece. 27 października uczniowie klas 0 – III 
obejrzeli w GOKSiT w Żarnowcu przedstawienie teatralne                   
pt. „Detektyw Zagadka na tropie”. Spektakl przybliżył dzieciom 
kulturę różnych państw, ich język oraz zwyczaje. Dzieci miały 
okazję aktywnie uczestniczyć w przedstawieniu i wykazać się 
wiedzą na temat przyrody. 28 października uczniowie klas 7 – 8 
obejrzeli w szkole webinarium pt. „Kreatywne wykorzystanie 
smartfona na lekcji” zorganizowane przez Krajowe Biuro                 
eTwinning. Dla uczniów była to ciekawa lekcja online przepro-
wadzona przez zewnętrznego eksperta, podczas której mogli 
poznać sposoby wykorzystania swoich smartfonów w nowocze-
snej edukacji. 29 października w szkole został zorganizowany 
Bal Wszystkich Świętych. 8 listopada obchodzony jest nie tylko 
Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek, ale i Europejski Dzień 
Zdrowego Jedzenia i Gotowania. My w tym roku postanowiliśmy 
przygotować wspólnie zdrowe śniadanie. Pojawiło się wiele      
pomysłów na kolorowe i zdrowe kanapki, sałatki itp. Dzieci               
potrafiły działać wspólnie i zgodnie, próbować nowych smaków. 
Była to niezapomniana przygoda edukacyjna na temat zdrowe-
go odżywiania i roli śniadania w życiu dziecka. Jak co roku                 
w listopadzie miało miejsce sprzątanie żołnierskich grobów                    
i pomników. 10 listopada wzięliśmy udział w patriotycznej akcji 
„Szkoła do hymnu!”, a 11 listopada delegacja naszej szkoły 
wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła w gminnych                 
obchodach Święta Niepodległości. 15 listopada natomiast                
uczniowie przygotowali przepiękny nastrojowy Koncert Pieśni 
Patriotycznych. 24 listopada uczniowie klas 7 – 8 wzięli udział           
w wycieczce do Teatru Zagłębia. Po spektaklu spotkali się                    
z aktorami i zrobili sobie z nimi na scenie pamiątkowe zdjęcie. 
Koniec listopada to również ostatnia szansa na zabawę                        
w okresie przedświątecznym. W tym roku tematem przewodnim 
imprezy dla młodszych dzieci były „Baśnie braci Grimm”, a dla 
starszych filmy, np. „Hobbit”, „Alicja w Krainie Czarów”, „Piraci                
z Karaibów”, „Harry Potter” czy „Gwiezdne Wojny”.                            
Uczniowie stanęli na wysokości zadania i zadbali o piękne                  
stroje, dekorację sali oraz oprawę muzyczną. Zabawa była             
wyśmienita, a relację z niej można obejrzeć na naszym                 
szkolnym Facebooku.  

Nie zapomnieliśmy również o obchodach Dnia Pluszowego         
Misia – w tym dniu dzieci przyniosły do szkoły swoje ulubione 
maskotki. 

W poniedziałek – 6 grudnia 2021 roku obchodziliśmy lubiane 

przez wszystkich Mikołajki. Na szkolnych korytarzach domino-
wał kolor czerwony, uczniowie i nauczyciele przyszli do szkoły 
ubrani w czerwone swetry, czapki Świętego Mikołaja lub                  
zabawne okulary. Tego dnia przybył do nas sam Święty Mikołaj 
z wielkim workiem cukierków. Dziękujemy! Oprócz wizyty                
Świętego Mikołaja zostały dla uczniów zorganizowane mikołaj-
kowe warsztaty cukiernicze. Szkołę wypełnił zapach pierniczków 
przypominający o nadchodzącym Bożym Narodzeniu. Wspólne 
pieczenie pierniczków wszystkim bardzo się podobało.                   
Samorząd Uczniowski zorganizował również mikołajkowy                   
koncert anglojęzycznych piosenek świątecznych, a 16 grudnia 
do szkoły zawitał teatrzyk z przedstawieniem „Lodowa kraina”. 
17 grudnia w świątecznej, rodzinnej atmosferze, przy pięknie 
przygotowanej dekoracji nasza szkolna społeczność zasiadła do 
wigilijnego stołu, było kolędowanie, pierniczki, pyszne ciasta                  
i przekąski. 

We wszystkich podejmowanych aktywnościach nie zapominamy 
o codziennej higienie rąk oraz dbaniu o emocje. Prężnie                 
działa szkolny radiowęzeł, umilając nam przerwy. Nasi                     
uczniowie zdobywają wiedzę w bezpiecznych warunkach,                
budują relacje społeczne i rozwijają swoje pasje. Chętnie biorą 
udział w różnych konkursach oraz akcjach charytatywnych,      
nierzadko sami podejmują inicjatywę. W szkole realizowany                
jest projekt podnoszący kompetencje matematyczne,                       
przyrodnicze i językowe, działa Szkolny Klub Sportowy. 
Przed nami Święta Bożego Narodzenia. 

 
 
 
 
 
 
 

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, 
Życzymy chwil wypełnionych radością 

i miłością, niosących spokój, odpoczynek i wytchnienie. 
Wielu budujących myśli, energii i siły, 

których w minionym roku Wszyscy tak potrzebowaliśmy 
do realizacji zamierzonych celów 

oraz wspaniałego 2022 Nowego Roku, 
obfitującego w pasmo sukcesów. 

 

Moc gorących życzeń, zdrowia, 
szczęścia i wszelkiej pomyślności 

życzą 

Dyrekcja, Nauczyciele, Uczniowie i Pracownicy 
Szkoły Podstawowej im. Haliny Grabowskiej „Zety” w Chlinie 

 

 
 

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”  

ks. Jan Twardowski 

Dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki to czas pełen zadumy                 

i refleksji. Odwiedzamy cmentarze, ważne miejsca pamięci                   

i groby wojenne. Zapalamy znicze, składamy kwiaty i modlimy 

się za zmarłych. Wspomnieniami obejmujemy również zmarłych 

pracowników Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych,                   

Radnych, Sołtysów oraz wszystkich zmarłych z Naszej Gminy. 

 

Anna Sarwa 

 
W dniu 11 listopada 2021 r. obchodziliśmy 103. rocznicę                 
odzyskania Niepodległości przez Polskę. Uroczystość                   
w naszej Gminie odbyła się w Żarnowcu. O godzinie 10.30                  
na placu przy budynku Urzędu Gminy został uformowany orszak 
składający się z pocztów sztandarowych, przedstawicieli                     
samorządu szczebla powiatowego i gminnego, przedstawicieli 
jednostek organizacyjnych oraz stowarzyszeń, orkiestry                  
dętej z Chliny, delegacji szkół z terenu Gminy Żarnowiec                
oraz mieszkańców. Na czele orszaku można było ujrzeć                      
rycerza Husarii. 
Po dotarciu do kościoła p.w. Narodzenia NMP w Żarnowcu           
rozpoczęła się uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny sprawo-
wana przez ks. proboszcza Adolfa Drożyńskiego zakończona 
wspólnym odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego. Po mszy św. 
nastąpiło złożenie wieńców oraz zniczy przy tablicy pamiątkowej 
św. Jana Pawła II. Następnym punktem było złożenie przez 
delegacje wiązanek przy płycie w Rynku. 
Po części oficjalnej w budynku GOKSiT przedstawiona została 
prezentacja historyczna pt.: „JESZCZE ZABRZMI ZŁOTY 
RÓG”, zorganizowana przez Kamila Chmurę składająca                        
się z następujących punktów: 
 
GRH Wataha: 
- prezentacja uzbrojenia IX-X w. 
- prezentacja uzbrojenia husarskiego XVII w. 
- mity i fakty na temat husarii 
Bractwo rycerskie Kompania Wilków: 
- prezentacja uzbrojenia rycerskiego przełomu XIV-XV w. 
- pokaz mody przełomu XIV-XV w. 
GRH V Batalion Strzelców Olkuskich: 
- prezentacja o Wojsku Polskim w 1920 roku 
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Olkusz: 
- prezentacja o Wojsku Polskim w 1939 r. i partyzantce 
- pokaz mody damskiej lat 40. XX w. 
 
Dziękujemy wszystkim za udział w gminnych obchodach 
Narodowego Święta Niepodległości. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Red.  
 

DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH I ZADUSZKI 
Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ                                  

IM. HALINY GRABOWSKIEJ „ZETY” W CHLINIE 

 

103. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW  

CHOINKA - to najczęściej dziś spotykana,                        

choć historycznie najmłodsza, ozdoba domów                    

w czasie Bożego Narodzenia. Przywędrowała do        

Polski na przełomie XVIII i XIX w. wraz z niemiecki-

mi protestantami. Zwyczaj ustawiania ustrojonego 

drzewka wigilijnego znano w Niemczech już  

w XV w. W Polsce choinka przyjęła się początkowo 

w miastach, pod strzechy trafiła dopiero w latach 

20. XX w., ale i tak nie była częstym goście na wsi. 

Ozdabiano ją jabłkami, orzechami, piernikami,             

elementami wykonanymi z wydmuszek, piórek,        

słomek i kolorowego papieru. Współczesne ozdoby 

choinkowe to przede wszystkim kolorowe bombki               

o różnych kształtach, błyszczące łańcuchy i elek-

tryczne lampki. Zwyczaj składania prezentów pod 

choinką znany był dawniej tylko w najbogatszych 

domach szlacheckich i mieszczańskich. 
Źródło: Renata Hryń-Kuśmierek 

 „Polskie tradycje doroczne”  
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KONKURSY PRZEDMIOTOWE 
 

W październiku i listopadzie odbył się pierwszy i drugi etap               
konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych 
organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowi-
cach. W tym roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II                  
w Żarnowcu w pierwszym etapie konkursów wzięło udział                      
18 uczniów, którzy prezentowali wiedzę i umiejętności z języka 
polskiego, matematyki, języka angielskiego, historii, biologii, 
geografii oraz chemii. Czworgu uczniom udało się zdobyć 85% 
bądź więcej punktów i tym samym zagwarantować sobie udział 
w drugim etapie konkursu. Do trzeciego, finałowego etapu                  
przeszedł uczeń klasy 7a - Marcel Nowak, który będzie walczył 
o tytuł Finalisty bądź Laureata Wojewódzkiego Konkursu                 
Przedmiotowego z Chemii. Finałowe zmagania odbędą się                    
w marcu. Stawka jest wysoka, bo laureaci konkursów przedmio-
towych są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu ósmoklasi-
sty i tym samym uzyskują stuprocentowy wynik z tego                          
egzaminu. Życzymy powodzenia naszemu Reprezentantowi! 

INNOWACYJNA EDUKACJA W SZKOLE PODSTAWOWEJ      
W ŻARNOWCU 

Od września tego roku uczniowie klas 5-8 naszej szkoły biorą 
udział w unijnym projekcie ”Innowacyjna edukacja w Szkole 
Podstawowej w Żarnowcu”. W ramach projektu odbywają                   
się dodatkowe zajęcia z przedmiotów matematyczno-
przyrodniczych, języka angielskiego i języka niemieckiego. Poza 
udziałem w zajęciach przeprowadzanych w salach lekcyjnych, 
uczniowie odbywają również zajęcia w terenie. We wrześniu 
uczestnicy projektu uczestniczyli również w trzech dwudniowych 
wycieczkach do Warszawy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

11 LISTOPADA - ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
 

Rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości uczciliśmy               
w naszej szkole śpiewając „Mazurka Dąbrowskiego” 10 listopa-
da przed Narodowym Świętem Niepodległości o symbolicznej 
godzinie 11:11. Z okazji tego ważnego dla wszystkich Polaków 
święta zorganizowany został również indywidualny oraz klasowy 
konkurs plastyczny. Uczniowie przygotowali piękne prace                        
prezentujące nasze symbole narodowe i przypominające                       
o najważniejszych wydarzeniach związanych z odzyskaniem 
przez Polskę niepodległości. 
 

KOLOROWE ANDRZEJKI 
 

Trzydziestego listopada w naszej szkole odbyły się andrzejki. 
Samorząd Uczniowski, który chciał umilić ten dzień dzieciom                 
i młodzieży, zaplanował kilka dni przed tym wydarzeniem                     
losowanie koloru. W ten sposób wyłoniono barwy ubioru 
uczniów, które miały towarzyszyć poszczególnym klasom                     
30 listopada. Dodatkowo dziewczynki i panie musiały                                             
udekorować swoje włosy kokardami, a chłopcy i panowie                     
założyć krawaty we właściwych barwach. Każdy, kto wypełnił to 
zadanie, był zwolniony z odpytywania przez nauczycieli na                   
lekcjach. Tego dnia w salach lekcyjnych i na korytarzach było 
bardzo kolorowo i radośnie. Kolorowe andrzejki wszystkim się 
spodobały. Być może taka forma świętowania stanie się tradycją 
naszej szkoły… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
1-3 GRUDNIA – PRÓBA GENERALNA PRZED EGZMINEM 

ÓSMOKLASISTY 
 

W dniach 1-3 grudnia odbył się w naszej szkole próbny egzamin 
ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz z języka               
angielskiego. Ta generalna próba to dla ósmoklasistów okazja 
do sprawdzenia swoich możliwości przed właściwym egzami-
nem. Dla nauczycieli egzamin próbny jest szansą na                        
wyciągnięcie wniosków dotyczących poziomu przygotowania 
uczniów do egzaminu i wyrównanie ewentualnych braków. 
Wkrótce wyniki próbnego egzaminu omówione zostaną                         
z uczniami, a wnioski sformułowane na podstawie testów staną 
się podstawą do podjęcia działań naprawczych jeszcze przed 
właściwym egzaminem. 
 

MIKOŁAJKI 
 

Szóstego grudnia naszą szkołę odwiedził Św. Mikołaj i to nawet 
nie jeden! Wszystkie dzieci okazały się być grzeczne, więc             
podczas spotkań z Mikołajami nie brakowało uśmiechu                              
i prezentów. 
 

Zdrowych, spokojnych                                    
i pełnych rodzinnego ciepła                            
Świąt Bożego Narodzenia.  

Nowego Roku pełnego                   
optymizmu, wiary i nadziei                                    

na lepsze jutro. 
                      Życzą: Dyrektor i Pracownicy GOKSiT w Żarnowcu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W przypadku zaostrzenia rygorów sanitarnych konkurs            
odbędzie się w wersji on – line, o czym będziemy na bieżąco 
informować. 
 
 
 
 
 
 
Dnia 12 października br. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego w Żarnowcu odbył się I Ogólnopolski Konkurs      
Orki Jesiennej Szkół Rolniczych. 
W zmaganiach zmierzyło się 21 szkół rolniczych z terenu całej 
Polski. Konkurencja składała się z dwóch części, teoretycznej 
oraz praktycznej. 
W części teoretycznej w zakresie wiedzy o bezpieczeństwie oraz 
jakości orki, zwycięzcą okazał się Jakub Matejuk - uczeń ZSCKR 
w Jabłoniu. Miejsce drugie zajął Miłosz Modliński - uczeń ZSCKR 
w Mieczysławowie, a miejsce trzecie - uczeń ZSCKR                        
w Żarnowcu Michał Mądry. 
Druga praktyczna część konkursu polegała na wykonaniu orki 
precyzyjnej, zgodnie z zasadami oraz parametrami przyjętymi                 
w Regulaminie konkursu. 
 
Wyniki przedstawiają się następująco: 
I miejsce ZSCKR w Lututowie 
II miejsce ZSCKR w Żarnowcu 
III miejsce ZSCKR w Suwałkach 
IV miejsce ZSCKR w Jabłoniu oraz ZSCKR w Powierciu 
V miejsce ZSCKR w Radomiu 
VI miejsce ZSCKR w Brzostku 
VII miejsce ZSCKR w Swarożynie 
VIII miejsce ZSCKR w Potoczku 
IX miejsce ZSCKR w Nowosielcach oraz ZSCKR w Nakle                       
Śląskim 
X miejsce ZSCKR w Rzemieniu. 
 
Nagrody i dyplomy wręczali: Rektor Uniwersytetu Rolniczego                  
w Krakowie prof. Sylwester Tabor, Dyrektor ZSCKR w Żarnowcu 
Ewa Śrubarczyk, Wójt Gminy Żarnowiec Grzegorz Scelina,                   
Wicestarosta Powiatu Zawierciańskiego Paweł Sokół                               
oraz sponsorzy. 

Fot. ZSCKR w Żarnowcu 
 

Red. 
 
 
 
 

. 

 
Dnia 22.10.2021 r. w Szkole Podstawowej im. Haliny Grabow-
skiej „ Zety” w Chlinie odbyło się ślubowanie i pasowania na 
ucznia klasy pierwszej. W uroczystości wzięli udział: Dyrektor 
szkoły Pani Anna Skorupa, Wójt Gminy Pan Grzegorz Scelina 
oraz rodzice pierwszoklasistów. 
Uczniowie pod opieką wychowawczyni Pani Izabeli Banaś             
przygotowali program artystyczny. Z przejęciem recytowali             
wiersze i śpiewali piosenki. 
Tuż przed ślubowaniem wprowadzono sztandar szkoły. Przed 
pocztem sztandarowym pierwszaki ślubowały godnie reprezento-
wać swoją klasę i szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać 
radość rodzicom oraz nauczycielom. Po ślubowaniu Pani                   
Dyrektor wielkim ołówkiem pasowała wszystkich pierwszaków    
na uczniów. Złożyła również gratulacje pierwszoklasistom. 
Pan Wójt życzył uczniom samych sukcesów i dobrych wyników    
w nauce oraz wręczył im drobne upominki. 
Po uroczystości uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy.  
 
Dnia 10 listopada br. w Szkole Podstawowej w Małoszycach 
odbyło się uroczyste „Ślubowanie pierwszoklasistów”.                     
W uroczystości wzięli udział: Wójt Gminy Grzegorz Scelina,          
Kierownik Filii Jolanta Czech, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej 
w Żarnowcu Iwona Karoń, rodzice, nauczyciele oraz uczniowie 
szkoły. Uczniowie klasy pierwszej pod opieką wychowawczyni 
przygotowali ciekawy program artystyczny. Z przejęciem                     
recytowali wiersze i śpiewali piosenki, zdawali swój pierwszy 
ważny egzamin. Następnie pierwszoklasiści złożyli uroczyste 
ślubowanie, po którym Wicedyrektor Pani Iwona Karoń dokonała 
symbolicznego pasowania, dotykając ołówkiem ramienia               
każdego ucznia. Po ślubowaniu uczniowie otrzymali pamiątkowe 
dyplomy oraz upominki od Rady Rodziców. Kierownik filii                
Pani Jolanta Czech podziękowała uczniom za wspaniały występ    
i życzyła im samych sukcesów w nauce. Pan Wójt również złożył 
gratulacje pierwszoklasistom i wręczył im upominki.  

 

 

 

 

 

 

Anna Sarwa 

 

Z KALENDARZA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

I OGÓLNOPOLSKI KONKURS ORKI JESIENNEJ 
SZKÓŁ ROLNICZYCH 

 

ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW 
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Ostatnim punktem programu było zwiedzanie okazałej kolekcji 
dzieł sztuki Muzeum Książąt Czartoryskich, gdzie                    
największą uwagę przyciąga tajemnicza Dama z gronostajem 
Leonarda da Vinci. 

 

 

 

 

"DETEKTYW ZAGADKA NA TROPIE" 
 
Pod takim tytułem odbyło się 27 października 2021 r. w Domu 
Kultury przedstawienie teatralne dla dzieci. Była to bardzo                  
ciekawa i wciągająca opowieść, która przeniosła dzieci                      
w niezwykły świat przygód i podróży. Przedstawienie 
w humorystyczny sposób pokazało na czym polega tajemnicza 
praca detektywa. Dzieci wraz z głównymi bohaterami z ciekawo-
ścią i entuzjazmem przemierzały egzotyczne rejony świata              
poznając kulturę innych krajów. Wyjątkowa inscenizacja, 
w wykonaniu aktorów ze Studia Teatralnego „KRAK – ART”                   
z Krakowa bardzo się naszym dzieciom podobała. 

PROJEKT ZAKOŃCZONY 

Zakończył się projekt "Magiczne miejsce w Gminie Żarnowiec" 
w ramach którego odbył się Dzień Otwarty Galerii w Woli               
Libertowskiej i cykl warsztatów malarsko - rzeźbiarskich                      
dla młodzieży miejscowych szkół. Wydany został folder                   
informacyjny, który zainteresowane osoby mogą nieodpłatnie 
otrzymać w Domu Kultury w Żarnowcu, Bibliotece i oczywiście  
w Galerii podczas jej zwiedzania. Ponadto nagrany został film 
promujący galerię, który można oglądać na stronie internetowej 
Domu Kultury www.goksitzarnowiec.naszgok.pl lub na faceboo-
ku pod linkiem: https://www.facebook.com/100020931081597/
videos/pcb.871265723581122/868590990684640 

„KOCHAMY ZWIERZAKI” 
 
W gminnym konkursie fotograficznym „Kochamy Zwierzaki”, 
organizowanym przez GOKSiT wzięło udział 16 osób. Pierwszy-
mi miejscami nagrodziliśmy najmniejszych uczestników. Trzeba 
od najmłodszych lat zaszczepiać miłość i szacunek do zwierząt, 
co w przyszłości przełoży się na wrażliwość i empatię młodych 
ludzi. I miejsce zdobyli: Franuś i Marysia Dziekan, II miejsce: 
Filip Miśkiewicz i Dawid Jazowy III miejsce: Natalia Łysek                   
i Miłosz Nocoń Wyróżnienie: Filip Chuchro, Maciej Ligenza,   
Zuzanna Ligenza, Nadia Eksner i Maja Miśkiewicz. Za udział: 
Katarzyna Kołodziej, Aleksandra Dudzińska, Rafał Żaba,                 
Weronika Żaba i Anna Mikołajczyk. 

MŁODZIEŻ Z "RÓWNAĆ SZANSE" DZIAŁA ! 
 
Trwają cykliczne spotkania młodzieży z Chliny i Udorza,                      
w ramach projektu "Równać Szanse". Celem spotkań jest                   
wystawienie sztuki teatralnej pt. „(Nie)Zwariowaliśmy zamknięci 
w domu”.  

W dniu 24 listopada br. młodzież pojechała do Teatru Zagłębie 
w Sosnowcu na sztukę "Ania z Zielonego wzgórza" - była to dla 
młodych aktorów żywa lekcja teatru. Wybór teatru nie był               
przypadkowy ponieważ z młodzieżą pracował Pan Wojciech 
Leśniak - aktor Teatru Zagłębia . Cenne rady i wskazówki              
doświadczonego artysty bardzo się młodym ludziom przydały. 
Sztuka w wykonaniu młodzieży z Chliny i Udorza zostanie 
wystawiona w Domu Kultury w Żarnowcu w niedzielę                      
16 stycznia 2022 r. o godz. 15.00 – serdecznie zapraszamy.     
W przypadku wprowadzenia większych obostrzeń zostanie       
nagrana bez udziału publiczności i udostępniona w sieci. 
Tymczasem młodzież integruje się, zacieśnia więzi koleżeńskie        
i w wolnych chwilach realizuje różne pomysły - takie jak                      
samodzielnie wykonany świąteczny skrzat i inne niespodzianki. 
Serdeczne życzenia Świąteczno – Noworoczne od młodzieży                 
z „RÓWNAĆ SZANSE” dla wszystkich mieszkańców Gminy 
Żarnowiec. SIE MA. 

 

 
           

SPOTKANIE MIKOŁAJKOWE 
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Żarnowcu                     
zorganizował spotkanie mikołajkowe w dniu 6 grudnia 2021 r.              
W programie artystycznym wystąpiły zespoły taneczne działają-
ce przy Domu Kultury : Atomy Mini i Atomy Kids. Następnie 
dzieci obejrzały spektakl teatralny „Legenda o św. Mikołaju” a na 
zakończenie przybył długo oczekiwany gość z workiem słodkich 
upominków dla wszystkich grzecznych dzieci. Mikołaj rozdał 
również kolorowanki przygotowane specjalnie dla dzieci                    
z naszej gminy. 

KOLOROWANKA PT.  
„ŻARNOWIEC – MOJA MAŁA OJCZYZNA” 
 
GOKSiT w Żarnowcu wydał kolorowankę dla dzieci promującą 
walory naszej gminy. Rysunki do kolorowanki wykonała                    
15 letnia Aleksandra Wątorek z Koryczan – uczennica Liceum 
Sztuk Plastycznych. Wzorowała się na zdjęciach przedstawiają-
cych różne charakterystyczne miejsca gminy Żarnowiec.                  
Mamy nadzieję, że publikacja spodoba się dzieciom. 

 

OLU 

SERDECZNIE  

DZIĘKUJEMY!   

 

                                                                          Barbara Milejska 

Z okazji zbliżających się Świąt                                                                   

w imieniu Dyrekcji, Pracowników i Uczniów Szkoły Podstawowej                  

im. Jana Pawła II w Żarnowcu składam wszystkim Czytelnikom 

„Echa Żarnowca” najserdeczniejsze życzenia radosnych,                 

pełnych rodzinnego ciepła i życzliwości                                               

Świąt Bożego Narodzenia. 

Iwona Karoń 

Jesienią obecnego roku Zespół Szkół Centrum Kształcenia                
Rolniczego w Żarnowcu kończy prace nad projektem Erasmus + 
o nazwie: „Nasze wspólne dziedzictwo narodowe i kulturowe”, 
który realizowany był od 2019 roku wraz ze szkołami z Węgier               
i ze Słowenii. 

Zadaniem projektu było wsparcie w wielokierunkowym rozwoju 
społeczności szkolnej, gdyż łączył on ze sobą elementy historii, 
kultury oraz bogactw naturalnych krajów partnerskich. Razem                 
z nauczycielami i uczniami ze szkoły Gimnasio Antonio Sema 
Pirano (Slovenia) i Hogyes Endre Gimnazum (Węgry)                         
zbieraliśmy materiały o kulturowym, naturalnym i historycznym 
dziedzictwie narodowym naszych krajów. Ze względu na                    
pandemię spotkania projektowe musiały zostać przeniesione                
w rzeczywistość wirtualną. W czasie spotkań wirtualnych dla 
młodzieży i warsztatów dla nauczycieli prezentowaliśmy efekty 
naszej pracy: filmy promujące nasze kraje i ich dziedzictwo               
kulturowe i historyczne, prezentacje multimedialne z ciekawych 
miejsc i regionów, w których mieszkamy i w których mieliśmy 
nadzieje się razem spotkać oraz quizy i gry. Podczas jednego     
ze spotkań wspólnie uczyliśmy się i śpiewaliśmy popularne               
piosenki z każdego z krajów partnerskich. 

Udział w Erasmusie był wspaniałym doświadczeniem, które               
pozwoliło nam nawiązać międzynarodowe znajomości, rozbudził 
chęć zdobywania wiedzy i poznawania kultury i tradycji innych 
krajów. Stworzył też możliwości otwarcia się na komunikację                 
w języku angielskim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Magdalena Kwarciak 

 

17 listopada obchodziliśmy w naszej szkole kolejną rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Zgodnie z tradycją 
szkoły, uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie 
na sztandar. W tym roku dołączyli do nich również uczniowie klas 
drugich, którzy ze względu na ubiegłoroczne obostrzenia nie 
mogli złożyć ślubowania. Uroczystość uświetnili swoją                    
obecnością Starosta Powiatu Zawierciańskiego Pan Gabriel Dors 
i Wicestarosta Pan Paweł Sokół. Pani dyrektor Ewa Śrubarczyk 
oraz Pan Paweł Sokół gratulowali uczniom wyboru szkoły oraz 
życzyli sukcesów edukacyjnych. Po części oficjalnej uczniowie, 
nauczyciele oraz goście obejrzeli akademię patriotyczną przygo-
towaną przez Panią Agnieszkę Hajdugę i Pana Krystiana Grelę. 
Za oprawę muzyczną odpowiadał Pan Mariusz Oleksa.                 
Wzruszające piosenki, urozmaicone fragmentami poezji,                 
wykonywane były na tle barwnej prezentacji multimedialnej.       
Fabuła przedstawienia, mocno wzbogacona muzyką i obrazem, 
pozwoliła w sugestywny sposób oddać emocje związane z walką 
o odzyskanie niepodległości. 

Agnieszka Hajduga 

 

 
ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH w 2021 roku 

 

Informujemy, że w 2021 r. Gminna Biblio-
teka Publiczna w Żarnowcu otrzymała 
dotację na zakup nowości wydawniczych 
w wysokości 7 000,00 zł w ramach zada-
nia: „Dofinansowanie dla bibliotek publicz-
nych na zakup nowości wydawniczych 
oraz usługi zdalnego dostępu do książek 
w formatach e-booków i/lub audiobooków 
i/lub synchrobooków – Priorytet 1, kieru-

nek interwencji 1.1 w ramach NPRCz 2.0”. 

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

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

 

Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI  

„NASZE WSPÓLNE DZIEDZICTWO NARODOWE                       

I KULTUROWE” 

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁECENIA                   

ROLNICZEGO W ŻARNOWCU  
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ POSTACI Z BAJEK 

5 listopada przypada jedno z najsympatyczniejszych świąt               
mianowicie Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. Jego celem 
jest nie tylko przypomnienie kultowych bohaterów literackich,      
ale również zwrócenie uwagi na rolę wychowawczą i edukacyj-
ną dobrych bajek. Bajkowi bohaterzy towarzyszą nam od                   
najmłodszych lat przekazując ważne życiowe prawdy.                          
Wartościowe książki kształcą w dzieciach odpowiednie postawy 
moralne, rozwijają dziecięcą fantazję, pamięć, wzbogacają     
słownictwo. Często uczą rozróżniania dobra od zła oraz                  
prawidłowych postaw, koleżeństwa, chęci niesienia pomocy 
innym, czy współczucia. Pomagają poznać prawdę o świecie 
oraz oswajają dziecięce lęki. Wybrana data nie jest przypadko-
wa – to dzień urodzin Walta Disney’a, który magiczny świat    
baśni przeniósł na ekrany telewizorów. Najstarszą bajką                     
wyprodukowaną przez wytwórnię Disneya jest „Królewna         
Śnieżka i siedmiu krasnoludków” z 1937 roku. W związku z tym 
świętem 5 listopada bibliotekę odwiedzili uczniowie kl. 3b i 3a         
ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowcu.                   
Dla uczniów przygotowano quiz z pytaniami dotyczącymi zna-
nych postaci z bajek. Następnie dzieci opowiadały o swoich 
ulubionych bajkach. W czytelni zapoznały się z naszym                    
księgozbiorem. Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali 
zakładki do książek i kolorowanki. 

 

 

 

 

 

 

SPOTKANIE W BIBLIOTECE  

16 listopada br. Gminną Bibliotekę Publiczną odwiedzili                     
uczniowie klasy Ib i Ic SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu. Celem 
spotkania było zapoznanie z księgozbiorem biblioteki, z zasada-
mi wypożyczania, a przede wszystkim zachęcanie do czytania. 
Uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób należny dbać o książki 
oraz jakie zalety daje czytanie. Najbardziej podobało im się                  
w czytelni, gdzie oglądali kolorowe książki oraz wysłuchali                    
bajki. Na zakończenie spotkania otrzymali kolorowanki.  
Uczniowie obiecali, że będą nas odwiedzać i wypożyczać                
książki do domu.  

UROCZYSTE "PASOWANIE NA CZYTELNIKA" 

W dniu 17 listopada br. uczniowie klasy 2c i 2b Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w Żarnowcu zostali przyjęci do grona 
czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej. 

Głównym celem spotkania było zachęcenie najmłodszych 
uczniów do korzystania z zasobów biblioteki, wypożyczania 
książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania. 

Uczniowie poznali podstawowe zasady korzystania z biblioteki, 
zapoznali się z księgozbiorem oraz wykonali samodzielnie                 
swoją zakładkę do książki. Po takim wprowadzeniu, skupione                   
i poważne uroczycie przyrzekły, że będą szanować książki,          
korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki               
czytelnika. Po przyrzeczeniu nastąpiło uroczyste "Pasowanie         
na czytelnika", a na pamiątkę tego wydarzenia każdy uczeń 
otrzymał dyplom oraz mały upominek. 

Naszym najmłodszym Czytelnikom życzymy ciekawych przygód 
w świecie książek. Niech ten świat rozwija Waszą wyobraźnię, 
ciekawość i umiejętności. 

NOWI CZYTELNICY  

W miesiącu grudniu naszą bibliotekę odwiedziły dzieci z Oddzia-
łu Przedszkolnego ze Szkoły Podstawowej w Chlinie wraz                      
z Panią Joanną Mendak. Głównym celem spotkania było                     
zachęcenie dzieci do korzystania z biblioteki i wypożyczania 
książek. Dzieci poznały podstawowe zasady korzystania                          
z biblioteki, zapoznały się z księgozbiorem oraz wykonały                     
zakładki do książki. Następnie założono im karty czytelnika. 
Dzieci otrzymały również Wyprawki Czytelnicze w ramach                   
projektu „Mała książka - wielki człowiek”. Zachęcamy rodziców 
do odwiedzania biblioteki z dziećmi i wspólnego czytania.  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

MIKOŁAJKI W BIBLIOTECE 

Każdy czytelnik, który odwiedził Gminną Bibliotekę Publiczną              
w Żarnowcu oraz Punkt biblioteczny w Otoli w dniu 6 grudnia                    
i wypożyczył książkę otrzymał upominek od Św. Mikołaja!  

Dziękujemy wszystkim Czytelnikom za tak liczne odwiedziny.  

 

Z DZIAŁALNOŚCI GOKSiT W ŻARNOWCU 

POLECAMY NOWOŚCI  

Zapraszamy do Biblioteki po książki o tematyce świątecznej:  
- Agnieszka Olejnik „Odrobina magii” 
- Dorota Milli „Miłość w płatkach śniegu” 
- Agnieszka Jeż „Zwyczajne cuda”  
- Natalia Sońska „Otwórz się na miłość”  
- Anna Szczęsna „Gwiazdka z brokatem” 
- Agnieszka Jeż „Jedyny dzień w roku” 
- Agnieszka Olejnik „Zupełnie inny cud”  
- Paulina Wiśniewska „Gwiazdka pełna marzeń”.  

Najmłodszym czytelnikom polecamy książki: 
- Matt Haig „Chłopiec zwany gwiazdką”  
- Barbara Supeł „5-minutowe bajki na zimę” 
- David Melling ”Święta Misia Tulisia”. 

                                                        Anna Sarwa  

 

 

 

 

Wiary, która odmieni nasze serca,  

Nadziei, że jutro będzie lepsze,  

Miłości, która przetrwa najgorsze momenty w życiu 

i zdrowia, którego wszyscy potrzebujemy.  

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia! 

życzą:  

Dyrektor i Pracownicy  

Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowcu  

 

 
 
ZESPÓŁ "KORONA ŻARNOWCA" ŚPIEWA 5 LAT 

                   
Zespół regionalny "Korona Żarnowca" działający przy GOKSiT       
w Żarnowcu świętował 5 - lecie działalności artystycznej.                   
Były kwiaty, tort, życzenia, gratulacje i mnóstwo wspomnień. 
Wyrazy uznania i podziękowania należą się Pani Alicji Werys, 
która profesjonalnie prowadzi zespół i dzięki jej charyzmie                      
i zaangażowaniu "Korona Żarnowca" jest na wysokim poziomie, 
odnosi sukcesy, promując w ten sposób naszą gminę. W skład 
zespołu wchodzą: Ewelina Woźny, Małgorzata Bątorek, Dorota 
Micuła, Joanna Szczerba, Iwona Dąbrowska, Ewa Otok, Mariola 
Galas, Beata Mazurek, Maria Kolasińska - Czech i Barbara                     
Kornobis. Akompaniatorem zespołu jest Dariusz Adamczyk. 
Ostatnie miesiące to pasmo sukcesów: 

- 2 października br. - III miejsce na Etnostradzie -                                   
w Częstochowie, 
- 3 października br. - I miejsce podczas Przeglądu Twórczości 
Ludowej w Oblekoniu, 
- 27 października na XXV Wojewódzkim festiwalu pieśni                      
patriotycznej w Myszkowie - zespół "Korona Żarnowca" zdobył                    
I miejsce w kategorii zespołów śpiewaczych. Jako laureat                    
festiwalu, zespół został zaproszony na koncert galowy, który 
odbył się podczas Święta Niepodległości 11 listopada 2021 r.                    
w Myszkowie. 

Wszystkiego co najlepsze na dalsze lata.                                          
Gratulacje dla całego zespołu!  

 

 

 

 

 

 

 

 

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PASJONATÓW                       
RĘKODZIEŁA  

Klub Integracji Społecznej Pasjonatów Rękodzieła w Gminie 
Żarnowiec zaprasza na spotkania w każdy wtorek od godz. 
16:00, które odbywają się w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu                 
i Turystyki w Żarnowcu. Od 12 października trwają cykliczne     
spotkania tematyczne, podczas których Panie wymieniają się 
pomysłami, spostrzeżeniami, dzielą się dobrymi radami, mnożą 
prześliczne rękodzieło, dodają do swych prac mnóstwo cierpliwo-
ści, a wszystko co robią odejmuje im trosk dnia codziennego. 
Klub jest otwarty dla wszystkich chętnych ludzi z pasją tworzenia. 

KONCERT ORKIESTRY KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ                  
POLICJI W KATOWICACH 

19.10.2021 r. w Domu Kultury odbył się koncert Orkiestry                      
Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach dedykowany                    
uczniom miejscowych szkół. Mamy nadzieję, że piękna gra                    
w wykonaniu profesjonalnej orkiestry zachęci młodzież do nauki 
gry na instrumentach dętych. Przy GOKSiT została utworzona 
Gminna Orkiestra Dęta - serdecznie zapraszamy chętnych                       
do wstępowania w jej szeregi. Zapisy pod numerem telefonu              
32 6449 114 lub osobiście w Domu Kultury w Żarnowcu. 

 

 

 

 

 

 

WYCIECZKI SENIORÓW 

Na wycieczkę warto się wybrać w każdym czasie i w dobrym 
towarzystwie. Przekonała się o tym grupa mieszkańców gminy 
Żarnowiec, która 18 października br. zwiedziła Zamek                      
Królewski na Wawelu i inne urokliwe zakątki Krakowa.  
7 grudnia br. GOKSiT zorganizował mikołajkową wycieczkę do 
Wieliczki i Krakowa. W programie było zwiedzanie największego 
górniczego muzeum na świecie wpisanego na listę UNESCO - 
Kopalni Soli w Wieliczce. Grupa bez problemu pokonała                        
5 kilometrową podziemną trasę turystyczną, słuchając opowieści 
przewodnika. W grudniu krakowski rynek przybiera odświętny 
wystrój, o zmroku otwierają się kolorowe stoiska Jarmarku                       
Bożonarodzeniowego, a turyści podziwiają ogromną - pięknie 
oświetloną choinkę.                                                       cd. str. 12 


