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 CHLINA - „Najlepsza Miejscowość Powiatu Zawierciańskiego 2021” 

GAZETA GMINNA   Nr 3/2021  KWARTALNIK LIPIEC-WRZESIEŃ  

 

 Dnia 29 sierpnia br. podczas XXII Dożynek Powiatowych   

we Włodowicach ogłoszono wyniki konkursu „Najlepsza    

Miejscowość Powiatu Zawierciańskiego 2021”. W tegorocz-

nej edycji brało udział 7 miejscowości/sołectw/dzielnic:           

Kromołów (dzielnica Zawiercia), Zdów (gm. Włodowice),     

Chlina (gm. Żarnowiec), Witów (gm. Irządze), Kocikowa         

(gm. Pilica), Ogrodzieniec oraz Łazy.  
 

W konkursie miejscowość Chlina zajęła I miejsce                   

oraz otrzymała nagrodę w wysokości 8 000 zł.  
Serdecznie gratulujemy!  

 

Puchar, dyplom oraz symboliczny czek z rąk Starosty              

Zawierciańskiego Gabriela Dorsa, Wicestarosty Pawła               

Sokoła oraz Posła na Sejm RP Waldemara Andzela                      

i Członka Zarządu Powiatu Zawierciańskiego Barbary                

Kozioł odebrali sołtys wsi Chlina Jan Siejka wraz z                        

Sekretarzem Gminy Żarnowiec Renatą Koźlicką. 
Głównym założeniem konkursu ogłoszonego przez Zarząd 

Powiatu Zawierciańskiego było poznanie walorów miejscowo-

ści powiatu zawierciańskiego, w tym środowiska przyrodni-

czego, kulturowego i gospodarczego, poznanie lokalnych 

inicjatyw i zaangażowania mieszkańców w rozwój miejscowo-

ści. Mieszkańcy sołectwa Chlina stanęli na wysokości                   

zadania i zaprezentowali miejscowość od najlepszej strony 

wykazując przy tym wielkie zaangażowanie.  
 

Red.  

 
      

 
 

 

Miło nam poinformować, że decyzją hm.        

Anny Peterko - Komendantki Chorągwi                 

Śląskiej Związku Harcerstwa Polskiego               

Gmina Żarnowiec została odznaczona „Złotą                    

Odznaką za zasługi dla Chorągwi Śląskiej‖. 
 

Dnia 24 września br. podczas XXV sesji Rady 

Gminy Żarnowiec Harcmistrz Andrzej Lichota 

- zastępca Komendanta Śląskiej Chorągwi ZHP wręczył na ręce Wójta Gminy              

Żarnowiec i Przewodniczącego Rady „Złotą Odznakę‖.  

 

Red.  

ZŁOTA ODZNAKA  

DLA GMINY ŻARNOWIEC 

INICJATYWA  SOŁECKA  2021 

Po raz trzeci Gmina Żarnowiec przystąpi-
ła do konkursu „Inicjatywa Sołecka‖ 
2021 roku organizowanego przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Śląskiego    
w Katowicach. O pomoc finansową                
ubiegały się sołectwa za pośrednictwem 
gmin. 

Gmina Żarnowiec uzyskała wsparcie 
finansowe dla następujących przedsię-
wzięć: 

1) Budowa siłowni zewnętrznej 
(plenerowej) w Otoli 

– koszt kwalifikowalny 30 000,00 zł, w tym 
kwota podlegająca refundacji z budżetu 
Województwa Śląskiego 24 000,00 zł, kwota 
środków własnych 6 000,00 zł. 

2) Zakup 7 szt. lamp solarnych              
ulicznych do miejscowości Udórz 

– koszt kwalifikowalny 42 000,00 zł, w tym 
kwota podlegająca refundacji z budżetu 
Województwa Śląskiego 33 600,00 zł, kwota 
środków własnych 8 400,00 zł. 

OD 24 WRZEŚNIA TRZECIA DAWKA DLA OSÓB  
PO 50. ROKU ŻYCIA 

 
Od 24 września została zwiększona lista osób uprawnionych do 

szczepienia trzecią dawką. Możliwość przyjęcia dodatkowej                   

szczepionki marki Pfizer po 6 miesiącach od pełnego zaszcze-

pienia będą miały wszystkie osoby powyżej 50. roku życia. 
Ważne! Jeśli przyjąłeś szczepionkę innej marki (np. Astra             

Zeneca, Moderna czy J&J) podczas pierwotnego szczepienia 

teraz możesz zaszczepić się Pfizerem jako dawką przypominają-

cą. Przykładowo, jeśli otrzymałeś drugą dawkę 1 marca, Twoje skierowanie na dodatkową dawkę zostanie wystawione                                

1 września. W tym dniu otworzą się dla Ciebie wszystkie kanały rejestracji. 
Osoby z zaburzeniami odporności już mogą przyjąć trzecią dawkę 
Obecnie trzecia przypominająca dawka szczepionki przeciw COVID-19 jest przeznaczona dla osób: 
- otrzymujących aktywne leczenie przeciwnowotworowe; 
- po przeszczepach narządowych przyjmującym leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne; 
- po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich dwóch lat; 
- z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności; 
- z zakażeniem wirusem HIV; 
- leczonych aktualnie dużymi dawkami kortykosteroidów lub innymi lekami, które mogą hamować odpowiedź                            

immunologiczną; 
- dializowanych przewlekle z powodu niewydolności nerek. 
 

We wskazanych grupach z zaburzeniami odporności w odstępie nie mniej niż 28 dni po ukończeniu dwudawkowego schematu 

szczepienia przeciw COVID-19 dodatkową dawkę stosuje się: 
- u osób powyżej 18. roku życia należy stosować szczepionki mRNA, czyli Comirnaty Pfizer-BioNTech albo Spikevax Moderna, 
- u dzieci w wieku 12-17 lat należy stosować szczepionkę Comirnaty Pfizer-BioNTech. 
Rejestracja powyższej grupy pacjentów trwa od 1 września 2021 r. 
Wraz z decyzją Europejskiej Agencji Leków zalecenia dotyczącej podawania dodatkowej dawki dla każdego z wymienionych  

preparatów mogą być uaktualnione. 
 

Prosta rejestracja na szczepienie 
Nie tylko w placówkach medycznych odbywają się szczepienia. Do akcji szczepień przyłączyły się apteki, galerie handlowe oraz 

pracodawcy. Dodatkowo do przyspieszenia wyszczepialności zaangażowały się lokalne Koła Gospodyń Wiejskich oraz                      

Ochotnicze Straże Pożarne. Dzięki temu dostęp do preparatu przeciw COVID-19 jest jeszcze prostszy. 
Podczas wybranych imprez masowych uczestnicy mogą przyjmować jednodawkową szczepionkę Johnson & Johnson. 
Wszystkie osoby powyżej 12. roku życia mogą w dowolnym punkcie szczepień przyjąć dawkę przeciw koronawirusowi. 
Cały czas można klasycznie zgłosić się na szczepienie przeciw COVID-19. Rejestracja zajmuje tylko chwilę. Zapisz siebie lub 

kogoś bliskiego przez: 
 bezpłatną infolinię 989; 

 SMS o treści SzczepimySie na numer 880-333-333; 

 pobliski punkt szczepień; 

 www.pacjent.gov.pl                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                            Źródło: https://www.gov.pl/web/szczepimysie 
 

                    PROGRAM „PROFILAKTYKA 40 PLUS”  
 
Główny jego cel to profilaktyczna diagnostyka w zakresie najczęściej 
występujących problemów zdrowotnych. Każdy Polak powyżej 40 roku 
życia otrzyma jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań 
diagnostycznych. Badania można wykonać w punkcie, który realizuje 
program „Profilaktyka 40 PLUS”. Jednocześnie uprawnieni mają               
prawo wyboru świadczeniodawcy spośród podmiotów, które zawarły 
umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o realizację programu 
pilotażowego. 
„Profilaktyka 40 PLUS” zakłada realizację badań diagnostycznych 

w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn 

oraz pakietu wspólnego. 
Aby skorzystać z badań należy: 

- zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta (IKP) na stronie 

pacjent.gov.pl, 

- wypełnić ankietę Profilaktyki 40 PLUS, a po jej uzupełnieniu                        

wygenerować e-skierowanie na pakiet badań, 

- wziąć ze sobą dowód osobisty i zgłosić się na badania w placówce, 

która realizuje program. 

Jeśli pacjent nie korzysta z Internetowego Konta Pacjenta (IKP), może 

uzyskać e-skierowanie na pakiet badań za pośrednictwem infolinii 

Domowej Opieki Medycznej (DOM) pod nr tel. 22 735 39 53. 
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Wyniki ukształtowały się następująco:                                                             
I MIEJSCE OSP Łany Wielkie                                                          
II MIEJSCE OSP Żarnowiec                                                                     
III MIEJSCE OSP Chlina 

Wszystkim uczestnikom i zainteresowanym dziękujemy za 

udział i dobrą zabawę. 

W akcję promocyjną włączone były również Ochotnicze Straże 
Pożarne, które były wsparciem technicznym Mobilnego Punktu 
Szczepień. Szczególne wyróżnienie należy się jednostce OSP 
Łany Małe, które znalazły się w rankingu z najlepszymi                       
jednostkami OSP według liczby zdobytych punktów. Publikacja 
rankingu jednostek OSP według liczby szczepień dostępna                    
na stronie www.gov.pl/szczepimysie/OSP. 

Wprowadzonym przez Ministerstwo rankingu osób zaszczepio-
nych w danej gminie na poziomie powiatu Gmina Żarnowiec 
zajmuje przedostatnie miejsce. Statystyka osób zaszczepionych 
dostępna na stronie www.gov.pl w zakładce szczepienia-gmin#/
poziomwyszczepienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aneta Szwej                                                                                                 
Koordynator ds. szczepień 

 

W trzecim kwartale odbyły się zebrania sprawozdawczo-

wyborcze, w których został wybrany nowy zarząd na kolejne                  

5 lat. W szczególny sposób chcemy podziękować druhom OSP, 

którzy pełnili dotychczasowe funkcje a nowo wybranym                       

serdecznie gratulujemy. 

1. OSP Brzeziny Prezes - Mirosław Dziób 

2. OSP Chlina Prezes – Krzysztof Kotnis 

3. OSP Jeziorowice Prezes – Jacek Gąsior 

4. OSP Koryczany Prezes – Paweł Sokół 

5. OSP Łany Małe Prezes – Ireneusz Gumułka 

6. OSP Łany Średnie Prezes – Grzegorz Kulis 

7. OSP Łany Wielkie Prezes – Zbigniew Dziób 

8. OSP Małoszyce Prezes – Andrzej Kornobis 

9. OSP Otola Prezes – Jacek Szuba 

10. OSP Udórz Prezes – Janusz Ibek 

11. OSP Wola Libertowska Prezes – Kazimierz Mach 

12. OSP Żarnowiec Prezes – Tomasz Sobieraj. 

 

Na ręce druhów OSP składamy serdeczne podziękowania za 

zaangażowanie w transport pacjentów do punktów szczepień 

oraz zabezpieczenie mobilnych punktów szczepień podczas 

organizowanych festynów w Gminie Żarnowiec. 

W dniu 17.09.2021r. na terenie Gminy Żarnowiec odbyły się 

ćwiczenia powiatowe sprawdzające założenia Planu Ratowni-

czego dla powiatu zawierciańskiego, w tym także sprawdzenie 

funkcjonowania porozumienia zawartego pomiędzy KP PSP                  

w Zawierciu, a KP PSP w Olkuszu o obszarze chronionym.    

Ćwiczenia zostały przeprowadzone na terenie byłego SKR-u               

w miejscowości Żarnowiec. Temat ćwiczeń obejmował: „Pożar 

budynku biurowego i emisji gazu LPG z uszkodzonego                         

dystrybutora”. Ćwiczenia odbyły się w nieużytkowanym byłym 

budynku biurowym, trzykondygnacyjnym znajdującym się obok 

nieczynnej stacji paliw. 

W ćwiczeniach udział wzięli: 

- JRG w Zawierciu (dwa zastępy), 

- Posterunek w Szczekocinach, 

- JRG w Wolbromiu, 

- OSP w Brzezinach, 

- OSP w Chlinie, 

- OSP w Żarnowcu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aneta Szwej 

SPRAWY SAMORZĄDOWE ZA OKRES    

LIPIEC-WRZESIEŃ 2021 r.: 

 

▪ W dniu 28.07.2021 r. dokonano obioru prac remontowych                  

związanych z wymianą pokrycia dachowego na kościele                 

p.w. Św. Wojciecha w Łanach Wielkich. Dofinansowanie                     

z budżetu Gminy Żarnowiec wyniosło 200 000,00 zł. 

 

 

▪ Zakończono prace remontowe Świetlicy Wiejskiej w Żarnowcu 

przy ul. Krakowskiej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Trwają prace przy zadaniu: „Przebudowa drogi w zakresie 

budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1767S ul.                   

Kościuszki w Żarnowcu”. Inwestycja realizowana jest przez         

Powiat Zawierciański. Wartość inwestycji wynosi ogółem                         

67 124,13 zł. Dofinansowanie z budżetu Gminy stanowi 2/3                

wartości zadania.  
 

 

▪ W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju dróg na 2022 r. 

złożono dwa wnioski dotyczące remontu dróg gminnych                      

w Woli Libertowskiej oraz Małoszyce Borek. 
 

 

▪  W miesiącu wrześniu br. odbyły się zebrania w poszczegól-

nych sołectwach Gminy Żarnowiec w celu rozdysponowania 

funduszu sołeckiego na rok 2022. 
 

 

▪ Złożono wniosek do NFOŚiGW w ramach programu                    

priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów    

pochodzących z działalności rolniczej”.   

 

▪ Ogłoszono przetarg na zadanie: Przebudowa drogi                         

dojazdowej do gruntów rolnych Zabrodzie Krzyż”. Roboty                    

polegać będą na wykonaniu podbudowy oraz nawierzchni                    

asfaltowej na odcinku ok. 370 mb.  
 

 

▪ W dniu 17.09.2021 r. inspektorzy Regionalnej Izby                     

Obrachunkowej w Katowicach zakończyli kontrolę kompleksową 

gospodarki finansowej gminy.   
 

▪ Udzielono dotacje w wysokości: 1 500,00 zł dla OSP Łany                 

Średnie  na  zakup  wyposażenia  oraz  34 000,00 zł  dla  OSP 

Wola Libertowska na remont świetlicy.  
 

 

▪ Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej dla zadania budowa sieci wodociągowej                               

w miejscowości Wola Libertowska - Maleszyna.  

 

 

▪ Rozstrzygnięto konkurs nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-

370/20  z  poddziałania 4.3.1. Efektywność energetyczna                        

i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej                          

i mieszkaniowej – ZIT Subregionu Centralnego. 

W w/w naborze pozytywną ocenę merytoryczną, po rozpa-
trzeniu protestu, uzyskał wniosek pn.:”Przebudowa z nadbu-
dową budynku remizy OSP w Małoszycach wraz z termomoder-
nizacją, wymianą infrastruktury wewnętrznej i zewnętrznej oraz     
budowa szamba”: 
- wartość całkowita inwestycji: 753 852,02 zł 
- koszty kwalifikowane: 226 732,46 zł 
- dofinansowanie z UE: 192 722,59 zł. 

 

▪  Otrzymano dofinansowanie w kwocie 6 000,00 zł                            
z WFOŚiGW w Katowicach na prowadzenie punktu konsultacyj-
no-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”. 

 

 

▪ Otrzymano dotację celową w kwocie 70 812,39 zł z tytułu 
zwrotu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 
za 2020 r.                 
 
 
 

▪ ZWiGK w Żarnowcu sukcesywnie przeprowadza wykaszanie 
terenów zielonych w pasie dróg gminnych i wewnętrznych. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
W dniu 31.08.2021 r. upłynął II termin składania wniosków              
o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju                       
napędowego. 
Każdy rolnik, który chciał odzyskać część pieniędzy wydanych 
na olej napędowy używany do produkcji rolnej musiał                     
przedstawić faktury VAT oraz złożyć wniosek. 
Wniosek należało złożyć w terminie od 2 sierpnia 2021 r.                   
do 31 sierpnia 2021 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi              
dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. 
do 31 lipca 2021 r. 
 
Limit zwrotu podatku w 2021 r. wyniósł: 
100,00 zł* ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł*                            
średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła. 
 
 
W II terminie złożonych zostało 413 wniosków na łączną kwotę 
268 882,28 zł. Powierzchnia użytków rolnych położonych na 
obszarze gminy zgłoszona przez producentów rolnych we   
wnioskach o zwrot podatku wyniosła 4 488,5587 ha. Średnia 
roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła zgłoszo-
na przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku            
wyniosła 4191 sztuk. Ilość litrów oleju napędowego                    
wykorzystanego do produkcji rolnej wynikająca ze złożonych 
przez producentów rolnych wniosków o zwrot podatku wyniosła                  
268 882,28 litrów. 
 
Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji 
nastąpi w terminie do dnia 29 października 2021 r. 

 
 
 

Małgorzata Chajduga 
 
 

Z ŻYCIA OSP 

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO  
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WŁAŚCIWOŚCI ZDROWOTNE I PRZYDATNOŚĆ                              

KULINARNA 

Do zbioru przystępujemy szybko czyli po wybarwieniu owoców 
we wrześniu. Owoce odmiany słodkiej nie zawierają szkodliwe-
go dla zdrowia kwasu parasorbinowego, są za to bogate                  
w witaminy: C, P, E, K i PP, żelazo, potas, kwas jabłkowy,                  
garbniki, pektyny i karoten w ilości dwukrotnie większej                        
niż marchew. 

Surowe owoce dzikiego jarzębia pospolitego są gorzkie                         

z powodu obecności kwasu parasorbinowego, a co za tym idzie                     

w formie surowej są niejadalne, a spożyte w większej ilości        

nawet trujące. Jednak zbierane późną jesienią, po przemarznię-

ciu lub zblanszowane czy też wysuszone w wysokiej temperatu-

rze, z powodzeniem nadają się do spożycia i dalszego przetwór-

stwa. Aby zakonserwować jarzębinę wystarczy ją wysuszyć,                  

w tym celu zebrane owoce należy przesortować, umyć,                   

zblanszować, odcedzić i pozostawić na sitku do ocieknięcia. 

Następnie rozsypać luźno na blachach wyłożonych pergami-

nem. Blachy wstawić do piekarnika o temperaturze 45 – 500 C. 

Kiedy owoce pomarszczą się, temperaturę należy podwyższyć 

do około 700 C i dosuszyć. Dobry susz powinien być elastyczny. 

Przechowuje się go tak, jak inne owoce suszone – zabezpiecza-

jąc przed dostępem światła i wilgoci. 
Ze względu na dużą zawartość karotenu, owoce jarzębiny są 

zimą cennym źródłem prowitaminy A, która odgrywa ważną rolę 

we wzmacnianiu odporności. Ze świeżych owoców robi się      

przede wszystkim soki, kompoty, konfitury i marmolady, idealnie 

pasujące do nadziewania pączków czy muffinek domowego 

wypieku. Świeże lub suszone owoce stanowią pikantny dodatek 

do mięs i sosów. Jest to szczególnie popularna przyprawa                  

w kuchni skandynawskiej. W Alzacji pędzi się z owoców                  

odmiany słodkiej bardzo aromatyczną wódkę, można też                 

sporządzać z nich leczniczy likier. 
Walory przetworów z jarzębiny znane są człowiekowi od czasów 

rzymskich, gdyż już wtedy cierpkie owoce jarzębiny cenione 

były przez Rzymian jako przyprawa i konserwant. Zawarty                 

w owocach kwas sorbinowy ma właściwości konserwujące                  

i ciekawostką jest fakt, iż popularny dziś środek konserwujący 

E200, po raz pierwszy został otrzymany w wyniku ekstrakcji                   

z owoców jarzębiny. Dziś na skalę przemysłową uzyskuje się go 

syntetycznie. 
Niegdyś w polskich domach popularne były konfitury jarzębino-

we jako doskonały dodatek do dań z dziczyzny i potraw                    

ciężkostrawnych. Warto wrócić do przyrządzania tego specjału 

unowocześniając nieco jego zastosowanie chociażby do dań                

z grilla. 

Źródło: „Śląskie Aktualności Rolnicze” 

Nr 09 (391) 2021, str. 51   

 

 

 

Już nie tylko ubezpieczeni, ale i świadczeniobiorcy mogą samo-

dzielnie tworzyć elektroniczne potwierdzenia na portalu PUE 

ZUS. Taki dokument nie wymaga już podpisu pracownika ZUS            

i można przekazać go do instytucji, która tego oczekuje. 

Dotychczas tylko ubezpieczeni i płatnicy składek mogli                    
samodzielnie generować elektroniczne potwierdzenia o danych 
zgromadzonych w ZUS na PUE ZUS. Teraz taką możliwość 
mają również świadczeniobiorcy – zarówno Ci z tzw. starego 
systemu jak i nowego. Na potwierdzeniu mogą znaleźć                  
się informacje dotyczące prawa do emerytury, renty, czy zasiłku, 
oraz kwota pobieranego świadczenia. Można również uzyskać 
potwierdzenie, że nie pobiera się świadczenia we wskazanym 
okresie. 

Potwierdzenie danych świadczeniobiorcy to dokument elektro-
niczny podpisany za pomocą kwalifikowanej pieczęci elektro-
nicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który nie wymaga 
już podpisu pracownika ZUS. Ma taką samą moc prawną,                  
co zaświadczenia wystawiane na salach obsługi klientów. Taki 
dokument można przekazać do instytucji, która tego oczekuje. 

Źródło: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/o-platformie-uslug-

elektronicznych-pue-/samodzielne-tworzenie-potwierdzen-z-

danymi-z-zus/dla-swiadczenioborcow 

 

   

 

Na terenie Gminy Żarnowiec odbywały się szczepienia 

przeciw COVID-19. Do chwili obecnej firma SZPAKMED z Rudy 

Śląskiej zaszczepiła 1059 osób (szczepionką firmy Moderna, 

Pfizer oraz jednodawkową Johnson&Johnson). 

Na chwilę obecną ze względu na brak chętnych                              

na szczepienie firma SZPAKMED nie kontynuuje akcji                    

szczepień. Osoby, które nie otrzymały certyfikatu szczepienia                 

w każdej chwili mogą ubiegać się o niego po konsultacji                        

z koordynatorem ds. szczepień w tutejszym Urzędzie Gminy 

(pok. nr. 11). 

Należy wspomnieć, iż akcja szczepień została poszerzona 

i realizowana w czasie imprez plenerowych i festynów. Podczas 

Święta Miodu na stadionie Trzy Korony mobilny punkt Jura           

Team Rescue z Zawiercia zaszczepił 25 osób. Kolejne festyny 

zorganizowały Koła Gospodyń Wiejskich z Otoli, Udorza                  

oraz Woli Libertowskiej w ramach Narodowego Programu 

Szczepień, na których każdy miał możliwość zaszczepienia. 

Panie otrzymały pomoc finansową na realizację i pokrycie                

kosztów imprez plenerowych w kwocie 8000 zł za każde                 

przedsięwzięcie. W ramach projektu przeprowadziły kampanię 

informacyjną w mediach lokalnych i społecznościowych oraz za 

pośrednictwem plakatów i tablic informacyjnych. Łącznie na 

wszystkich festynach zaszczepiło się 105 osób. Podczas imprez 

plenerowych KGW zaoferowały wszelkiego rodzaju atrakcje 

m.in. animacje dla dzieci (dmuchańce, malowanie twarzy,                  

festiwal kolorów, zabawy oraz konkursy), oprawę muzyczną, 

występy artystyczne a także pokazy rękodzieła ludowego. Panie 

z Koła Gospodyń miały również możliwość zaprezentowania 

swoich zdolności kulinarnych przygotowując lokalne potrawy 

oraz różnorodne przekąski. Wśród wszystkich atrakcji szczegól-

nym zainteresowaniem cieszyły się rozgrywki piłki nożnej                 

strażaków OSP z terenu Gminy Żarnowiec zorganizowane na 

jednym z festynów KGW w Udorzu. Jednostki Ochotniczych 

Straży Pożarnych wystawiły pięcioosobowe drużyny. Rozegrano 

dwudziesto-minutowe mecze, z których wyłoniono 3 najlepsze 

zespoły: OSP Chlina, OSP Łany Wielkie, OSP Żarnowiec.                  

Finałowe rozgrywki odbyły się na festynie zorganizowanym 

przez KGW Otola w Żarnowcu na stadionie Trzy Korony.                      

cd. str. 19 

Uchwały podjęte na sesji w dniu 29 czerwca 2021 r.: 

- Uchwała Nr XIII/160/2021 w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów                  

Pomocy Społecznej za 2020 rok dla Gminy Żarnowiec. 

- Uchwała Nr XIII/161/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXII/155/2021 Rady Gminy Żarnowiec z dnia 27 maja 2021 r.                  

w sprawie zmiany budżetu Gminy Żarnowiec. 

Uchwały podjęte na sesji w dniu 27 lipca 2021 r.: 

- Uchwała Nr XXIV/162/2021 w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie Charsznica 

przez Gminę Żarnowiec zadania publicznego z zakresu pomocy 

społecznej. 

- Uchwała Nr XXIV/163/2021 w sprawie „Wieloletniego                    

programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Żarnowiec na lata 2021-2026. 

- Uchwała Nr XXIV/164/2021 w sprawie przekazania projektu                        

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków                 

organowi regulacyjnemu do zaopiniowania. 

- Uchwała Nr XXIV/165/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy                    

Żarnowiec na 2021 r. 

Uchwały podjęte na sesji w dniu 24 września 2021r.: 

- Uchwała Nr XXV/166/2021 sprawie zmiany budżetu Gminy 
Żarnowiec na 2021 r. 

 

Anna Czech 

 

 

 
 

Urząd Gminy w Żarnowcu przypomina o obowiązku              
przeprowadzania deratyzacji przez właścicieli bądź                    
zarządców nieruchomości. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Deratyzacja jest obowiązkiem każdego właściciela,             
posiadacza bądź zarządcy nieruchomości. 

2. Jej głównym celem jest zapobieganie chorobom               
zakaźnym przenoszonym przez gryzonie. 

3. Obowiązek taki wynika z ustawy o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Zgodnie             
z art. 22 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy „właściciel, posiadacz             
lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymy-
wać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu 
zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szcze-
gólności (…) zwalczać gryzonie, insekty  i szkodniki…” 

4. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Żarnowiec przyjętym uchwałą Nr 
XIV/102/2020 Rady Gminy w Żarnowcu dnia 16 czerwca 
2020r., obowiązkową deratyzację przeprowadza się raz             
w ciągu roku. 

Właściciele lub zarządcy nieruchomości zobowiązani są do: 

• dokonania w budynkach i pomieszczeniach naprawy 
wszystkich uszkodzeń, które mogą służyć gryzoniom jako 
drogi dostępu 

• usunięcia z terenu i pomieszczeń wszelkich odpadów 
żywnościowych, mogących stanowić pożywienie dla               
zwalczanych gryzoni; 

• wyłożenia preparatów do zwalczania gryzoni i stałego ich 
uzupełniania w szczególności w narożnikach pomieszczeń   
i wzdłuż ścian oraz na ścieżkach przemieszczania się                      
i miejscach ich żerowania w okresie od 22 września do 31 
października 2021 r. zgodnie z Zarządzeniem nr 61/2021 
Wójta Gminy Żarnowiec z dnia 21.09.2021 roku. 

Pamiętaj !!!  

Po wyłożeniu preparatu przeznaczonego do deratyzacji oznakuj 
je napisem ostrzegawczym: 

 

"UWAGA ! Wyłożono preparat do zwalczania gryzoni! 

Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt! 

 
Obszarami podlegającymi obowiązkowej deratyzacji są                     
nieruchomości zabudowane, w tym szczególnie budynki                    
jednorodzinne, wielolokalowe, zamieszkania zbiorowego,                  
zabudowy zagrodowej, budynków, w których jest prowadzona 
działalność gospodarcza itp. Określenie w Regulaminie terminu 
i obszarów deratyzacji nie zwalnia właścicieli wszystkich                    
nieruchomości, na których pojawią się gryzonie, z obowiązku 
przeprowadzania deratyzacji również poza terminem                        
określonym w Regulaminie. 

OGŁOSZENIE O ZBIÓRCE ODPADÓW    

                           WIELKOGABARYTOWYCH 

 
Urząd Gminy w Żarnowcu informuje, że odbędzie się               
objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych pochodzą-
cych wyłącznie z gospodarstw domowych. 

05.10.2021 r. (wtorek) Brzeziny, Wola Libertowska, Łany Małe, 
Otola, Otola Mała 

12.10.2021 r. (wtorek) Chlina, Udórz 

19.10.2021 r. (wtorek) Żarnowiec, Zabrodzie, Łany Średnie 

26.10.2021 r. (wtorek) Jeziorowice, Małoszyce, Koryczany, 
Łany Wielkie 

Posiadane odpady należy wystawić przed posesję do godz. 700 
– samochody zbierające nie będą miały możliwości                
ponownego przejazdu przez daną miejscowość! 

 

Odpady wielkogabarytowe są to odpady komunalne powsta-
jące w naszych domach, które ze względu na duże                    
rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych             
kontenerach na śmieci. Do tej grupy odpadów zaliczamy: stoły, 
krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace,            
pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, itp. 
 

RADA GMINY ŻARNOWIEC 

 

#SZCZEPIMYSIĘ W GMINIE ŻARNOWIEC 

 

JARZĘBINA MA MOC! OBOWIĄZKOWA DERATYZACJA 

 

INFORMACJA ZUS 
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Wakacje szybko minęły. Był to czas słonecznej, wesołej                           
i beztroskiej zabawy. Wracamy do przedszkola z nowymi siłami, 
zapałem i gromadką nowo przyjętych przedszkolaków.                     
W tym roku szkolnym w naszym przedszkolu funkcjonuje                 
5 grup: Pszczółki, Biedronki, Motylki, Żabki i Podróżnicy.                 
Dzieci realizują podstawę programową oraz zajęcia dodatkowe, 
które rozwijają ich pasje, twórczość i wyobraźnię. W ramach 
zajęć dodatkowych nasi podopieczni mogą uczestniczyć w pro-
jektach edukacyjnych: „Z ekologią na Ty” oraz „Jem smacznie, 
zdrowo i kolorowo”; innowacji pedagogicznej: „Ruch to zdrowie - 
gimnastyka smyka”, a także innych zajęć: spotkania z literaturą, 
zajęcia plastyczne, matematyczne, muzyczno-ruchowe, zabawy 
z kodowaniem, bajki terapeutyczne, piękna nasza Polska cała, 
zabawy z językiem angielskim, przyroda wokół nas – kodowanie 
z elementami    programowania, muzyka z różnych stron świata. 
Dodatkowo dzieci uczęszczają na zajęcia logopedyczne                    
i korekcyjno-kompensacyjne. 

10.09.2021r. grupa Podróżnicy wybrała się na                     
wycieczkę do najpiękniejszego miejsca w naszej gminie –                 
Galerii Antoniego Toborowicza. Po galerii oprowadziła dzieci                  
p. Weronika Witkowska – malarka, mama Uli (naszej podopiecz-
nej). Wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem znajdujących się 
tam zbiorów: rzeźb, starych przydrożnych krzyży, obrazów                     
i zdjęć. Po zwiedzaniu był czas na zabawę i pyszne ciasteczka 
przygotowane przez p. Weronikę. Dzieci wspaniale bawiły się                 
w mini domku, na zjeżdżalni, w piaskownicy, jeżdżąc na wózku 
czy też rowerku. Pani Weronika chętnie zaprasza przedszkolaki 
do swojego magicznego zakątka. Pozostałe grupy                  
również miały okazję tam spędzać wspaniałe, beztroskie chwile. 

W środę 15.09.2021r. już kolejny raz odwiedzili nas                  
wspaniali goście. Dzieci miały możliwość uczestniczyć                        
w rewelacyjnych zajęciach w ramach programu edukacyjnego 
„Akademia Programistów”. Nauka programowania pozwala   
zrozumieć jak działają urządzenia elektroniczne i uczy wykorzy-
stywać technologie w twórczy sposób. Programowanie rozwija 
kreatywność, wyobraźnię i logiczne myślenie. Przedszkolaki                  
z każdej grupy wiekowej mogły sterować małymi robotami                  
o nazwie „Photon”. Roboty programowane były za                    
pomocą małych tabletów. Photony zmieniały kolory,                
wydawały dźwięki i słuchały poleceń zaprogramowanych przez 
dzieci. Panie prowadzące zajęcia zadbały o to, aby zabawy były 
atrakcyjne dla wszystkich dzieci. Zajęcia wzbudziły zaciekawie-
nie oraz fascynację u każdego przedszkolaka. 
Co roku w całej Polsce 20 września przedszkolaki                   
świętują swój dzień - Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Święto 
to zostało ustanowione, by podkreślić wagę edukacji                       
przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci, ma również                      
przyczynić się do popularyzacji wychowania przedszkolnego. 
Nasze przedszkolaki także radośnie świętowały ten dzień.                   
W każdej grupie odbywały się zabawy, śpiewy, rozgrywki                
sportowe i oczywiście słodkie poczęstunki przygotowane przez 
rodziców. Czas spędzony w tym dniu w przedszkolu był                 
wyjątkowy i pozostanie długo w pamięci naszych milusińskich. 
Korzystając z zaproszenia Panów myśliwych z Koła Łowieckie-
go „Dzik” oraz  słonecznej pięknej pogody 28.09.2021r.                  
we wtorek dzieci z grup: Motylki, Żabki i Podróżnicy wybrały się 
na wycieczkę do lasu. Głównym celem wizyty w lesie było              
przybliżenie przedszkolakom środowiska przyrodniczego, jakim 
jest las, zapoznanie dzieci ze zwierzyną i roślinnością tam                  
występującą, a także dowiezienie pokarmów do paśnika                    
zwierzęcego. Pokarmy były skrupulatnie zbierane przez              
wszystkie dzieci i z pewnością ucieszyły zwierzątka leśne. 
Przedszkolaki wyruszyły na spacer leśnymi dróżkami. Dzieci 
poznawały przyrodę patrząc, słuchając i dotykając. Obserwowa-
ły las, który kryje w sobie wiele ciekawych tajemnic. Poznały 
różnorodność szaty roślinnej lasu: drzewa iglaste, liściaste, 
krzewy, mchy i runo leśne. Słuchały odgłosów lasu, a do                 
kącików przyrodniczych zbierały "skarby", które Pani Jesień 
zostawiła w lesie. Głównie były to szyszki, żołędzie i liście. 

Po zwiedzaniu lasu na dzieci czekały smakowite kiełbaski                    
z ogniska oraz deser. Przedszkolaki były zachwycone.                
Największą jednak atrakcją okazały się upominki od myśliwych 
– sensoryczne gniotki, dzięki którym dzieci będą mogły ćwiczyć 
swoje małe rączki. 
Przedszkolaki przypomniały sobie zasady prawidłowego                      
zachowania w lesie, zrozumiały znaczenie lasu dla ludzi                      
i zwierząt. Wycieczka do lasu wzbogaciła wiedzę przedszkola-
ków oraz miała walory zdrowotne. Dzieci spędziły miło czas na 
świeżym, zdrowym  powietrzu  w otoczeniu pięknej, malowniczej 
przyrody leśnej. 

Serdecznie podziękowania kierujemy do: 

- Pana Andrzeja Kolasińskiego 

- Pana Wojciecha Kłeka 

- Pana Waldemara Wodeckiego 

- Pana Mirosława Kamińskiego 

- Pana Tomasza Sobieraja. 

 

Już kolejny raz nasze przedszkolaki mogły przeżyć tak                       
wspaniałą przygodę. Wróciły do przedszkola pełne wiedzy o 
lesie oraz z bagażem niezapomnianych wrażeń. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Życzymy wszystkim naszym wychowankom odwagi,                   
samodzielności i wiele radości w twórczych poszukiwa-
niach, pozwalających na ukazanie zalet i walorów, każdego 
z nich. 

Renata Kłek 
 

 

Wpływ miodu na nasze zdrowie 
Miód ma wiele właściwości. Znany był od 4 tysięcy lat.           
Używany był przez Egipcjan, Greków, Rzymian leczyli oni                 
miodem rany czy wrzody. Ma właściwości bakteriobójcze,                   
hamuje rozwój mikroorganizmów. Miód jest bardzo cenny               
zarówno dla osób chorych, zdrowych, w każdym wieku uważa 
się, że spożywający miód uczniowie mają lepszą pamięć,                  
dobrze się uczą. Pobudza układ odpornościowy, dlatego                    
przyjmuje się, że osoby które przyjmują miód mniej chorują                     
i maja wysoką odporność. Posiada również źródło energii przez 
zawartą w nim fruktozę. Pomaga ona osobą, które pracują                
fizycznie i umysłowo - miód hamuje zmęczenie i dodaje sił. 
Dziennie powinno się spożywać 2-3 łyżki miodu. O wiele                     
zdrowsze jest stosowanie miodu np. dodając o do herbaty                
zamiast cukru lub słodziku. Ma mniej kalorii niż cukier i jest                  
o wiele zdrowszy.  
 
RODZAJE MIODU: 
 
Miód rzepakowy - wiosenny 
Miód rzepakowy w stanie płynnym kolor słomkowy. Po skrystali-
zowaniu biały lub kremowy. W smaku bardzo słodki. Zapach 
kwitnącego rzepaku. Miód o największej ilości glukozy i amino-
kwasów. Zastosowania lecznicze: w chorobach serca, stanach 
zapalnych górnych dróg oddechowych, wątroby. 
 
Miód wielokwiatowy - wiosenny 
Miód wielokwiatowy w stanie płynnym kolor żółty. Po skrystali-
zowaniu kolor jasnobrązowy. Łagodny o woskowym zapachu. 
Może też posiadać różne barwy i smak uzależnione od rodzaju 
oblatywanego kwiatu. Zastosowania lecznicze: alergie, katar 
sienny. 
 
Miód lipowy - letni 
Miód lipowy w stanie płynnym kolor żółty lub zielonkawy. Po 
skrystalizowaniu ma kolor żółtopomarańczowy lub brunatny. 
Miód o wyraźnym zapachu lipy. Ostry w smaku z lekką gorycz-
ką. Zastosowania lecznicze: działa antyseptycznie i uspokajają-
co, przeciwgorączkowo i przeciwkaszlowo. Stosowany przy 
przeziębieniach, w stanach niepokoju, bezsenności. 
 
Miód gryczany - późno letni 
Miód gryczany w stanie płynnym kolor ciemno herbaciany do 
brunatnego. Po skrystalizowaniu kolor brązowy. Miód o silnym 
zapachu gryki, smak ostry lekko piekący. Zastosowania leczni-
cze: nieżyt górnych dróg oddechowych, schorzenia układu          
krążenia na tle miażdżycowym i nadciśnieniu. Zawartość                   
magnezu czyni go pomocnym przy kuracji nowotworowej.                
Zalecany w stanach wyczerpania nerwowego. Pomocny                  
przy zapaleniu opłucnej i leczeniu jaskry. 
 
Miód spadź iglasta - wczesno-jesienny 
Miód spadziowy w stanie płynnym szary, zielonkawy. Smak 
lekko żywiczny. Po skrystalizowaniu tworzą się grudki. Zastoso-
wania lecznicze: jest najbardziej zasobny w biopierwiastki,   
dekstryny oraz dużo białka. Stosowany przy anemii, zaburze-
niach przemiany materii. Leczy z powodzeniem nieżyty górnych 
dróg oddechowych. Posiada właściwości przeciwrakowe,                  
pomocny przy astmie i kamicy nerkowej. 
 
Pozostałe gatunki miodu polskiego 
Mniej popularne gatunki miodu występujące w Polsce: do tych 
można zaliczyć: miód z mniszka lekarskiego, miód koniczynowy, 
miód malinowy, miód cebulowy, miód wrzosowy, miód                           
pokrzywowy, miód fasolowy, miód akacjowy ... miód czysty   
gatunkowo można pozyskać pod warunkiem, że dana roślina 
występuje w dominującym stopniu na terenie gdzie stoi                    
pasieka.   

                     Gminne Koło Pszczelarzy  
 

Kwota dopłat do składek ubezpieczeniowych przeznaczona na 

rok 2021 została zwiększona w budżecie Państwa do 900 mln 

zł. Wszyscy chętni rolnicy będą mogli się ubezpieczyć. 

 

Umowy ubezpieczenia z dopłatami z budżetu Państwa można 

zawrzeć  z siedmioma zakładami ubezpieczeń: 

1) Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A., 

2) GENERALI Towarzystwem Ubezpieczeń S.A., 

3) POCZTOWYM Towarzystwem Ubezpieczeń                            

Wzajemnych, 

4) INTERRISK Towarzystwem Ubezpieczeń S.A., 

5) Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych TUW,  

6) VH Oddział w Polsce, 

7) TUZ Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych.   

Dopłaty do składek ubezpieczeniowych z budżetu Państwa      

wynoszą do 65% wysokości składki. 

Ubezpieczeniu podlegają  wymienione w ustawie o ubezpiecze-

niach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dnia 7 lipca 

2005 r.:   

 uprawy: zboża, kukurydza, rzepak, rzepik, chmiel, tytoń, 

warzywa gruntowe, drzewa i  krzewy owocowe, truskawki, 

ziemniaki, buraki cukrowe, rośliny strączkowe od  zasiewu 

lub wysadzenia do ich zbioru - od ryzyka wystąpienia 

szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz 

nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę, 

ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne; 

 zwierzęta gospodarskie: bydło, konie, owce, kozy, drób, 

świnie - od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych 

przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun,     

obsunięcie się ziemi, lawinę oraz w wyniku uboju                              

z konieczności. 

 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi określa w drodze rozporzą-

dzenia maksymalne sumy ubezpieczenia na każdy rok. Jednak-

że producent rolny może zawrzeć umowę ubezpieczenia na 

sumy niższe niż określone w  rozporządzeniu. W takiej                  

sytuacji składka z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia będzie 

odpowiednio niższa. 

 
Źródło:  

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

 

 

PRZEDSZKOLE – CZAS START! 

 

MIÓD - SAMO ZDROWIE 

 

RUSZA JESIENNA KAMPANIA SPRZEDAŻY                      

UBEZPIECZEŃ ROLNYCH 
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Koło Gospodyń Wiejskich w Jeziorowicach założyła nauczyciel-
ka Pani Janina Skibińska w 1928r. Była przewodniczącą                 
Koła. Członkinie organizowały konkursy, pokazy, wycieczki.              
Od 1932 r. przewodniczącą była Janina Kucypera. Po II wojnie 
światowej przewodniczącą była Micuła Wanda – nauczycielka 
miejscowej szkoły. Koło zajmowało się organizowaniem przed-
stawień, wycieczek, zabaw tanecznych konkursów ogródków 
kwiatowych. Od 1971r. przewodniczącą była Barbara Słoka. 
Siedziba Koła był Klub „Ruch” w budynku szkoły w Jeziorowi-
cach. Koło organizowało „Białe niedziele” pomocą służyli            
lekarze. Odbywały się kursy gotowania, pieczenia, kroju                  
i szycia, robótek ręcznych: szydełkowanie, robótki na drutach. 
W 2005r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze.          
Przewodniczącą koła została wybrana Cecylia Krupa. Wiceprze-
wodniczącą Dorota Seweryn, Sekretarzem Halina Seweryn,  
Skarbnikiem Honorata Miśkiewicz. Koło liczyło 10 członkiń:  
Cecylia Krupa, Dorota Seweryn, Halina Seweryn, Honorata  
Miśkiewicz, Zofia Seweryn, Helena Seweryn, Alfreda Kasper-
czyk, Barbara Biała, Aleksandra Sąkol i Teresa Pustułka. 
Koło współpracowało z Ochotniczą Strażą Pożarną.                          
Na spotkaniach omawiano sprawy organizacyjne i rozwojowe. 
Zwiększyła się liczba członkiń: Janina Seweryn, Halina Kalamat, 
Maria Seweryn, Helena Nowak, Irena Krupa, Elżbieta Gąsior, 
Eulalia Biała, Gabriela Seweryn i Marta Bryła. 
Koło brało udział w uroczystościach: w konkursach humoru        
podczas festynu „Dni Żarnowca”, w konkursie „Bezpieczna             
praca” organizowanym przez KRUS Wolbrom, podczas                
Dożynek Powiatowych w Żarnowcu – z tego tytułu Koło                
otrzymało nagrodę. 
Udział Koła w pokazach kulinarnych naszych regionów: udział  
w konkursie „Dary Lata”. Panie z Koła brały również udział w 
„Biesiadach Ludowych”, które odbywały się w czasie zapustów. 
Udział w obrzędach wielkanocnych: najpiękniejsza palma,               
malowanie pisanek, baby wielkanocne.  
Udział w kiermaszu Bożonarodzeniowym: w konkursie potraw 
wigilijnych, ozdób choinkowych, występy – śpiew kolęd. 
Panie z Koła uczestniczą w dorocznym święcie „Matki Bożej 
Śnieżnej” w Pilicy, w którym biorą udział Koła Gospodyń            
Powiatu Zawierciańskiego. 
Panie brały udział w warsztatach robótek ręcznych oraz                       
w konkursie z zakresu wiedzy na temat BHP w rolnictwie                         
i ubezpieczeniach społecznych. 
W 2013 r. Panie z Koła przystąpiły w poczet Stowarzyszenia Kół 
Gospodyń Wiejskich. 
W 2019 roku KGW w Jeziorowicach zostało wpisane do                     
Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Przyznana pomoc 
służy organizacji i rozwojowi Koła Gospodyń Wiejskich. 
 

W obecnej chwili Koło liczy 18 członkiń. Przewodniczącą Koła 
jest Cecylia Krupa. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Kiermasz Bożonarodzeniowy - 2016 r.  
 

 

Biesiada KGW - 2017 r.                                                                         

Biesiada KGW - 2020 r.               

                                                          Źródło: GOKSiT Żarnowiec 
 

  

12 września br. na terenie Stadniny Koni w Udorzu odbył się 

CZEMPIONAT KONI RAS SZLACHETNYCH. Organizatorem 

czempionatu był Śląsko-Opolski Związek Hodowców Koni. Im-

prezie towarzyszyła ocena hodowlana koni, ocena koni                    

w skokach luzem, stoiska ze sprzętem jeździeckim oraz atrakcje 

dla dzieci: przejażdżki na kucykach.  

W kategorii Źrebiąt pod Matkami I miejsce zajęła klacz                    

Scarlett ze Stadniny Koni w Udorzu. W tej kategorii puchar       

Gminy Żarnowiec wręczył Wójt Grzegorz Scelina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Karolina Misztal  

 

Anna Sarwa  

 

Wakacje minęły szybko i 1 września znów zadźwięczał szkolny 
dzwonek. Mimo trwającej pandemii wróciliśmy do  szkoły,                  
z czego wszyscy bardzo się cieszymy, doceniając każdy dzień 
spędzony w szkolnych murach. 

Koniec lata obfitował w wycieczki, spacery i ciekawe spotkania: 

6 września przybył do naszej szkoły pan Grzegorz Stępień – 
muzyk, basista i poeta, czynny członek Oddziału Zamkniętego      
z programem profilaktyki uzależnień w formie warsztatów               
i koncertu dla młodzieży. 

9 września nasi uczniowie wzięli udział w wyjazdowych             
warsztatach malarsko-rzeźbiarskich w Galerii – tzw. Magicznym 
Miejscu w Woli Libertowskiej – gdzie sztuka splata się z przyro-
dą. Pod czujnym okiem pana Antoniego Toborowicza i pani We-
roniki Witkowskiej zgłębiali tajniki pracy artystycznej                    
i odpoczywali na łonie natury. 

W dniach 13-14 września uczniowie klas 4-8 uczestniczyli               
w wycieczce do Warszawy zorganizowanej w ramach                
realizowanego w szkole w tym roku projektu. Odwiedzili m.in. 
Centrum Nauki „Kopernik”. 

15 września - w Międzynarodowym Dniu Kropki rozwijaliśmy 
kreatywność tworząc bajeczne zakładki do ulubionych książek. 

18 września odbyła się kolejna wycieczka w ramach projektu – 
tym razem do pobliskich Podlesic. Uczniowie m.in. mieli okazję 
eksplorować Jaskinię Głęboką i poczuć się jak prawdziwi               
speleolodzy. 

Jak co roku nasi wychowankowie promowali działania proekolo-
giczne włączając się w dniach 17-19 września w 28. Akcję 
Sprzątania Świata pod hasłem myślę, więc nie śmiecę. 

Pomału żegnamy lato, co przyniesie nadchodząca jesień -              
pokaże czas. Mamy nadzieję na coś, co jeszcze niedawno było 
oczywiste, a dziś jest marzeniem wielu z nas – że będziemy 
chodzić do szkoły! I tego życzymy wszystkim uczniom,                    
rodzicom i nauczycielom. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne 
 

 
Pierwszego września po długotrwałym okresie nauki                    
zdalnej wróciliśmy do stacjonarnych zajęć w szkole i mamy      
nadzieję, że uda nam się w tej formie pracować do końca roku 
szkolnego. Nauka jest prowadzona na zasadach sprzed                   
pandemii, ale z zachowaniem określonego reżimu sanitarnego. 

Na początek uaktualniono procedury zapewniające bezpieczne 
przebywanie uczniów i pracowników na terenie szkoły. Aby 
uniknąć tłoku uczniowie wchodzą do budynku dwoma wejściami 
i rozpoczynają zajęcia o różnych godzinach: klasy 5-8 o godz. 
8.00, natomiast klasy 1-4 o godz. 8.50. Uczniowie objęci                      
w ubiegłym roku zdalnym nauczaniem mogą uczestniczyć                   
w organizowanych w szkole zajęciach wspomagających                        
z matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, historii 
oraz geografii oraz w dodatkowych zajęciach rozwijających 
umiejętności matematyczne, przyrodnicze oraz językowe                      
w ramach projektu „Innowacyjna edukacja w Szkole Podstawo-
wej w Żarnowcu”. W ramach tego projektu we wrześniu                       
realizowane są również trzy dwudniowe wycieczki edukacyjne 
do Warszawy, podczas których uczniowie zwiedzą m.in.                    
Muzeum Powstania Warszawskiego i Centrum Nauki Kopernik. 
Planujemy także realizację wycieczek w ramach ministerialnego 
programu „Poznaj Polskę”. Po długim czasie ograniczeń                     
spowodowanych zdalnym nauczaniem staramy się nadrabiać 
zaległości nie tylko wiedzy i umiejętności naszych uczniów,             
dlatego też siódmego września gościł w naszej szkole                            
z programem profilaktyki uzależnień Grzegorz Stępień – muzyk, 
basista, poeta, członek zespołu Oddział Zamknięty. Artysta          
językiem muzyki mówił młodym ludziom, jak żyć z dala od złych 
wpływów i uzależnień. Podawał „recepty”, jak chronić się przed 
cyberprzemocą i jak dbać o dobre relacje z rówieśnikami.                 
Podkreślał, jak ważne są w życiu człowieka marzenia, talenty                 
i miłość, które kształtują charakter i są motorem do działania. 
Oprócz wielu możliwości, jakie daje stacjonarna edukacja,                  
organizację pracy i nauki w nowym roku szkolnym usprawniają 
nam wprowadzone w roku szk. 2020/2021 nowe rozwiązania, 
takie jak dziennik elektroniczny czy platforma Microsoft Teams. 
To m.in. dzięki tym nowoczesnym narzędziom, mimo kilkumie-
sięcznej przerwy w nauce stacjonarnej, w ubiegłym roku udało 
się nam zrealizować podstawę programową i osiągnąć satysfak-
cjonujące wyniki na egzaminie ósmoklasisty. Wyniki te podaje 
się w tak zwanej skali staninowej. W pomiarze dydaktycznym 
odpowiada ona na pytanie, jaką pozycję zajmuje wynik                  
osiągnięty przez uczniów naszej szkoły na tle wyników osiągnię-
tych przez całą badaną populację.  
 
Skala staninowa wprowadza dziewięć przedziałów wyników: 
Obszar wyników niskich: 
1. najniższy 
2. bardzo niski 
3. niski 
 
Obszar wyników średnich: 
4. niżej średni 
5. średni 
6. wyżej średni 
 
Obszar wyników wysokich: 
7. wysoki 
8. bardzo wysoki 
9. najwyższy 
 
Nasi ósmoklasiści osiągnęli na ostatnim egzaminie ósmoklasisty 
z języka polskiego stanin 7 - wysoki, natomiast z matematyki                 
i języka angielskiego stanin 6 - wyżej średni. Oby w nowym, 
rozpoczętym właśnie roku szkolnym udało się utrzymać tę                      
dobrą passę. A może tegoroczni ósmoklasiści poprawią wyniki 
swoich poprzedników? Przed nami nowe możliwości, ale, jak 
widać, także nowe wyzwania. Życzę wszystkim nauczycielom, 
rodzicom i uczniom, aby nie zabrakło nam entuzjazmu, sił                      
i cierpliwości w realizacji tych wyzwań. A nade wszystko, aby 
nauka i praca w naszej szkole były źródłem satysfakcji,                        
poczucia spełnienia i radości ze wspólnego poznawania                   
człowieka i świata. 

 

 

Wicedyrektor Szkoły 

 Iwona Karoń 
 

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W JEZIOROWICACH      
Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHLINIE 

NOWY ROK SZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ                     

IM. JANA PAWŁA II W ŻARNOWCU 

CZEMPIONAT KONI W UDORZU    
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Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposo-

bu składania deklaracji. 

2) w formie papierowej - wypełniony dokument można wysłać 

listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Żarnowcu 

Zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja zawiera takie 

informacje jak: 

• imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku 

lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby; 

• adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest 

źródło ciepła lub źródło spalania paliw; 

• informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie              

nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich 

przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach; 

• numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie); 

• adres e-mail (opcjonalnie). 

 

Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Żarnowcu uruchomiony 

został Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Rządowego Programu 

Priorytetowego „Czyste Powietrze”. W Punkcie jest możliwość 

skonsultowania wniosku o dofinansowanie oraz jego złożenie.   

Informacje i dokumenty niezbędne do złożenia wniosku:              

•  Dane wnioskodawcy (numer PESEL, adres, adres email, nr 

telefonu)   

• Dane współmałżonka i współwłaścicieli (numer PESEL, adres) 

• Numer rachunku bankowego                                                               

•  Pełny numer księgi wieczystej (CZ1Z/_______/_)                 

•  Numer ewidencyjny działki                                                                     

•  Powierzchnia całkowita budynku (m2)                                                

•  Powierzchnia wykorzystywana na prowadzenie działalności                 

•  Rok wystąpienia o zgodę na budowę/ zgłoszenie budowy            

•  Wysokość osiągniętego dochodu:                                                             

- Zeznanie podatkowe PIT złożone do Urzędu Skarbowego                     

- Dokument potwierdzający wysokość dochodu, wystawionego 

przez organ rentowy lub  podmiot uprawniony do dokonania 

rozliczenia rocznego,                                                                             

- Nakaz płatniczy w sprawie podatku rolnego i leśnego lub                 

zaświadczenie o wielkości powierzchni gospodarstwa rolnego, 

wyrażonej w ha przeliczeniowych,                                                        

- Dokument potwierdzający wysokość dochodu niepodlegające-

go opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodo-

wym od osób fizycznych, wymienionego w art.3 pkt 1 lit c)                        

ustawy o świadczeniach rodzinnych (np. decyzja, zaświadcze-

nie, orzeczenie).                                                                                                                    

• W przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania należy 

mieć zaświadczenie o dochodach na potrzeby Czystego                        

Powietrza, które wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej                                

w Żarnowcu. Zaświadczenie nie może być wydane wcześniej 

niż 3 m-ce przed złożeniem wniosku.               

•  Powierzchnia docieplana osobno dla każdego rodzaju                

przegrody np. ściany wewnętrzne powyżej terenu, ściany                

zewnętrzne poniżej teren, dach, stropodach, podłoga na gruncie 

(m2) jeżeli dotyczy                                                                                                       

•  Powierzchnia nowej stolarki zewnętrznej (m2) - jeżeli dotyczy. 

 

 

Marta Seweryn 

 
 

 

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                

i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza od dnia 

01.10.2021 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych 

do roku 2027, wpisujących się w Program Priorytetowy 

„Agroenergia‖. Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła                    

i towarzyszące magazyny energii‖. 

 

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegó-

łowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach, okre-

ślone są w treści Programu Priorytetowego „Agroenergia” oraz 

w Regulaminie naboru wniosków, stanowiących załącznik do 

niniejszego ogłoszenia. 

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy: 

Założyć konto na portalu beneficjenta na stronie 

www.wfosigw.katowice.pl/portal-beneficjenta (nie dotyczy osób 

posiadających już konto na portalu beneficjenta) w celu                    

pobrania, wypełnienia i przesłania wniosku o dofinansowanie. 

 

1. Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF    

wniosku o dofinansowanie, dostępny w zakładce 

„AGROENERGIA” (FORMULARZ WNIOSKU).                    

Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność 

wpisanych danych. 

2. Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za    

pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej               

na portalu beneficjenta. 

3. Wydrukować wypełniony formularz wniosku wraz                            

z załącznikami, podpisać i dostarczyć w wersji papierowej 

do siedziby Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowi-

ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: Adres: ul. Plebi-

scytowa 19, 40-035 Katowice  albo za pośrednictwem             

Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). 

 

Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły                  

w terminie naboru, zostały przesłane za pośrednictwem 

portalu beneficjenta w formie elektronicznej (aktywny PDF) 

i została złożona ich podpisana wersja. 

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego 

wpływu do WFOŚiGW w wersji papierowej albo na skrzynkę 

podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie 

Usług Administracji Publicznej (ePUAP). 

Informujemy również, iż nabór wniosków może zostać                         

zakończony albo wstrzymany, o czym będą Państwo informo-

wani poprzez portal beneficjenta oraz stronę internetową 

www.wfosigw.katowice.pl.  

 
Uczymy się w szkole już od 1 września, ale dopiero od 30  

września - od momentu złożenia ślubowania, pierwszoklasiści 

są uczennicami i uczniami Szkoły Podstawowej im. Jana                     

Pawła II w Żarnowcu świadomymi swoich praw i obowiązków.  

Nowopasowani uczniowie rozpoczynają właśnie niezwykłą              

podróż po świecie wiedzy i umiejętności, której celem na              

początku będzie zapewne uśmiech i pochwała pani, potem      

dobre oceny, promocja do następnej klasy, wreszcie radość                 

i satysfakcja z osiąganych sukcesów. Gratulujemy Pierwszakom 

pasowania na ucznia i życzymy, aby każdy dzień spędzony                 

w szkole był źródłem radości i niezapomnianych przeżyć. 
 

 

 

Iwona Karoń 

 

W niedzielę 11 lipca w Udorzu odbyła się uroczystość poświę-

cona pamięci poległych żołnierzy Batalionu „Parasol". Mszę 

świętą w intencji poległych żołnierzy odprawił ksiądz                 

proboszcz Anatol Bujak. Po mszy św. uczestnicy uroczystości 

wraz z orkiestrą dętą z Chliny, przeszli pod płytę pamiątkową 

„Parasola” w wąwozie, w Udorzu. Na miejscu potyczki odśpie-

wano hymn. Harcmistrz Jerzy Sierka powitał wszystkich zebra-

nych, następnie odczytany został Apel Poległych. Wspominano 

harcerzy, którzy brali udział w akcji. Po apelu poszczególne 

delegacje złożyły kwiaty i zapalono znicze. Głos zabrali:                   

Wójt Gminy Żarnowiec - Grzegorz Scelina oraz Paweł Sokół - 

Wicestarosta Powiatu Zawierciańskiego. 

Anna Sarwa  

Podczas XXII Dożynek Powiatowych we Włodowicach Gminę 

Żarnowiec reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich z Brzezin. 

Wieniec przygotowany przez Panie z KGW zdobył II miejsce                 

w konkursie na "Najpiękniejszy wieniec dożynkowy". 

Gospodynią i Gospodarzem Roku byli: Pani Kamila Bem i Pan 

Andrzej Milejski. W konkurencji rzut pantoflem na odległość 

oraz odbijanie piłeczki tenisowej na czas Pani Kamila Bem               

zajęła I miejsce i otrzymała tytuł "Gospodyni Roku Powiatu            

Zawierciańskiego 2021". 

Stoisko promocyjne przygotowała Przewodnicząca KGW                       

z Brzezin Pani Bożena Milejska. 

Dziękujemy delegacji z Brzezin za udział w dożynkach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Sarwa 

 

ŚLUBOWANIE I PASOWANIE NA UCZNIA 

 

77. ROCZNICA AKCJI SPECJALNEJ „KOPPE” 

 

DOŻYNKI POWIATOWE - WŁODOWICE 29.08.2021 r. 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE 

GMINNY PUNKT                

KONSULTACYJNO-

INFORMACYJNY             

PROGRAMU                 

―CZYSTE                          

POWIETRZE‖ 

http://www.wfosigw.katowice.pl/portal-beneficjenta
http://www.wfosigw.katowice.pl
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„ŚWIĘTO MIODU‖ 

Dnia 25 lipca br. na stadionie „Trzy Korony Żarnowiec” odbyło 

się „Święto Miodu”. Punktualnie o godzinie 15.30 barwny                    

korowód wyruszył z rynku w Żarnowcu kierując się na stadion 

sportowy. W korowodzie uczestniczyli Pszczelarze z Gminnego 

Koła Pszczelarskiego, Panie ze Stowarzyszenia Kół Gospodyń 

Wiejskich w Żarnowcu, młodzież oraz dzieci występujące                    

w zespołach działających przy GOKSiT w Żarnowcu, zaproszeni 

goście, władze samorządowe. Bezpieczeństwo przemarszu 

zapewniały jednostki OSP Żarnowiec oraz OSP Łany Wielkie. 

Po dotarciu na stadion rozpoczęły się główne uroczystości               

a mianowicie: powitanie, występy dzieci, występ zespołu              

regionalnego „Korona Żarnowca”, miodowy runmageddon,         

konkurs kulinarny dla KGW z degustacją, występ kabaretu          

góralskiego „Truteń” i koncert kapeli regionalnej „Żarnowiacy”. 

Festyn pokazał ogromny potencjał funkcjonujących na terenie 

Gminy Żarnowiec Kół Gospodyń Wiejskich oraz lokalnie              

działających zespołów. „Święto miodu” odbyło się przy współ-

pracy z LGD „Perła Jury” w ramach projektu grantowego realizo-

wanego przez Stowarzyszenie KGW Gminy Żarnowiec. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„MAGICZNE  MIEJSCE W GMINIE ŻARNOWIEC‖  

W ramach projektu pn. „Magiczne miejsce w gminie                   
Żarnowiec”  realizowanego przez  Gminny Ośrodek Kultury, 
Sportu i Turystyki w Żarnowcu - dofinansowanego ze środków 
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach 
programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura Interwencje 
2021 zorganizowano cykl wydarzeń  mających na celu promocję 
lokalnie działających artystów. 15 sierpnia 2021r. podwoje           
Galerii otwarto dla zwiedzających w ramach „Dnia                 
Otwartego Galerii Antoniego Toborowicza”.                                       

W piękne  niedzielne popołudnie miłośnicy sztuki ludowej, 
mieszkańcy gminy Żarnowiec odwiedzili urokliwe miejsce jakim 
jest Galeria krzyży i kapliczek w Woli Libertowskiej. 
Projekt ma na celu promocję miejscowych artystów  Antoniego 
Toborowicza i jego córkę Weronikę Witkowską, którzy                      
z pasją  prowadzą od 1998r. galerię – muzeum  wzbogacając  ją 
co roku nowymi rzeźbami i obrazami.  Po prezentacji  artystów 
miały miejsce występy zespołów folklorystycznych – znane         
ludowe piosenki  zaprezentował zespół regionalny „Korona      
Żarnowca” oraz kapela „Żarnowicy”.  

Odbył się także konkurs piosenki „Na ludową nutkę” adresowa-
ny do dzieci i młodzieży,  a całe wydarzenie prowadziła miesz-
kanka Otoli Dominika Bem – dziennikarka Telewizji Silesia. Do 
współpracy przyłączyło się Koło Gospodyń Wiejskich z Woli 
Libertowskiej, które przygotowało przysmaki kuchni regionalnej 
dla uczestników spotkania. 

Natomiast we wrześniu w ogrodzie otaczającym Galerię odbył 
się cykl warsztatów rzeźbiarsko- malarskich dla dzieci i młodzie-
ży z terenu gminy Żarnowiec. Pod czujnym okiem Pana                  
Antoniego młodzież wykonywała pierwsze reliefy w drewnie, 
natomiast Weronika Witkowska odkrywała tajniki malarstwa                   
i zachęcała dzieci do malowania na płótnie. Mamy nadzieję,                 
że warsztaty przyczynią się do większego zainteresowania             
malarstwem, rzeźbą i będą bodźcem do twórczych poszukiwań - 
odkrywania talentu i pasji młodych ludzi. 

W ramach projektu wydany został folder promujący Galerię oraz 
nagrano krótki film reklamujący „Magiczne miejsce”, który                 
udostępniony zostanie w październiku 2021r. na stronie ośrodka 
kulturywww.goksitzarnowiec.naszgok.pl  
 
Cudze chwalimy, swego nie znamy - to magiczne miejsce, jakim 
jest galeria, pobudza wyobraźnię i przenosi odwiedzających                
w świat „zaklęty” w lipowym drewnie, pachnący woskiem                     
i terpentyną, owiany aurą tajemniczości.    

 
Zapraszam do zwiedzania 

Barbara Milejska – Dyrektor GOKSiT w Żarnowcu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

DEMONTAŻ, TRANSPORT I UTYLIZACJA ODPADÓW              

ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 

Gmina Żarnowiec informuje, że zrealizowała zadanie pn.: 
„Demontaż, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest 
z nieruchomości położonych na terenie Gminy Żarnowiec              
w 2021 roku.” W dniu 7 września br. na terenie Gminy Żarno-
wiec zakończono działanie związane z usuwaniem wyrobów 
azbestowych dofinansowane ze środków pozyskanych                        
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie w kwocie 36 244,70 zł oraz Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                    
w Katowicach w kwocie 36 244,72 zł. 

W ramach zadania wykonano: demontaż, odbiór, transport oraz 
unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest               
z obiektów położonych na terenie Gminy Żarnowiec. Materiały, 
które zostały usunięte i zutylizowane w ramach zadania to płyty 
z pokryć dachowych i płyty pochodzące z budynków: mieszkal-
nych, gospodarczych i inwentarskich. W ramach tegorocznego 
zadania usunięto z terenu Gminy 171,581 Mg materiałów               
zawierających azbest. 

Jeżeli na Twojej nieruchomości znajdują się wyroby zawierające 
azbest – to utrzymuj je w dobrym stanie technicznym. Dokonuj 
corocznie przeglądu stanu tych wyrobów i sporządzaj ich ocenę 
według wzoru otrzymanego w gminie. Jeśli stwierdzisz, że           
znajdujące się w Twoim posiadaniu wyroby zawierające azbest 
są uszkodzone, popękane lub widoczna jest erozja ich                    
powierzchni – to nie masz czasu do stracenia i powinieneś jak 
najszybciej usunąć takie wyroby! 

Jeżeli zamierzasz usunąć uszkodzone wyroby zawierające 
azbest to pamiętaj, że nie powinieneś to robić samemu.                
Usuwanie wyrobów zawierających azbest najlepiej zleć firmie 
posiadającej uprawnienia i doświadczenie w pracy z azbestem 
lub złóż wniosek w Urzędzie Gminy w Żarnowcu na usunięcie 
wyrobów i materiałów zawierających azbest. Na podstawie             
złożonych wniosków Gmina będzie ubiegać się o dofinansowa-
nia w wysokości do 100% kosztów demontażu, transportu                
oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.   

PRZYCINANIE DRZEW I KRZEWÓW ZGODNIE                                      

Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM                                             

 

 

Zwracamy się z prośbą o przycięcie gałęzi drzew i krzewów, 

wystających poza granice prywatnych posesji, które mogą         

stanowić przeszkodę dla ruchu pojazdów na drogach publicz-

nych lub ograniczają widoczność. Nadmierny rozrost gałęzi    

bardzo często jest powodem uszkodzeń pojazdów poruszają-

cych się po drogach, w obrębie których na posesjach prywat-

nych rosną drzewa i krzewy. Niejednokrotnie stanowi to zagro-

żenie dla ludzi znajdujących się w pobliżu niepielęgnowanych 

drzew. Konsekwencją takiego stanu rzeczy może być wystąpie-

nie przez poszkodowanego o odszkodowanie do właściciela               

posesji. Stan zdrowotny drzew powinien być monitorowany na 

bieżąco tak aby nie dopuścić do powstania jakiegokolwiek            

zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi czy uszkodzenia mienia 

osób trzecich. Przypominamy, że przeprowadzanie cięć                      

pielęgnacyjnych w koronie drzew itp. (z wyjątkiem drzew             

uznanych za pomniki przyrody lub znajdujących się na nierucho-

mości wpisanej do rejestru zabytków) nie wymaga zezwolenia, 

co nie znaczy jednak, że za nieprawidłowo wykonane zabiegi 

pielęgnacyjne nie ponosi się żadnej odpowiedzialności.  

Ważne jest aby cięcia koron drzew i przycinki krzewów              
wykonane zostały profesjonalnie, bez ich uszkodzenia.                 
Prosimy o dokonanie niezbędnych prac pielęgnacyjnych, co 
znacznie poprawi bezpieczeństwo nas wszystkich. 

ZBLIŻA SIĘ SEZON GRZEWCZY – PAMIĘTAJMY 
O OCHRONIE ŚRODOWISKA! 

 
Przed nami długi okres jesienno – zimowy, a co za tym idzie 
palenie w kominkach i piecach. Warto wziąć pod uwagę, że to, 
czym palimy w piecu ma wpływ na to, jaką jakość ma powietrze,              
którym oddychamy. Jest ono coraz bardziej zanieczyszczone, 
co niestety w bardzo niekorzystny sposób oddziałuje na nasz 
stan zdrowia i samopoczucie oraz ogranicza możliwość                
normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. 

Apelujemy o rozsądek i przypominamy o zakazie palenia             
odpadami pod groźbą kary. Warto pamiętać też o tym, że                   
pracownicy Urzędu Gminy w Żarnowcu posiadają upoważnienia 
do kontroli domowych palenisk, a utrudnianie im wykonywania 
czynności może poskutkować karą grzywny. 

 

TERMINY WYMIANY „KOPCIUCHÓW‖ 

Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego             
obowiązuje Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego z                    
7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń                     
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie 
paliw, zwana „uchwałą antysmogową”. Zgodnie z jej zapisami 
instalacje niespełniające wymagań, których eksploatacja                
rozpoczęła się przed 1 września 2017 roku powinny zostać    
wymienione zgodnie ze wskazanymi w  uchwale terminami. 
Wiele osób zastanawia się kiedy należy wymienić posiadany 
kocioł, piec lub kominek. Zgodnie z  zapisami uchwały antysmo-
gowej istnieją 4 terminy wymiany: 

 • wymiana do 31.12.2021 r. gdy wiek kotła jest powyżej 10 lat 
oraz dla instalacji bez tabliczek znamionowych, 

 • wymiana do 31.12.2023 r. gdy wiek kotła jest w przedziale od 
5 do 10 lat 

• wymiana do 31.12.2025 r. gdy wiek kotła jest poniżej 5 lat 

• wymiana do 31.12.2027 r. gdy kocioł jest Klasy 3 lub 4 wg. 
Normy PN-EN 303-5:2012. 

 
OBOWIĄZKOWE ZGŁOSZENIE DO CEEB 

Od 1 lipca każdy obywatel lub zarządca budynku jest zobowią-
zany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków. Dla budynków, które już istnieją właściciel lub                 
zarządca ma czas do 30 czerwca 2022 roku. Dla nowo                
powstałych budynków termin ten wynosi 14 dni. 
Deklaracja dotyczy źródła / źródeł ciepła i spalania paliw                  
w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.  Kryterium wpisu 
budynku do systemu jest moc źródła ciepła, niezależnie od tego, 
czy użytkuje go osoba prywatna, czy przedsiębiorca. CEEB 
obejmie budynki mieszkalne, a także budynki użyteczności     
publicznej. 

Deklaracje można składać: 

1) w formie elektronicznej, na stronie: https://zone.gunb.gov.pl – 
jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że 
umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą 
jest to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu.  

 

OCHRONA ŚRODOWISKA 
Z DZAŁALNOŚCI GOKSiT W ŻARNOWCU  
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WYCIECZKA JURAJSKIM SZLAKIEM 

W dniu 18.08.2021r. GOKSiT w Żarnowcu zorganizował                 
wycieczkę dla dzieci i młodzieży. Kierunek wakacyjnej wędrówki 
to piękne jurajskie szlaki: Ojców - Grota Łokietka i Pieskowa 
Skała z Maczugą Herkulesa. Najmłodszych uczestników                 
wycieczki zachwyciły egzotyczne motyle w Czaplach Wielkich, 
gdzie w sezonie letnim czynna jest „Motylarnia”. Na zakończe-
nie wycieczki, po trudach całego dnia 50-osobowa grupa udała 
się na grillowane kiełbaski. Fotorelacja dostępna na stronie     
internetowej ośrodka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FESTYN – „POŻEGNANIE WAKACJI‖ 

W niedzielę 29 sierpnia br. na stadionie sportowym w Żarnowcu 
odbyło się "Pożegnanie wakacji". Imprezę poprzedziły rozgrywki 
piłki nożnej drużyn OSP. Scenę młodych artystów otworzył              
występ sióstr Anny i Julii Mikołajczyk oraz Aleksandry Wątorek.  
Następnie gościnnie wystąpiły zespoły taneczne działające przy 
Domu Kultury w Kozłowie oraz zespół "Korona Żarnowca".                   
W promieniach zachodzącego słońca pięknie wyglądał Festiwal 
Kolorów, podczas którego młodzież bawiła się żegnając                  
wakacje. Festyn zakończył koncert zespołu „Toporki”                          
i dyskoteką pod gwiazdami.  

W ramach Narodowego Programu Szczepień można było             
zaszczepić się przeciw COVID-19. KGW z Otoli z wielkim             
zaangażowaniem przyłączyło się do organizacji festynu.          
Mieszkańcy mogli skosztować specjałów kulinarnych, które 
przygotowały Panie z KGW z Otoli zachęcając w ten sposób           
do szczepień. Panie zorganizowały także atrakcje dla dzieci –  
m.in. malowanie twarzy.  

Podczas festynu dostępny był mobilny punkt do Punkt Spisu 
Powszechnego oraz mobilny punkt konsultacyjno-informacyjny 
programu „Czyste Powietrze”.  

Organizatorem festynu był GOKSiT i KGW z Otoli, wydarzenie 
sfinansowane zostało ze środków CRL i LGD "Perła Jury"                  
w ramach projektu „Szerokie Horyzonty”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GOKSiT Żarnowiec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

AKTYWNE KGW  
 

12 września w Sędziszowie odbył się XIII Festiwal                          
Ludowy, podczas którego zorganizowany został konkurs dla 
KGW pn. „Ziemniaczane historie a lokalna tradycja”. 
Gminę Żarnowiec reprezentowały: Koło Gospodyń Wiejskich                 
z Koryczan oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Łan Średnich.                   
Za udział w konkursie nasze Panie otrzymały nagrody                            
i dyplomy. Gratulujemy. 

WYCIECZKA KGW 

Panie z poszczególnych KGW Gminy Żarnowiec były na wspól-
nej wycieczce. Zwiedziły Tarnowskie Góry - urokliwy rynek                   
i Sztolnię Czarnego Pstrąga, która wpisana jest na listę                  
światowego dziedzictwa UNECSO.  
Sztolnia Czarnego Pstrąga to unikatowy, 600 metrowy fragment 
XIX-wiecznej sztolni Fryderyk odwadniającej podziemia                   
tarnogórskie, który pokonuje się łodziami, a swą nazwę wzięła 
od pływających w niej pstrągów, które przy ciemnym świetle 
wyglądają na czarne. 
W drodze powrotnej z Tarnowskich Gór Panie zatrzymały się               
w Ogrodzieńcu, gdzie „zdobyły” Gród Birów i zwiedziły ruiny 
zamku. 

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu 

zakończyliśmy działania związane z Projektem „Nasza jakość - 

Twoją szansą na rynku pracy - kształcenie zawodowe 

uczniów ZSCKR w Żarnowcu‖ w ramach Regionalnego Progra-

mu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

(Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. 

Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2.               

Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokal-

nego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddzia-

łania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs.  

 

Realizacja projektu początkowo zaplanowana na okres 

trzech lat, uległa nieznacznemu wydłużeniu, ze względu na                

sytuację epidemiologiczną. Mimo utrudnień podsumowanie              

realizacji projektu jest satysfakcjonujące. Nie tylko zostały                

zrealizowane wszystkie zaplanowane w projekcie zadania,             

ale dzięki wygenerowanym oszczędnościom został ogłoszony 

dodatkowy przetarg na określone szkolenia. 

Zgodnie z planem uczniowie nabyli nowe umiejętności                

w następujących kursach: 

 

- Kurs operatora wózków jezdniowych i widłowych; 

- Kurs prawa jazdy kategorii C plus kwalifikacja wstępna                    

przyśpieszona; 

- Kurs spawacza MIG (Spawanie pachwin i blach); 

- Kurs spawacza MAG (Spawanie pachwin i blach); 

- Kurs spawacza TIG (Spawanie pachwin i blach); 

- Kurs operator - programista CNC; 

- Kurs AutoCad; 

- Kurs operatora koparko - ładowarki kat. II; 

- Kurs operatora kombajnu zbożowego; 

- Kurs operatora pilarki spalinowej; 

- Szkolenie chemizacyjne + atest opryskiwacza; 

- Kurs obsługi wycinarki plazmowej; 

- Kurs inseminacji dla bydła i trzody; 

- Kurs księgowości z zastosowaniem oprogramowania do                 

księgowania; 

- Kurs sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych i programu do                 

fakturowania 

- Kurs obsługi pakietu MS Office; 

- Kurs na wózek jezdniowy specjalizowany ze zmiennym                   

wysięgiem; 

- Diagnostyka pojazdów i maszyn rolniczych. 

 

Wszyscy uczniowie zostali objęci doradztwem zawodowym. 

 

Projekt otworzył nowe szanse i możliwości nie tylko przed 

uczniami. Z kursów i szkoleń skorzystało również gro nauczycieli 

ZSCKR w Żarnowcu. Nauczyciele uaktualnili wiedzę i podnieśli 

umiejętności, które są wykorzystywane w procesie edukacyjnym 

w naszej szkole. 

Kursy i szkolenia, to nie jedyne wsparcie, jakim zostali objęci 

uczniowie. Podczas każdych wakacji, w ramach projektu                    

uczniowie odbywali 150 godzinny płatny staż w wybranych,              

właściwych dla kierunku kształcenia zakładach. W sumie ponad 

90 uczniów odbyło wakacyjny staż, podczas którego nabywało                

i poszerzało swoje doświadczenie zawodowe, tak potrzebne 

podczas wchodzenia na rynek pracy. Każdy uczeń poza                          

wynagrodzeniem za swoją pracę, otrzymał komplet odzieży                 

roboczej. 

W końcu realizacja projektu to ogromne wsparcie zaplecza      

szkoły. Ze środków projektu zostało zakupionych wiele                        

elementów wyposażenia pracowni zawodowych: pracowni                 

agrotroniki, pracowni weterynarii i innych. Wśród pomocy                  

dydaktycznych zakupionych z projektu znajdują się: 

- certyfikowana spawalnia wraz z wyposażeniem, 

- projektor i ekran projekcyjny elektryczny wielkoformatowy, 

- zestaw nagłośnienia, 

- wizualizer Full HD, 

- stacja RTK, 

- wyposażenie do nowo powstałej pracowni weterynarii, m.in. 

wykrywacz ciąży dla krów, sterylizator, mikroskopy, narzędzia 

chirurgiczne i inne. 

Całkowita wartość projektu to ponad 2,8 mln zł.                

Wsparciem zostało objętych 208 uczestników. 

Korzyści z projektu, który właśnie dobiegł końca, pozostaną                  

ze szkołą oraz z uczestnikami projektu na długo. Szkoła wyposa-

żona w nowoczesne pracownie i wykwalifikowani nauczyciele,               

to gwarancja dla obecnych i przyszłych pokoleń uczniów,                    

na kształcenie na wysokim poziomie i nabywanie umiejętności 

praktycznych w nowoczesnych, zbliżonych do rzeczywistych 

warunkach. Uczniowie, którzy uzyskali wachlarz nowych umiejęt-

ności, uprawnień i kwalifikacji, stali się konkurencyjni na rynku 

pracy i mają większe możliwości w podejmowaniu zatrudnienia. 

 

 
Iwona Dyszkiewicz 

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ ZSCKR W ŻARNOWCU  

HISTORIA KGW W GMINIE ŻARNOWIEC 
 

Stowarzyszenie KGW Gminy Żarnowiec wydało publikację 
pt. "Historia KGW w Gminie Żarnowiec". Folder jest dostęp-
ny nieodpłatnie w Domu Kultury oraz Bibliotece Publicznej. 
Historia Kół Gospodyń została odtworzona z archiwalnych 
zapisków i wspomnień najstarszych mieszkańców naszej 
gminy, zebrana przez przewodniczące i członkinie KGW -           
za co serdecznie dziękujemy!  
Projekt został zrealizowany ze środków Starostwa Powiato-
wego w Zawierciu i funduszy własnych stowarzyszenia. 
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Rozpoczyna się sezon grzewczy Przypominamy o śmiertelnym 

zagrożeniu, które czyha na nas w tym okresie. Mowa o tlenku 

węgla – bezwonnym gazie powstającym wskutek niecałkowitego 

spalania WSZYSTKICH paliw – nie tylko gazu, ale także węgla, 

drewna, ropy itp. 

Każdego roku w Polsce ten cichy zabójca zbiera tragiczne                     

żniwa… 

Na początku naszego posta zachęcamy Was do zakupu czujni-

ków tlenku węgla. Te proste, tanie urządzenia mogą uratować 

życie Wasze i Waszych najbliższych. Można je kupić w zarówno 

w marketach budowlanych, hipermarketach, jak i za pośrednic-

twem internetu. 

Dlaczego tlenek węgla zwany czadem                                                 

jest taki niebezpieczny? 

- Jest gazem BEZWONNYM, BEZBARWNYM, POZBAWIONYM 

SMAKU. 

- Jego właściwości fizykochemiczne sprawiają, że łączy się on   

z hemoglobiną (nośnikiem tlenu) ok 250-300 razy łatwiej                   

i szybciej niż tlen. Wskutek tego tworzy toksyczny związek               

zwany karoksyhemoglobiną (COHb), który uniemożliwia                   

prawidłową wymianę gazową w naszym organizmie i powoduję 

niedotlenienie komórek na poziomie całego organizmu. 

- Jego działanie nie jest skomplikowane, nie powoduje on                   

dodatkowych toksyn w organizmie. Po prostu skutecznie                 

WYPIERA TLEN z naszych komórek i nie pozwala na dalszy 

jego transport. 

Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla? 

Objawy zatrucia tlenkiem węgla są uwarunkowane od czasu 

ekspozycji na jego działanie oraz stężenie w jakim występuję. 

Poniżej przedstawiamy objawy według kolejności występowania 

i stężenia gazu.. 

1. Lekki ból głowy, nudności, zawroty głowy (Stężenie 100-200 

ppm) 

2. Silny ból głowy, zaburzenia równowagi (Stężenie 400 ppm) 

3. Silny ból głowy, wymioty, drgawki (Stężenie 800 ppm) 

4. Wymioty, drgawki, śpiączka (Stężenie 1600 ppm) 

5. Drgawki, śpiączka, nagłe zatrzymanie krążenia (Stężenie 

3200 ppm) 

6. Nagłe zatrzymanie krążenie (Stężenie 3600 ppm). 

Należy zaznaczyć, że stężenie gazu w pomieszczeniu, w którym 

przebywa osoba ściśle koreluje z czasem ekspozycji. Powyższe 

dane są orientacyjne i nie należy ich traktować dosłownie. Przy 

bardzo wysokich stężeniach tego bezwonnego gazu zatrzyma-

nie krążenia może wystąpić już po kilkunastu sekundach od 

początku ekspozycji na jego działanie. Na stopień zatrucia 

wpływ ma również wiek, niedokrwistość, ciąża, obciążenie                   

chorobowe. 

Co zrobić w przypadku ekspozycji na tlenek węgla? 

- Natychmiast przerwać ekspozycje i podjąć ewakuacje                    

z miejsca zagrożenia. 

- Jeśli to możliwe np. w przypadku piecyka gazowego w sposób 

bezpieczny wyłączyć urządzenie. 

- Otworzyć okna i drzwi w mieszkaniu i rozpocząć wietrzenie. 

- W przypadku niepokojących objawów zdrowotnych                    

natychmiast wezwać Zespół Ratownictwa Medycznego. 

- W przypadku braku pewności o wyeliminowanym zagrożeniu 

wezwać Straż Pożarną. 

- Skontaktować się z zarządza budynku i poinformować go o 

sytuacji. Powiadomić firmę serwisową/kominiarza w celu prze-

glądu instalacji grzewczej i wyeliminowania ewentualnej usterki. 

Należy wiedzieć, że tlenek węgla powstaje nie tylko w trakcie 

pożaru, ale także w wyniku nieprawidłowego działania instalacji 

grzewczych – niedrożność przewodów kominowych, brak                  

konserwacji urządzeń grzewczych, nieszczelności, brak                     

należytej wentylacji (szczelnie zamykane okna, zasłanianie            

kratek wentylacyjnych). 

Profilaktyka przed czadem 

1. Systematyczne czyszczenie i sprawdzanie szczelności                

przewodów kominowych. 

2. Użytkowania urządzeń grzewczych tylko zgodnie z instrukcją 

i ich przeznaczeniem. 

3. Nie przykrywaj i zasłaniaj urządzeń. 

4. Zapewnij odpowiednią wentylacje w pomieszczeniu w którym 

znajduje się urządzenie. 

5. Nie zasłaniaj/zaklejaj kratek wentylacyjnych! 

6. Zwróć uwagę na szczelność okien. Nowe okna niewyposażo-

ne w kratki wentylacyjne mogą ograniczać wentylacje pomiesz-

czeń i utrudnić proces spalania 

7. KORZYSTAJ Z CZUJNIKU TLENKU WĘGLA –                           

ON URATUJE TWOJE ŻYCIE !!! 

Ważne przepisy prawne związane z urządzeniami                    

grzewczymi: 

Zgodnie z §34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych               

i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożaro-

wej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 

Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces 

spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się  

zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych: 

Cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym                 

(np. węglem, drewnem), 

Dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym                 

i gazowym, 

Co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie                 

stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia                 

i usług gastronomicznych. 

Co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewo-

dów wentylacyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Zawiercie112 

 
Od połowy września w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Tury-
styki rozpoczęły się zajęcia artystyczne: taneczne, wokalne,  
nauka gry na pianinie i  na  instrumentach dętych. Szczególnie 
zachęcamy młodzież do wstąpienia w szeregi naszej Młodzieżo-
wej Orkiestry Dętej Gminy Żarnowiec. Próby odbywają się                    
w piątki i soboty w Domu Kultury. Zajęcia prowadzi wykwalifiko-
wana kadra. Zapisy pod numerem telefonu 32 6449 114. 

 

 

Ruszyliśmy z realizacją projektu „Równać Szanse”. Mamy już 

ramy do naszego przedstawienia pt. „(Nie)Zwariowaliśmy                

zamknięci w domu”, którego zadaniem będzie pokazanie jak 

sobie radziliśmy z obostrzeniami spowodowanymi pandemią. 

Wskazówek i dobrych rad udzielił nam Pan Wojciech Leśniak – 

aktor Teatru Zagłębia w Sosnowcu – serdecznie dziękujemy! 

„Pierwsze Koty za płoty”- bierzemy się do pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa projektowa z Chliny 

Projekt jest realizowany w ramach programu Równać            

Szanse Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności                   

administrowanego przez Fundację Civis Polonus. 

 

       We wrześniu br. Koło Gospodyń Wiejskich z Udorza brało 

udział w Przeglądzie śląskiej kultury regionalnej „Maszkiety                

i Konkrety” organizowanym w Ogrodzieńcu. Miło nam poinformo-

wać, że Panie z KGW zajęły II miejsce i otrzymały czek                            

w wysokości 700 zł.  

Serdecznie gratulujemy!  

Red.  

 
KSIĄŻKI ONLINE DLA KAŻDEGO 
 
Od sierpnia 2021 roku Biblioteka w Żarnowcu umożliwia swoim 
czytelnikom darmowy dostęp do ebooków w serwisie Legimi, 
oferującym przede wszystkim bogaty wybór beletrystyki 
(kilkadziesiąt tysięcy tytułów). Oferta uzupełniana jest na bieżąco 
nowościami wydawniczymi. Dostęp do serwisu jest możliwy po-
przez aplikację mobilną, w tym na wybranych czytnikach (nie jest 
dostępna na Kindle). 
Dostęp uzyskano w ramach zadania "Książki online dla każde-
go". Zadanie finansowane w ramach II edycji Marszałkowskiego 
Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego na rok 2021. 
 
Aby otrzymać dostęp do Legimi wykonaj następujące kroki: 
- pobierz kod w swojej bibliotece lub mailowo, pisząc na adres 
gbp2@op.pl i podaj swoje imię, nazwisko oraz numer karty bi-
bliotecznej (musisz być jej zarejestrowanym czytelnikiem) 
- wejdź na stronę www.legimi.pl/bs_katowice/ 
- wprowadź otrzymany kod 
- załóż konto lub zaloguj się na swoje konto, jeśli już je posia-
dasz 
- czytaj bez ograniczeń przez 30 dni od momentu aktywacji kodu! 

Po wygaśnięciu dostępu możesz pobrać w swojej bibliotece 
następny miesięczny kod. W każdym miesiącu kalendarzo-
wym wydawana jest kolejna, ograniczona liczba kodów. Kto 
pierwszy ten lepszy! 

Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowcu 
telefon kontaktowy: 32 644 90 40, adres e-mail: gbp2@op.pl 

 

Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI 

STOP DLA CZADU REKRUTACJA NA ZAJĘCIA GOKSiT 

PROJEKT „RÓWNAĆ SZANSE” 

NAGRODA DLA KGW UDÓRZ  
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„LETNIE PRZYGODY W BIBLIOTECE‖  

W ramach „Letnich przygód w bibliotece” przygotowano wiele 
atrakcji dla dzieci. 13 lipca w Filii bibliotecznej w Łanach                  
Wielkich odbyło się spotkanie z animatorem kultury. W piątek  
23 lipca w Filii bibliotecznej w Łanach Wielkich odbyło się kolej-
ne spotkanie. Były zajęcia plastyczne, gry planszowe, malowa-
nie kredą oraz zabawy ruchowe. Natomiast 30 lipca odbył się 
pokaz samochodu strażackiego. Dzięki uprzejmości strażaków 
OSP Łany Wielkie dzieci mogły dokładnie obejrzeć całe                     
wyposażenie samochodu, posiedzieć wewnątrz i poczuć się jak 
prawdziwi strażacy. Ogromną atrakcją okazał się pokaz użycia 
sprzętu gaśniczego – kurtyny wodnej. Nie zabrakło również       
niespodzianek z nagrodami. Na zakończenie odbyło się                 
wspólne ognisko. Dziękujemy strażakom OSP z Łan Wielkich za 
przeprowadzenie ciekawych zajęć.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 lipca br. w Punkcie bibliotecznym w Otoli odbyło się pierwsze                     
spotkanie w ramach „Letnich przygód w bibliotece”. Były zajęcia 
plastyczne, gry planszowe, czytanie bajek oraz zabawy                     
ruchowe. Natomiast 19 lipca dzieci miały okazję zapoznać się               
z pracą pszczelarza. Pan Rafał z Gminnego Koła Pszczelarzy 
przygotował dla dzieci wiele atrakcji: wystawę eksponatów,                  
w tym narzędzia służące do pracy w pasiece, degustację                   
pysznego miodu, warsztaty robienia świeczek z wosku. Dużym 
zainteresowaniem cieszył się przezroczysty ul pokazowy                    
z pszczołami. Nie zabrakło również ciekawostek o pszczołach                   
i miodzie. Podczas zajęć odbył się konkurs czytelniczy                          
z nagrodami, a na zakończenie wspólne ognisko. Spotkanie                 
z animatorem kultury odbyło się 06 sierpnia.  
 

 

 

 

 

 

BAJKOWE ZAKOŃCZENIE WAKACJI  

Dnia 24 sierpnia br. na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej 
w Chlinie odbyło się "Bajkowe zakończenie wakacji". Organiza-
torem spotkania była Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowcu.  
Były zabawy z chustą animacyjną, dmuchaniec, malowanie                      
twarzy, baloniki, bańki mydlane i inne zabawy ruchowe.  

Dziękujemy wszystkim dzieciom za wspólną zabawę.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

LEKCJE BIBLIOTECZNE 

Dnia 14 września br. Gminną Bibliotekę Publiczną odwiedzili 
uczniowie klasy Va ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II                
w Żarnowcu wraz z Panią Beatą Wrzesień. Uczniom przypo-
mniano zasady korzystania z biblioteki. Podczas spotkania mieli 
oni okazję zapoznać się z księgozbiorem. Ich zadaniem było 
samodzielnie wyszukać książki na półkach. W czytelni ucznio-
wie wyszukiwali w encyklopediach hasła związane z literaturą.                    
Na zakończenie spotkania założono im karty czytelnika.            
Uczniowie mieli również możliwość wypożyczenia lektur                       
szkolnych. 15 września odwiedzili nas uczniowie kl. IVb wraz            
z Panią Iwoną Karoń.  

29 WRZEŚNIA - OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ                                           
GŁOŚNEGO CZYTANIA 

To święto, którego najważniejszymi beneficjentami są dzieci. 
Czytanie na głos stymuluje rozwój, wzbogaca słownictwo                       
i pobudza wyobraźnię. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania 
został ustanowiony z inicjatywy Polskiej Izby Książki                            
w 2001 roku. Data 29 września odnosi się do urodzin                   
Janiny Porazińskiej, autorki książek dla dzieci i młodzieży.                 
W tym dniu naszą bibliotekę odwiedzili uczniowie z klasy IV 
Szkoły Podstawowej w Chlinie wraz z Panią Joanną Kapuśniak. 
Na początku spotkania dzieci zapoznały się z księgozbiorem 
bibliotecznym oraz z ogólnymi zasadami korzystania z biblioteki. 
Dla uczniów został przygotowany Konkurs Głośnego Czytania. 
W nagrodę dzieci, które przeczytały wiersze Jana Brzechwy 
otrzymały książki. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się jakie                 
są zalety głośnego czytania. Dla uczniów przygotowano również 
zakładki do książek. Na zakończenie każde dziecko miało                  
możliwość dołączenia do grona czytelników poprzez założenie 
karty czytelnika. 

29 września br. bibliotekę w Żarnowcu odwiedzili uczniowie                  
III klasy Szkoły Podstawowej w Małoszycach wraz z Panią Anną 
Kapuśniak. Dla uczniów został przygotowany Konkurs Głośnego 
Czytania. Dzieci pięknie przeczytały wybrany przez siebie tekst 
za co w nagrodę otrzymały książki. Celem spotkania było             
przede wszystkim omówienie zalet głośnego czytania. Uczniom 
zostały przypomniane również zasady korzystania z biblioteki. 
Na zakończenie spotkania założono im karty czytelnika.                 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za miłe spotkanie. 

CZYTAMY BAJKI W PRZEDSZKOLU 
 

Dnia 30 września br. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej                 
w Żarnowcu odwiedziła Grupę "Podróżników" w Przedszkolu 
Publicznym. Podczas spotkania dzieci wysłuchały dwóch bajek, 
odpowiadały na pytania dotyczące przeczytanego tekstu                  
oraz oglądały kolorowe książeczki z naszej biblioteki.  
Kolejne spotkanie już w październiku. 

Anna Sarwa  
 

 
Zakończyła się realizacja Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europej-

skiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym                

Podprogram 2020. 

Z pomocy żywnościowej skorzystało 86 osób wchodzących                 

w skład 32 rodzin. Rodzinom tym zostało przekazane              

5,789,63 tony żywności o wartości 27 424,56 zł. 

W Podprogramie 2020 dystrybuowane były następujące               

produkty: 

groszek z marchewką - 446,8 kg 
koncentrat pomidorowy - 140,32 kg 
buraczki wiórki - 224,35 kg 
powidła śliwkowe - 162,2 kg 
fasolka po bretońsku - 243,5 kg 
makaron jajeczny - 734 kg 
ryż biały - 163 kg 
herbatniki maślane - 64,8 kg 
mleko - 1 031 kg 
ser podpuszczkowy dojrzewający - 217.6 kg 
szynka drobiowa - 309.3 kg 
szynka wieprzowa - 92.4 kg 
filet z makreli w oleju - 149.09 kg 
cukier biały - 630 kg 
olej rzepakowy - 564 kg 
mus jabłkowy - 228,24 kg 
kasza jęczmienna - 115,5 kg 
pasztet drobiowy - 64,48 kg 
płatki owsiane - 77 kg 
kawa zbożowa - 68,8 kg 
miód - 62,25 kg. 

 
 

OPS w Żarnowcu  

 

 

 

ARiMR uruchomiła nową aplikację eWoP, która                 

umożliwia rolnikom składanie przez internet wniosków                   

o wypłatę pomocy przyznanej na działania inwestycyjne                

i premiowe finansowane z budżetu PROW 2014-2020.                        

To kolejne, obok aplikacji eWniosekPlus, cyfrowe narzędzie, 

które pozwala ubiegać się o wsparcie w ARiMR nie                          

wychodząc z domu. 

Od 31 sierpnia br. nie trzeba już wypełniać wniosku o płatność              

z PROW 2014-2020 w wersji papierowej i poświęcać czas                     

na wizytę w placówce ARiMR, by go złożyć, czy na poczcie, by 

go wysłać. Wystarczy wypełnić na komputerze elektroniczny 

wniosek o płatność i przesłać go do Agencji korzystając z inter-

netowej aplikacji eWoP. To cyfrowe rozwiązanie ma szereg zalet. 

Usprawnia proces weryfikacji dokumentów, zapewnia efektywną 

i szybka komunikację między beneficjentem a Agencją, co w 

rezultacie przyspieszy wypłatę środków finansowych. 

 

Elektroniczne wnioski o płatność można składać w ramach                

następujących działań: 

4.1 Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych; 

4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych,        

obrót nimi lub ich rozwój; 

5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem 

jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, 

niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof; 

5.2 Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych                           

i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego                       

w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycz-

nych i katastrof; 

6.1 Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz 

młodych rolników; 

6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodar-

czej na obszarach wiejskich; 

6.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz 

rozwoju małych gospodarstw; 

6.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności                    

pozarolniczej. 

  

Portal eWoP umożliwia m.in.: 

 złożenie wniosku o płatność wraz z załącznikami, a także 

ewentualnych korekt; 

 wyświetlenie listy zapisanych i wysłanych wniosków lub                 

korekt; 

 przegląd wiadomości i powiadomień wysyłanych przez 

ARiMR do rolnika. 

  

Nowe narzędzie jest czytelne i przyjazne graficznie, a korzysta-

nie z oferowanych funkcji łatwe i intuicyjne. 

Do eWoP można logować się za pomocą posiadanego już loginu 
i hasła, które używane były dotąd przy korzystaniu z aplikacji 
eWniosekPlus czy IRZPlus. 
 
Cyfryzacja procesu obsługi obywateli jest jednym z kluczowych 

założeń programu Polski Ład. W te założenia wpisuje się przygo-

towany przez ARiMR elektroniczny wniosek o płatność (eWoP), 

który pozwala rolnikom i przetwórcom rolnym na ubieganie się             

o wsparcie  w ramach działań inwestycyjnych i premiowych               

finansowanych z budżetu PROW 2014-2020 za pośrednictwem 

internetu. ARiMR planuje, by jeszcze do końca tego roku                  

wprowadzić cyfrową komunikację między beneficjentami                         

a pracownikami Agencji. Natomiast od 2023 r. zamierza                    

wprowadzić obsługę wszystkich wniosków o wsparcie za pomocą 

e-narzędzi. 

                                         

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

INFORMACJA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  

ARiMR URUCHOMIŁA NOWĄ APLIKACJĘ eWoP 

https://www.gov.pl/web/arimr/ewniosekplus-system
https://www.gov.pl/web/arimr/portal-irzplus
https://www.gov.pl/web/arimr/elektroniczny-wniosek-o-platnosc

