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gminne wydarzenia

W dniu 25 czerwca Rada Gminy Porąbka udzieliła Wójtowi Gminy Porąbka Pawłowi Zeman-
kowi wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018. W głosowaniach 
wszyscy radni jednogłośnie głosowali "za".

Zanim radni zagłosowali nad udzieleniem absolutorium, debatowali nad raportem o sta-
nie Gminy Porąbka za rok 2018. Wynika to z ubiegłorocznych zmian w przepisach prawa samo-
rządowego.

wÓJT gminy POrĄBKa
Z JEDNOGŁOŚNYM ABSOLUTORIUM I WOTUM ZAUFANIA

dziaŁaLnOŚĆ rady gminy POrĄBKa
Rada Gminy kadencji 2018 - 2023, od ostatniej publikacji, obradowała na kolejnych sesjach, tj. 30 kwietnia,  
28 maja oraz 25 czerwca 2019 r. 

Podjęto 24 Uchwały, z  których treścią 
można zapoznać się na stronie internetowej: 
http://bip.porabka.pl – menu  przedmioto-
we – „Uchwały”. Dostępne są również nagra-
nia wideo z  Sesji Rady Gminy, na http://bip.
porabka.pl oraz stronie internetowej gminy:  
www.porabka.pl - „Transmisja wideo Sesji Rady 
Gminy”.

Najistotniejsze dla mieszkańców uchwały 
podjęte na w/w sesjach dotyczą uchwalenia:

1)  studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego Gmi-
ny Porąbka,

2)  regulaminu udzielania dotacji na zada-
nia ujęte w Programie Ograniczania Ni-
skiej Emisji w  Gminie Porąbka na lata 
2019-2022”,

3)  regulaminu dostarczenia wody i odpro-
wadzenia ścieków na terenie Gminy Po-
rąbka.

Ponadto omówiono:
1)  sprawozdanie z  działalności Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 r.
2)  sprawozdanie za rok 2018 z realizacji Pro-

gramu współpracy Gminy Porąbka z or-
ganizacjami pozarządowymi oraz inny-
mi podmiotami prowadzącymi działal-
ność pożytku publicznego,

3) ocenę zasobów pomocy społecznej 
GOPS za 2018 r.

W dniu 25 czerwca 2019 r., na VIII Sesji Rady 
Gminy, miały miejsce dwa bardzo ważne wyda-
rzenia. Po zapoznaniu się z:

1)  sprawozdaniem rocznym z  wykonania 
budżetu gminy za 2018 rok,

2)  sprawozdaniem rocznym z  wykonania 
planu finansowego gminnej instytucji 
kultury – Gminnego Ośrodka Kultury 
w Porąbce za 2018 rok,

3)  sprawozdaniem rocznym z  wykonania 
planu finansowego gminnej instytucji 
kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Porąbce za 2018 rok,

4)  sprawozdaniem finansowym Gminy Po-
rąbka za 2018 rok;

5)  informacją o stanie mienia Gminy Porąb-
ka, wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 
roku,

6)  wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gmi-
ny Porąbka w sprawie udzielenia Wójto-
wi Gminy absolutorium,

7)  opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Katowicach, o wniosku Komisji Rewi-
zyjnej,

Rada Gminy „jednogłośnie” udzieliła Wójtowi 
Gminy Porąbka absolutorium za 2018 rok.

 
Procedura absolutoryjna poprzedzona zo-

stała debatą nad Raportem o stanie Gminy Po-
rąbka za 2018 r., w  wyniku której Rada Gminy 
„jednogłośnie” udzieliła Wójtowi wotum zaufa-

nia. Rada Gminy, w  wyżej wspomnianym okre-
sie, działała także poprzez swoje Komisje, na po-
siedzeniach których szczegółowo omówione zo-
stały projekty uchwał Rady będące przedmio-
tem obrad VI, VII i VIII Sesji Rady Gminy. 

Ponadto, na Komisjach omówiono tematy 
dotyczące:
1)  sieci szkół na terenie gminy w zakresie Szko-

ły Podstawowej Nr 2 w Porąbce -  w posie-
dzeniu Komisji wzięli udział: Dyrektor Szko-
ły Podstawowej Nr 2 w Porąbce oraz Prezes 
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich 
z Częstochowy,

2)  przebiegu prac związanych z odśnieżaniem 
dróg i chodników na terenie Gminy Porąb-
ka oraz poniesionych kosztów,

3)  funduszy unijnych oraz innych środków ze-
wnętrznych na planowane zadania inwe-
stycyjne i bieżące w gminie,

4)  ofert zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie 
wakacyjnym i  ferii zimowych proponowa-
nych przez Gminny Ośrodek Kultury oraz 
organizacje i  stowarzyszenia działające na 
terenie gminy.
Z  treścią wypracowanych wniosków i opinii 

Komisji oraz z  nagraniami i  protokołami posie-
dzeń można zapoznać się na: http://bip.porab-
ka.pl Menu przedmiotowe – „Komisje”.

Przewodniczący  Rady  Gminy 
Zbigniew  Drabek
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TOmasz JaKuB BuŚ – seKreTarzem gminy POrĄBKa
W wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - 
Sekretarza Gminy Porąbka, Kierownika Referatu Organizacyjnego w Urzędzie Gminy Porąbka wy-
brany został Pan Tomasz Buś, doświadczony, wieloletni pracownik administracji samorządowej.

Wykształcenie 
Sekretarz Gminy Porąbka Pan Tomasz Buś 

posiada wysokie kwalifikacje zawodowe z za-
kresu administracji. Ukończył: 
•	  studia doktoranckie w  zakresie prawa na 
Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersy-
tecie Śląskim w Katowicach
•	 studia podyplomowe w  zakresie elektro-
nicznej administracji publicznej na Uniwersy-

tecie Ekonomicznym w Katowicach ; 
•	 studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych – nauki o zarzą-

dzaniu na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu; 
•	 studia wyższe magisterskie w zakresie prawa i administracji publicz-

nej w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu  - z wy-
różnieniem. 

Dotychczasowe zatrudnienie 
Od 2004 roku pracuje w Urzędzie Miejskim w Żywcu, gdzie od ponad 

11 lat pełni funkcję Sekretarza Miasta. Wcześniej jako m.in. Naczelnik Wy-

działu Organizacyjnego oraz Administrator Bezpieczeństwa Informacji. 
Zajmował się również zagadnieniami kontroli wewnętrznej, kadr, legislacji. 

Szkolenia i kursy 
Posiada certyfikat Asystenta Jakości Polskiego Centrum Badań i Certy-

fikacji S.A. oraz Certyfikat Audytora Wewnętrznego. 

Ponadto w trakcie   wieloletniej pracy w administracji samorządo-
wej ukończył dużo tematycznych szkoleń. Do najważniejszych można 
zaliczyć : 
•	prawo pracy; 
•	przeciwdziałanie korupcji w administracji publicznej; 
•	nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego; 
•	 zadania i status Administratora Bezpieczeństwa Informacji; 
•	 skuteczne i efektywne zarządzanie w administracji publicznej; 
•	najważniejsze błędy w statutach gmin, miast, powiatów; 
•	ochrona informacji niejawnych; 
•	 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

POwyBOrcze sPOTKanie z sOŁTysami

Spotkanie było znakomitą okazją do przekazania gratulacji staro-no-
wym Sołtysom z okazji zdobycia mandatu zaufania na kolejną kadencje 
2019-2024. Rozmawiano również o dalszej współpracy na rzecz rozwoju 
Gminy Porąbka. 

– Gratuluje wszystkim Państwu zdobycia po raz kolejny mandatu zaufa-
nia Jesteście tymi osobami, na które nasze lokalne społeczności liczą i powie-
rzają Państwu duży kredyt zaufania w pracy na rzecz każdego sołectwa  Gmi-
ny Porąbka. W tym miejscu chciałbym podkreślić rolę sołtysa. Jesteście najbli-
żej problemów naszych mieszkańców, dlatego dobra współpraca pomiędzy 
nami jest gwarantem dalszego rozwoju gminy.– mówił podczas spotkania 
Wójt Gminy Porąbka Paweł Zemanek.

Sołtysi z Gminy Porąbka są zawsze otwarci na rozwiązywanie lokal-
nych problemów, dlatego po raz kolejny podajemy do publicznej wiado-
mości kontakt do Sołtysów. 

sołectwo Bujaków – małgorzata goliasz  tel. 33 8175 997, 
kom. 730 820 003 

sołectwo  czaniec – małgorzata czernik  tel. 33 8109 102, 
kom. 695 109 520 

sołectwo  Kobiernice – stanisława Kawłatow  tel.  33 8108 402,  
kom.  661 843 713 

sołectwo Porąbka–Zbigniew Targosz   tel.33 827 28 39, 
kom. 667 218 889

W dniu 25 czerwca w Urzędzie Gminy Porąbka odbyło się inauguracyjne spotkanie Wójta Gminy Porąbka Pawła Ze-
manka oraz Zastępcy Wójta Gminy Bogusława Wawaka z nowo wybranymi Sołtysami sołectw gminy Porąbka.
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sTarO-nOwi wŁOdarze sOŁecTw 
Za nami wybory Sołtysów i Rad Sołeckich kadencji 2019-2024

Bujakow - Malgorzata Goliasz Czaniec -Malgorzata Czernik Kobiernice - Stanislawa Kawlatow Porabka- Zbigniew Targosz

Staro-nowi włodarze Sołectw. Za nami wy-
bory Sołtysów i Rad Sołeckich kadencji 2019-
2024. Zgodnie z przyjętym harmonogramem ze-
brań wyborczych na terenie Gminy Porąbka od-
były się Zebrania Wiejskie podczas których wy-
brano   Sołtysów i Rady Sołeckie na kadencję 
2019 – 2024. W  zebraniach  uczestniczyli miesz-
kańcy poszczególnych sołectw, przedstawiciele 
władz gminnych oraz  pracownicy urzędu gminy 
zapewniający obsługę biurową wyborów. Zebra-
nia Wiejskie oprócz przeprowadzenia wyborów 
Sołtysów i członków rad   sołeckich były okazją 
do dyskusji o   bieżących problemach występu-
jących w   poszczególnych miejscowościach na-
szej gminy.

W czterech sołectwach sołtysami zostali do-
tychczasowi włodarze otrzymując poparcie na 
kolejną kadencję. 

Sołectwo Bujaków
W wyniku    tajnego głosowania sołtysem 

sołectwa Bujaków została Pani małgorzata 
goliasz, uzyskując 75 głosów poparcia. 

Udział w głosowaniu wzięło 76 uprawnio-
nych mieszkańców sołectwa, w tym oddano 75 
głosów ważnych i 1 głos nieważny. Pani Małgo-
rzata Goliasz była jedynym zgłoszonym kandyda-
tem do pełnienia funkcji Sołtysa. 

Zebranie Wiejskie ustaliło 10-osobowy skład 
Rady Sołeckiej . Wybrane zostały niżej wymie-

nione osoby, uzyskując następującą ilość głosów 
poparcia: 

BIELECKA-SZLAGÓR Jolanta - 69 
BLACHURA-MAJDAK Zyta - 73 
FILARSKI Grzegorz - 67 
HAŁAT Władysław - 70 
JĘDRUSIAK Marcin - 71 
KRAKOWIŃSKI Maciej - 70 
KRZYŻAK Grzegorz - 61 
KUŹMA Marzena - 66 
MAREK Krzysztof - 73 
WÓJCIK Łucja - 61 
  
Udział w głosowaniu wzięło 76 uprawnio-

nych mieszkańców sołectwa, w tym oddano 76 
głosów ważnych. 

Sołectwo Czaniec
W wyniku tajnego głosowania sołtysem so-

łectwa czaniec została Pani małgorzata czer-
nik, uzyskując 73 głosy poparcia. 

Udział w głosowaniu wzięło 83 uprawnio-
nych mieszkańców sołectwa, w tym oddano 73 
głosy ważne i 10 głosów nieważnych. Pani Mał-
gorzata Czernik była jedynym zgłoszonym kan-
dydatem do pełnienia funkcji Sołtysa. 

Zebranie Wiejskie ustaliło 10-osobowy skład 
Rady Sołeckiej. Wybrane zostały niżej wymienio-
ne osoby, uzyskując następującą ilość głosów 
poparcia: 

1. BORECKI Tomasz - 63
2. GĄSIOREK Kazimiera - 60 
3. KOJDER Janusz - 64 
4. KONOPNICKA-DWORNIK Zdzisława - 62 
5. MYDLARZ Maria - 49 
6. NALBORCZYK Tomasz - 61 
7. RODAK Łukasz - 53 
8. TOKARCZYK Robert - 55 
9. WALIGÓRA Wojciech - 66 
10. WOJTYŁA Stanisław - 44 
Udział w głosowaniu wzięło 83 uprawnio-

nych mieszkańców sołectwa, w tym oddano 80 
głosów ważnych i 3 głosy nieważne. 

Sołectwo Kobiernice
W wyniku tajnego głosowania sołtysem 

sołectwa Kobiernice została Pani stanisława 
Kawłatow uzyskując 108 głosów poparcia. 

Udział w głosowaniu wzięło 112 uprawnio-
nych mieszkańców sołectwa, w tym oddano 108 
głosów ważnych i 4 głosy nieważne. 

Pani Stanisława Kawłatow była jedynym 
zgłoszonym kandydatem do pełnienia funkcji 
Sołtysa. 

Zebranie Wiejskie ustaliło 10-osobowy skład 
Rady Sołeckiej . Wybrane zostały niżej wymie-
nione osoby, uzyskując następującą ilość głosów 
poparcia: 

DRABEK Zbigniew - 90 
DRABEK Jacek - 69 
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FABIA Józef - 87 
GAMZA Piotr - 70 
HOJNY Jarosław - 68 
KOJDER Krzysztof - 64 
KRAWIEC Tadeusz - 70 
PSZCZÓŁKA Maria - 75 
STWORA Urszula - 63 
SYGA Maria - 69 

Udział w głosowaniu wzięło 112 uprawnio-
nych mieszkańców sołectwa, w tym oddano 107 
głosów ważnych i 5 głosów nieważnych. 

Sołectwo Porąbka
W wyniku tajnego głosowania sołtysem so-

łectwa Porąbka został Pan zbigniew Targosz, 
uzyskując 62 głosy poparcia.

Udział w głosowaniu wzięło 65 uprawnio-
nych mieszkańców sołectwa, w tym oddano 62 
głosy ważne i 3 głosy nieważne. Pan Zbigniew 
Targosz był jedynym zgłoszonym kandydatem 
do pełnienia funkcji Sołtysa. Zebranie Wiejskie 
ustaliło 10-osobowy skład Rady Sołeckiej. Wy-
brane zostały niżej wymienione osoby, uzysku-
jąc następującą ilość głosów poparcia: 

1. CEPIGA Kazimierz - 40 
2. HARĘŻLAK Zdzisław - 37 
3. KONIORCZYK Ryszard - 37 
4. KULA Eugenia - 37 
5. PARDELA Krzysztof - 44 
6. PASYMOWSKI Andrzej - 28 
7. PĘKALA Roman - 35 
8. RAK Jerzy - 33 
9. SZYMALSKA Danuta - 30 
10. WALUSIAK Agnieszka - 38 
wszystkim sołtysom i radnym sołeckim 

życzymy powodzenia i wielu sił w pracy na 
rzecz społeczności lokalnej, gminy Porąbka.

inicJaTywa sOŁecKa – PLace zaBaw, nOwe mundury sTrażacKie

Z pozyskanych funduszy w Gminie Porąbka zostaną zrealizowane na-
stępujące inwestycje:

zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie czaniec 
poprzez utworzenie placu zabaw

Realizacja zadania obejmuje utworzenie placu zabaw usytuowanego 
w pobliżu Szkoły Podstawowej i Domu Kultury w Czańcu. W ramach pro-
jektu wykonane zostaną roboty ziemne, ogrodzenie, oraz zainstalowane 
zostaną nast. elementy zabawowe: huśtawka podwójna, huśtawka na bel-
ce, zestaw zabawowy, karuzela, bujak, ławki 3 szt., regulamin, montaż ta-
blicy pamiątkowej.

Ogólna wartość projektu:  66.800,00 zł.   
kwota dofinansowania: 30.000,00 zł.

strefa aktywnego wypoczynku w sołectwie Kobiernice – doposa-
żenie placu zabaw

Doposażenie placu zabaw na KS Soła Kobiernice w nowe, atrakcyjne 
urządzenia zabawowe, stanowić będzie uzupełnienie istniejącej strefy ak-
tywności (powstałej w 2018 roku z funduszy unijnych PROW) składającej 
się z siłowni zewnętrznej, deptaka i pump-trucka – wyczynowego toru ro-
werowego. W ramach projektu planowany jest montaż nast. urządzeń: 
Zestaw zabawowy – w jego skład wchodzą 2 zjeżdżalnie, domek, rucho-
my trap, pomost i tablica z ruchomymi elementami gry „Kółko-Krzyżyk" , 
sześciokąt wielofunkcyjny – urządzenie sprawnościowe, składające się ze 
ścianki wspinaczkowej, liny, drążków, kółek do podciągania i pajęczyny, 
huśtawka w typie bocianiego gniazda z siatkowanym siedziskiem.    Finan-
sowanie: Finansowanie: Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa sołecka 2019"

Ogólna wartość projektu:  45.300,00 zł.                     
kwota dofinansowania: 20.000,00 zł.

zakup mundurów dla młodzieżowej drużyny Pożarniczej OsP Ko-
biernice

W ramach promowania działalności Młodzieżowych Drużyn Pożarni-
czych (MDP), realizacja projektu obejmuje zakup następujących komple-
tów ubrań strażackich z przeznaczeniem dla członków MDP:
•	 20 kompletów dla MDP składających się z nast. elementów:  ubranie 

koszarowe MDP, Hełm MDP, Pas z toporkiem, Koszulka strażacka dla 
MDP, Dres (czarny) Czapka MDP.

•	 5 kompletów dla MDP pow. 18 lat składających się z ubrania koszaro-
wego 4- częściowego oraz munduru wyjściowego.

•	 1 komplet dla MDP pow. 18 lat -  ubranie bojowe
Ogólna wartość projektu:  21.930,00 zł.       
kwota dofinansowania: 10.000,00 zł. 

Gmina Porąbka otrzymała dotacje celowe przyznane w ramach konkursu „Inicjatywa Sołecka", ogłoszonego przez 
Urząd Marszałkowski w Katowicach. Zastępca Wójta Bogusław Wawak  w żywieckim starostwie podpisał umowę na 
dotację  z Marszałkiem Województwa Śląskiego Jakubem Chełstowskim.
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KOLeJne aKTy wandaLizmu na Terenie gminy POrĄBKa!
Szanowni Państwo,
z wielkim smutkiem i zaniepokojeniem in-

formujemy Państwa o kolejnym dzikim wysy-

pisku śmieci na terenie Gminy Porąbka. W so-
łectwie Porąbka przy trasie edukacji ekologicz-
nej, za ośrodkiem rehabilitacyjnym TriVita zosta-

ła wyrzucona spora ilość śmie-
ci. Sprawa została zgłoszona na 
Policję. Odpady zostaną dokład-
nie przeszukane w celu weryfi-
kacji dokumentów, które mogą 
wskazać właściciela śmieci. Ta-
kie działania należy stanowczo 
potępiać! Kolejne narzędzie, ja-
kie będziemy wykorzystywać 
do walki z wandalizmem to fo-
topułapka. Urządzenie to umoż-
liwia odtwarzanie wykonanych 
zdjęć w celu weryfikacji poten-

cjalnych wandali. Dzięki wykorzystaniu energo-
oszczędnych technologii urządzenie może dzia-
łać bez przerwy kilka miesięcy w terenie! Czujnik 
ruchu, który charakteryzuje się dużą czułością i 
błyskawiczną reakcją, daje pewność, że żadne 
zdarzenie nie umknie obiektywowi urządzenia.

Na terenie Gminy Porąbka w każdym ze so-
łectw w ramach programu unijnego „Zagospo-
darowanie cieków wodnych w Gminie Porąb-
ka” zostały wybudowane trasy ekologiczne wraz 
z  lokalnymi centrami edukacji ekologicznej. Nie 
było jeszcze oficjalnego otwarcia wiat, a już jed-
na z nich została zdewastowana. Gmina Porąbka 
dokłada wszelkich starań aby nasza infrastruk-
tura z roku na rok była coraz piękniejsza, atrak-

W dniu 2 czerwca w OSP  
Porąbka odbył się  
I Dzień Otwartej Remizy  
połączony z Dniem Dziecka. 
Impreza przebiegała  
w miłej radosnej atmosferze.

KLara i BianKa z czańca TO Pierwsze BLiźniaczKi
w Gminie Porąbka urodzone w 2019 roku. GRATULUJEMY! 

Przyszły na świat 9 maja w  Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie . Klara urodziła się o godzi-
nie 11.28 , Bianka  - minutę później. Dziś dumnych rodziców i nowych mieszkańców gminy od-
wiedził zastępca wójta Bogusław Wawak.

Mama Beata - byliśmy świadomi, że będą bliźniaczki. Jestem taka szczęśliwa, dumna, - po-
dwójne  szczęście nas spotkało. Poznajemy wspólnie nowy, piękny świat. 

Tata marek – piękny czas przed nami! Dwie piękne damy zmieniły życie o 180 stopni. Jestem 
w pełni szczęśliwym ojcem. 

Z okazji narodzin Maleństw, które wypełniły Państwa dom radosnym życiem, życzymy bliź-
niaczkom  beztroskiego i zdrowego dzieciństwa, a całej szczęśliwej Rodzinie - odkrywania no-
wych uroków wspólnego życia. Życzymy, aby miłość zawsze wskazywała Wam drogę w wycho-
waniu mądrego i uczciwego człowieka.
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KeVi LeadersHiP FesTiVaL (TurKeVe-węgry)
Pierwszy Festiwal Pasterza Kevi odbył się w 1999 roku. W tego-
rocznej edycji festiwalu Gminę Porąbka reprezentowali: Radna 
Agnieszka Walusiak, Radny Szymon Kastelik oraz Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce Anna Jezierska.

O część artystyczną ze strony partnerskiej Gminy Porąbka zadbała Orkiestra 
Dęta Domu Kultury w Porąbce pod batutą Romana Pękali. 

Wydarzenie składało się zasadniczo z czterech głównych części:
- profesjonalna konferencja i prezentacja pasterza,
- programy kulturalne: pokazy tańca ludowego i ludowego,
- rozrywki, pokazy sceniczne
- targi sztuki ludowej i rozładunku rzemiosła,
- konkurs kulinarny na gulasz wołowy i tradycyjne potrawy ludowe jako wyda-

rzenie gastronomiczne.

KuLinarne dziedzicTwO
W dniu 2 czerwca w Wilamowicach odbyła się tegoroczna edycja powiato-

wa pn. „Kulinarne Dziedzictwo Powiatu Bielskiego”.
Tematem był Stół Wielkanocny . W tej edycji wzięły udział 33 Koła Gospo-

dyń Wiejskich. Panie z KGW z Czańca przygotowały:
- Żurek Wielkanocny babci Stasi
- Babkę Wielkanocną ze stołu Króla Stasia przełom XVIII wieku
- Jajka w trzech kolorach
Miałyśmy pięknie przybrany i udekorowany stół .
Z kategorii „Ciasta i desery” KGW za najlepszą babkę wielkanocną otrzymało 

pierwszą nagrodę i pamiątkowy dyplom.

Przewodnicząca KGW w Czańcu
Barbara Górka

cyjniejsza. Martwi fakt, że nie potrafimy szanować  mienia. Tereny Gminy to na-
sze wspólne dobro, ma służyć nam wszystkim, jako mieszkańcom, ale również go-
ściom, którzy odwiedzają naszą małą ojczyznę i na podstawie tego co widzą rysu-
ją nasz obraz. Informujemy ku przestrodze, że na w/w obiektach zostaną zamonto-
wane profesjonalne videorejestratory. Apelujemy do potencjalnych chuliganów: 
ZANIM COŚ ZNISZCZYSZ, ZASTANÓW SIĘ DWA RAZY! - NIE BĘDZIESZ ANONIMO-
WY! Zapowiadamy „wojnę” z potencjalną patologią. 

Szanowni Państwo, jeżeli będziecie świadkami aktu wandalizmu to reagujcie!  
Apelujemy, jeśli tylko mają Państwo wiedzę, kto jest odpowiedzialny za taki stan 
rzeczy, prosimy zgłaszać to do Urzędu Gminy w Porąbce, tel. 33 827 28 10 lub na 
komisariat Policji w Kobierniacach (tel. 33 813 07 10). 

Prosimy również o zgłaszanie wszystkich aktów wandalizmu na terenie Gminy.
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OŚwiaTa

czyTanie wzBOgaca 
Promujemy czytelnictwo w Koperniku

Dzieci, które dużo czytają, mają bogaty zasób słownictwa, z łatwością 
nazywają swoje uczucia i wchodzą w relacje z rówieśnikami, rzadziej spra-
wiają kłopoty wychowawcze, mając lepiej rozwiniętą wyobraźnię umożli-
wiającą obiektywne spojrzenie na zachowania własne i innych, w konse-
kwencji lepiej radzą sobie z obowiązkami szkolnymi, a także funkcjonowa-
niem w społeczności szkolnej. 

Wszystkie działania bibliotekarzy we współpracy z  nauczycielami 
mają sprawić, by uczniowie czytali i obcowali z lekturą, ciekawą książką na 
wszystkich etapach nauki. Biblioteka szkolna w Szkole Podstawowej nr 1 
im. Mikołaja Kopernika w Porąbce to miejsce, gdzie podejmowane są licz-
ne inicjatywy, akcje i ciekawe metody wspierania czytelnictwa. Do najbar-
dziej znaczących należą:

Ogólnopolska akcja „Jak nie czytam, jak czytam”.
Głównym celem od pierwszej edycji jest budowanie pozytywnego wi-

zerunku książki, tak by czytanie kojarzyło się z czymś przyjemnym, z relak-
sem, wolnym czasem i rozrywką. Akcja ma zachęcić tych uczniów, którzy 
nie odkryli radości z czytania, a książkę wciąż traktują jako przykry obowią-
zek. Niech się przekonają, że czyta nie tylko garstka najlepiej uczących się 
rówieśników, ale wszyscy – łącznie z nauczycielami, pracownikami szkoły 
i gośćmi. W piątek 7. czerwca przynieśliśmy ulubione książki i o godz. 10:00 
zaczęliśmy wielkie czytanie. Najpierw czytali dorośli, czytał wójt Gminy Po-
rąbka Paweł Zemanek,  dyrektor SPP1 Małgorzata Walusiak, dyrektor GZO-
SiP Cecylia Koniorczyk oraz dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Graży-
na Szlagor. Czytali uczniowie, nauczyciele oraz panie w biurach. 

Festiwal Książki  - cykliczna impreza promująca czytelnictwo dzieci, or-
ganizowana przez RODN “WOM” w  Bielsku-Białej, akademię Techniczno-
Humanistyczną w Bielsku-Białej, Pedagogiczną Bibliotekę wojewódz-
ką w Bielsku-Białej.

Jej celem jest zachęcanie do czytania, przekazywanie w  atrakcyjnej 
formie wiedzy o  książce i  literaturze, umożliwienie swobodnej ekspresji 
wrażeń czytelniczych, kształtowanie pozytywnych wzorców współpracy 
i rywalizacji.

W imprezie, już po raz trzeci, wzięli udział uczniowie klas piątych na-
szej szkoły – członkowie kółka bibliotecznego. Akcja ta zrzesza uczniów 
z trzech powiatów: bielskiego, żywieckiego i cieszyńskiego. Aby zakwalifi-
kować się do konkursu uczniowie pod kierunkiem p. Anny Zasady – Główki 
przygotowali album pt: Płynie, biegnie przez palce przecieka – czas w na-

szych lekturach”. Kreatywność 
i oryginalność pracy sprawiły, iż 
mogliśmy wziąć udział w finale 
konkursu, który zorganizowano 
23 maja w Bielsku – Białej. Uczniowie ośmiu zwycięskich szkół rywalizowa-
li ze sobą w grach i zabawach wiedzowych, sportowych i artystycznych na-
wiązujących książek wybranych przez organizatorów. Trzecie miejsce zdo-
było przedstawienie przygotowane pod kierunkiem p. Mirelli Jura , w któ-
rym wystąpili Milena Honkisz, Zofia Biłek, Dominika Ogórek, Michał Głów-
ka, Michał Kozieł, Adrian Procner. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplo-
my i nagrody książkowe.

Ogólnopolski Konkurs „Wielka Liga Czytelników” 
Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-8 oraz ich rodziców. Ma on 

na celu zachęcenie młodego pokolenia do czytania książek oraz skupie-
nia wokół wspólnego czytania dzieci wraz z rodzicami. Misją wydarzenia 
jest promowanie czytelnictwa jako ciekawej i rozwijającej formy spędza-
nia czasu wolnego. Celem konkursu jest również wyłonienie najlepszych 
czytelników.

W  szkole do konkursu przystąpiło wielu uczniów wspieranych przez 
rodziców. 

W etapie powiatowym wzięły udział dwie drużyny. W kategorii klas 1-4 
drużyna w składzie: Oliwier Pękala, Maria Ring, Michał Ryłko zajęła III miej-
sce, a  drużyna dziewcząt z  klas 5-8, w  składzie: Julia Forysiak, Kinga Ku-
biś, Katarzyna Sikora zajęła I miejsce i zakwalifikowała się do etapu woje-
wódzkiego.

28 marca 2019r. w Katowicach odbył się finał wojewódzki Wielkiej Ligi 
Czytelników, w którym nasze uczennice z wynikiem 140 pkt na 150 możli-
wych do zdobycia, uplasowały się na 14 miejscu.

„Uczniowie muszą pragnąć stać się czytelnikami, nie dlatego, że ktoś inny 
tego chce,
ale dlatego, że pozwolono im dostrzec korzyści płynące z czytania. Mu-
szą  pojąć, jaką wartość ma czytanie. To się nie dzieje bez wysiłku. Uczniów 
trzeba poprowadzić.” 

(Kelly Gallagher) 

Bibliotekarze SPP1

Zadaniem szkoły podstawowej jest wprowadzenie uczniów w świat literatury, 
ugruntowanie ich zainteresowań czytelniczych oraz wyposażenie w kompetencje 
czytelnicze. Szkoła podejmuje działania mające na celu rozbudzenie u uczniów za-
miłowania do czytania oraz działania sprzyjające zwiększeniu aktywności czytelni-
czej uczniów. 
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W br. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikoła-
ja Kopernika w Porąbce we współpracy z Towa-
rzystwem Przyjaciół Porąbki realizowała pro-
jekt: „Ekologia to nie grzeczność – to koniecz-
ność”. W  ramach projektu odbyły się spotka-
nia z dietetykiem, pszczelarzem oraz warszta-
ty, pokazy i prezentacje eko dla uczniów szkoły 
oraz przedszkolaków.

Warsztaty pszczelarskie
Kim jest pszczelarz, czym jest ul, co to pszczela rodzina, jakie znacze-

nie mają pszczoły dla otaczającego nas świata, dlaczego powinniśmy o nie 
dbać …? - na te inne pytania odpowiadał uczniom naszej szkoły mistrz 
pszczelarstwa z Pasieki „Boża Iskierka” w czasie trwania warsztatów pszcze-
larskich. Prowadzący w ciekawy sposób przedstawił historię odkrycia mio-
du i jego zdrowotne właściwości, jak wygląda życie w ulu, sposoby poro-
zumiewania się pszczół i inne tajemnice z życia tych pracowitych owadów. 
Odbyła się degustacja miodu i pyłku pszczelego. Uczniowie własnoręcz-
nie wykonywali świeczki z wosku. Największy zachwyt wywołał szklany ul, 
przez który dzieci mogły oglądać żywe pszczoły. Zajęcia były bardzo inte-
resujące i „słodkie”.

Alternatywny recykling
To warsztat, który przekonał wszystkich, że śmieci mogą mieć drugie 

życie. Nasza planeta jest niezwykle cenna, jest naszym domem, dlatego tak 
ważna jest nasza postawa wobec jej zasobów. Musimy nauczyć się cenić 
i właściwie korzystać ze świata przyrody. Prowadzący pokazali w jaki spo-
sób ponownie wykorzystać odpady. Podczas zajęć uczniowie wykorzystali 
swoją kreatywność i stworzyli sympatyczne gniotki, klamerkowe samoloty 
i opakowanie na prezent. Rozmawiali też o recyklingu i o tym, w jaki sposób 
poprzez codzienne wybory dbać o nasz wspólny dom – Ziemię.

Prezentacja pani dietetyk obejmowała promocję zdrowia, zasady ra-
cjonalnego żywienia, produkcję żywności i związane z nią zagrożenia, pro-

blem ochrony środowiska. Można było dowiedzieć się, że produkty z na-
pisem „zdrowa żywność” wcale nie są równoważne z ekologiczną żywno-
ścią. Produkty ekologiczne są oznaczone odpowiednimi certyfikatami. Na-
pis „zdrowa żywność” może pojawić się na każdym opakowaniu pod wa-
runkiem, że producent zechce ten napis umieścić. Jedzenie z  kategorii 
„zdrowa żywność” nie musi spełniać standardów produkcji odpowiednich 
dla żywienia eko. Umieszczanie napisu „zdrowa żywność” jest tym bardziej 
bezpodstawne, że żywność dopuszczona do handlu nie może być szkodli-
wa dla zdrowia lub życia człowieka.

Bądź Eko uchyl pojemnika wieko
Kolejne zajęcia eksperymentalne „Fabryki kreatywności” obejmowały 

tematykę ekologii. W czasie pokazu sprawdzane były między innymi wła-
ściwości reklamówek zwykłych i  biodegradowalnych, uczniowie umiesz-
czali odpady we właściwych pojemnikach (segregacja śmieci), wytwarza-
li bezpieczny smog (to była potężna zadymka), oddzielali metalowe śmieci 
od makulatury za pomocą magnetycznej wędki i dowiedzieli się na czym 
polega recykling papieru (od zbiórki makulatury po odzyskaną białą kart-
kę papieru). W czasie pokazu przeprowadzono wiele ciekawych ekspery-
mentów i doświadczeń – poszukiwanie koloru, podpalanie dłoni, koloro-
we wulkany, powietrzna armata, produkcja mgły i działanie podciśnienia. 
Zajęcia były niezwykle fascynujące zwłaszcza, że we wszystkich pokazach 
i doświadczeniach brali udział uczniowie.

Botanika
Dzięki różnym eksponatom i  doświadczeniom botanicznym ucznio-

wie poznali budowę, organizację i funkcjonowanie świata roślin. Na zaję-
ciach zobaczyli hodowlę hydroponiczną fasoli, rośliny owadożerne, wy-
konali doświadczenie “chemiczny ogród” oraz “lewitujący pyłek”. Nauczyli 
się rozróżniać drzewa po kształtach liści oraz przeprowadzili eksperyment 
z barwnikami roślinnymi.

Bio-zakręceni, czyli przyrodnicy w akcji
Ostatnie spotkanie z Fabryką Kreatywności ponownie udowodniło, że 

świat nauki jest niezwykle fascynujący. Chemia, biologia, fizyka zachwy-
cają i dostarczają rozwiązań dla wielu codziennych problemów, a ciekawe 

razem zadBaJmy O ziemię
Ziemia jest twoim okrętem, nie siedzibą. 

Św. Augustyn
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doświadczenia i eksperymenty, doprawione szczyptą humoru dają wiele 
radości. W czasie warsztatów prowadzący zaprezentowali wiele zagadnień 
z różnych nauk przyrodniczych:
•	 czyżby czary? – gotowanie jajka w kilka sekund i jak ma się to do bio-

logii,
•	 oszukać zmysły, czyli jak mózg „wpuszcza nas w maliny”,
•	 demonstracja „umiejętności” barwników roślinnych,
•	 kolorowe napoje, czyli o gęstości cieczy słów klika,
•	 magiczne kości? - jak mleko i cola wpływają na nasze zdrowie,
•	 podział organizmów żywych na królestwa,
•	 budowanie DNA,
•	 czy istnieje przepis na każdy z organizmów?
•	 co ma wspólnego mutacja z kostką do gry?
•	 owady na wyciągnięcie ręki - przeobrażanie się owadów oraz cieka-

wostki z ich świata.
Dziękujemy Fabryce Kreatywności za wspólnie spędzony czas, wielką 

dawkę wiedzy, humoru i pasji.
W czasie realizacji projektu w szkole, a następnie w UG w Porąbce po-

dziwiać można było wystawę "Cuda z odpadów". Wszystkie klasy opraco-
wały również i zaprezentowały ekologiczne kodeksy.

W ramach projektu siódme i ósme klasy udały się z wizytą do elek-
trowni Porąbka-żar - odbyły podróż do wnętrza góry.

Byli wewnątrz góry, w  której znajduje się jedyna w  Polsce podziem-
na elektrownia. Zwiedzanie rozpoczęli od miejsca, w którym jest już goto-
wa (o wielkim napięciu) energia elektryczna. Nazwa tego miejsca jest do-
syć skomplikowana: rozdzielnia odłącznikowa wyprowadzenia mocy. To 
z tego miejsca liniami napowietrznymi energia trafia do miejsca włączenia 
do krajowego systemu energetycznego, czyli do rozdzielni w Bujakowie. 
Zwiedzanie rozpoczęło się od krótkiego wykładu na temat powstania i roli 
tej elektrowni oraz obejrzenia filmu, w którym zaprezentowano znaczenie 
i rolę wody w przyrodzie oraz rodzaje elektrowni śródlądowych, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem elektrowni szczytowo-pompowych.

W dalszej kolejności zwiedzający ubrali twarzowe kaski i udali się do 
serca góry. Prowadził tam długi na 480  m, podziemny tunel. To sztolnia 
komunikacyjna elektrowni, która pełni również rolę szybu wentylacyjne-
go. Po minięciu szybu dotarli do serca elektrowni, ogromnej hali wysokiej 
na 40 i długiej na 124 m. A tam już tylko generatory, pompy, turbiny – sło-
wem: wszystko to, co może zafascynować niejeden dziecięcy umysł.

Pochylić czoło należy przed budowniczymi, projektantami i pomysło-
dawcami tego technicznego "cudu” wykorzystania energii wodnej. Wśród 
nich Gabriel Narutowicz, późniejszy prezydent II RP i Kazimierz Dachow-
ski, który w 1952 roku wysunął po raz pierwszy propozycję budowy elek-
trowni Porąbka-Żar   

W ramach podjętych w projekcie działań odbyła się szkolna Eko dys-
koteka. Uczniowie uczestniczyli w  eko-zabawach i   warsztatach tanecz-
nych prowadzonych przez zaproszonego profesjonalistę. Dla uczestników 
przygotowano zdrowy szwedzki stół, a wszyscy Ci, którzy ubrali się w sty-
lu „eko”,   otrzymali wolny wstęp i drobne upominki. Wybrano także króla 
i królową balu. 

W piątek 31 maja  miał miejsce ekologiczny happening przy Urzędzie 
Gminy. Gościli na nim przedstawiciele władz gminnych, lokalnych organi-

zacji oraz nadleśnictwa Andrychów. Uczniowie odczytali listy, które pisali 
do Ziemi. Listy zostały zamknięte w Kapsule Czasu i zakopane pod „Drze-
wem Życzeń”, które przed Urzędem Gminy posadzili: wójt GP Paweł Zema-
nek prezes TPP  Jan Kos, dyrektor SPP1 Małgorzata Walusiak, nadleśniczy 
pan Bogdan Pabis. 

Torbami eko nagrodzono uczniów, którzy przygotowali najciekaw-
sze stroje ekologiczne. Wszyscy uczestnicy imprezy otrzymali pamiątko-
we przypinki. Barwny korowód „zielonych” z plakatami, transparentami, in-
strumentami z recyklingu przemaszerował ulicami Porąbki głośno propa-
gując ekologiczne treści.

Następnie w ramach happeningu odbył się szkolny marsz na orienta-
cję szlakiem ścieżki ekologicznej utworzonej na terenie Porąbki. Druży-
ny, rozgrywając ekoturniej zaliczały stacje: Kropla życia, Zbiórka makula-
tury, Ekologiczna piramida, Ekologia, Ekosystem, Eko-rebus, Dbamy o zie-
mię, Chrońmy zwierzęta, Ratujmy pszczoły, Eko – dance, Zadanie specjal-
ne z latawcem. Nagrodą były kwiaty doniczkowe do sali lekcyjnej. W orga-
nizacji imprezy wspierały Szkołę dzielnie panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Porąbce, ks. proboszcz Zdzisław Grochal, radna Eugenia Kula, sołtys Zbi-
gniew Targosz, pszczelarz Tadeusz Mreńca, Towarzystwo Przyjaciół Porąb-
ki, rodzice oraz nasz absolwent Kacper Jura. Bardzo im za to dziękujemy.

W sobotę 1 czerwca wyruszył koordynowany przez UKS Millenium ro-
dzinny rajd na Wołek połączony ze zbieraniem śmieci. Uczestnicy rajdu 
wyposażeni w worki i rękawiczki sprzątali szlak turystyczny.  Akcję zakoń-
czyli wspólnym ogniskiem z pieczeniem kiełbasek. Po powrocie wszyscy 
uczestnicy otrzymali zielone sadzonki do ogrodów.

W tym dniu również ruszyła zbiórka makulatury, baterii, puszek i  tele-
fonów komórkowych "za zielone". Mieszkańcy z terenu gminy i sympatycy 
czystej Ziemi ochoczo wymieniali surowce wtórne na zielone krzewy. Dzię-
ki akcji znikały śmieci, a posadzone w ogrodach krzewy, pięknie udekoro-
wały okoliczne ogródki.

Mamy nadzieję, że realizacja projektu przyczyniła się do wzrostu świa-
domości dzieci i młodzieży jak dbać o przyrodę oraz rozwinęła w nich pro-
ekologiczne postawy na tyle, by wzięły odpowiedzialność za środowisko 
naturalne, gdy dorosną. Ufamy, że wszyscy zrozumieli, że ekologia to nie 
grzeczność – to konieczność.

 Dyrekcja SPP1
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szKOŁa sPOrTOwycH TaLenTÓw
„Przyszłość należy do tych,  

którzy wierzą w piękno swoich marzeń.” 
Eleanor Roosevelt

Rok szkolny 2018/19 to rok obfitujący w imprezy i sukcesy sportowe 
dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Porąbce 
i członków UKS Millenium.

Dzięki współpracy z  Fundacją Małgorzaty Glinki szkoła i  klub biorą 
udział w projektach :
•	 Wakacje z  Glinka Academy „Festiwal Piłki Siatkowej z  Małgorzatą 

Glinką”
•	 „Cykl Turniejów Mini Piłki  Siatkowej o Puchar Małgorzaty Glinki”
•	 Zajęcia korekcyjne 2019  „Z pasją po zdrowie”

Wnioskodawcą projektów jest Fundacja Małgorzaty Glinki wraz 
z Partnerami: Gminą Porąbka i Uczniowskim Klubem Sportowym Mille-
nium. Serdecznie dziękujemy władzom Gminy Porąbka za ich wsparcie 
i wkład finansowy, bo przecież inwestycja w młode pokolenie jest inwe-
stycją dla Polski i Polaków. Współdziałając -  Razem Możemy Więcej!

Dzięki tej współpracy uczniowie szkoły i członkowie UKS Millenium 
trenują piłkę siatkową, tenis stołowy, pływanie oraz uprawiają turystykę 
pod okiem lokalnych trenerów. Mają także możliwość doskonalenia swo-
ich sportowych talentów pod okiem fachowców i gwiazd sportu w cza-
sie imprez organizowanych przez Glinka Academy, Orły Sportu, SOS Kęty, 
Oświęcimską Ligę Siatkówki, Gminę Kozy i inne ośrodki sportowe. Swo-
ją doskonałą formę młodzi sportowcy prezentowali w czasie licznych roz-
grywek i turniejów. 

Półfinałem województwa Śląskiego zakończyli uczniowie SP nr 1 
w Porąbce rozgrywki w Mini Piłce Siatkowej Chłopców. Drużyna w skła-
dzie: Mateusz Sopiak, Maciej Pszczółka, Dawid Krysta, Maksymilian Rył-
ko, Piotr Pszczółka, Jakub Dendys, Filip Bizoń, Maciej Stanclik, Filip Pro-
chot zakończyła rozgrywki uplasowała się na miejscu 5-8 w woj. śląskim!

Bardzo dobrze zaprezentowały się uczennice SP1 w  Powiatowych 
igrzyskach młodzieży w  siatkówce Plażowej, które w  Finale Powiatu 
Bielskiego zajęły I miejsce. Drużyna dziewcząt wystąpiła w składzie Justy-
na Sopiak, Aleksandra Majdak i Emilia Zielińska.

Równocześnie rozgrywany był również turniej chłopców, drużyna 
w składzie Jakub Błasiak, Kamil Bąk, Michał Mleczko zajęła II miejsce. 

Do Finału mistrzostw Śląska w  Plażówce dotarły dwie sporto-
we perełki Aleksandra Majdak i  Justyna Sopiak. Finałowy turniej o  Mi-
strzostwo Województwa Śląskiego rozegrany został 12 czerwca w  Dą-

browie Górniczej. Wystartowało w  nim 16 drużyn z  całego Śląska. Tur-
niej rozegrany został systemem brazylijskim, w  którym dwie przegra-
ne decydowały o  odpadnięciu z  turnieju. Justyna Sopiak i  Aleksan-
dra Majdak, miejscami 9-12 zakończyły zmagania w  rozgrywkach.  
Wielkie słowa uznania i podziękowania dla Justyny oraz Oli, które starto-
wały w rozgrywkach z dziewczętami o rok starszymi, a potrafiły walczyć 
jak "równy z równym:". 

W  ogólnopolskich rozgrywkach KINDER+SPORT 2019 startowały  
3 drużyny.

„Trójka” chłopców Filip Prochot, Maciej Stanclik, Adrian Procner i   Mi-
chał Kozieł zajęła 15 miejsce w  województwie w  swojej kategorii roz-
grywkowej.

Drużynie „czwórek” chłopców dojść do finału wojewódzkiego. Finał 
rozegrano 8 czerwca w Mikołowie na hali MOSiR-u. Spotkało się tam po 8 
najlepszych drużyn w kategorii dwójek, trójek i czwórek chłopców. UKS 
Millenium reprezentowany był przez drużynę "czwórek" w składzie: Ma-
ciej Pszczółka, Dawid Krysta, Mateusz Sopiak, Maksymilian Ryłko i Jakub 
Dendys. Po meczach rozegranych z JKS SMS AMS Jastrzębie, MOSM Ty-
chy,  Anbud MKS Będzin, AT Żory Jastrzębski Węgiel, Eco-Team AZS 
2020 Stolzle Częstochowa nasz UKS Millenium zajął 4 miejsce.

Półfinał Mistrzostw Śląska Młodziczek w Siatkówce Plażowej rozegra-
no 20 maja 2019 r. w Katowicach-Kostuchnie UKS Millenium reprezento-
wały 3 pary zawodniczek: Justyna Sopiak i Aleksandra Majdak, Emilia Zie-
lińska i Oliwia Pszczółka, Daria Skwarczyńska i Oliwia Kuźma. Turniej zo-
stał rozegrany „systemem podwójnej eliminacji”. Dwójka Sopiak/Majdak 
zajęła 2 miejsce awansując tym samym do turnieju finałowego,.

Finałowy turniej Mistrzostw Śląska Młodziczek w Siatkówce Plażowej 
został rozegrany w dniach 2-3 czerwca w Katowicach-Kostuchnie. Spo-
tkało się tam 20 najlepszych par dziewcząt z województwa. Drużyna UKS 
Millenium w składzie: Justyna Sopiak i Aleksandra Majdak zajęła 9 miej-
sce. 

UKS Millenium uczestniczył także w XIV Ogólnopolskim Turnieju Mi-
nisiatkówki "JOKERY Glinka Academy" rozgrywanym w Tomaszowie Ma-
zowieckim.
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W poniedziałek 10 czerwca, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Ko-
pernika w Porąbce oraz UKS Millenium  byli gospodarzami wieLKieJ LeK-
cJi wF-u z siaTKÓwKĄ 2019. Lekcja odbyła się na boisku Orlik w ramach 
projektu Glinka Academy i  Fundacji Orły Sportu finansowanego przez 
MSiT. Wielka Lekcja WF-u z Siatkówką to projekt skierowany do dzieci z klas 
III i IV szkół podstawowych. Jest on atrakcyjną formą lekcji WF-u, w której 
główną rolę odgrywa siatkówka, a zajęcia prowadzone są przez profesjo-
nalnych trenerów z Glinka Academy. Warto zauważyć, że Porąbka znalazła 
się w małym gronie 4 lokalizacji z całej Polski, w których goszczą te impre-
zy sportowe.

Lekcja na "Orliku" zaczęła się od wielkiej tanecznej rozgrzewki pro-
wadzonej przez Małgorzatę Glinkę. Następnie młodzi sportowcy podzie-
lili się na grupy i  zostali przydzieleni do poszczególnych stacji sprawno-
ściowych. Wszyscy ćwiczyli z wielkim zaangażowaniem pod okiem spor-
towców oraz naszych lokalnych animatorów sportu.  W przerwie (również 
zdrowej - woda i owoce), był czas na autografy i  zdjęcia z gwiazdami. Na 
zakończenie, za sportową postawę, wszyscy otrzymali medale i dyplomy.

Gościem specjalnym była Małgorzata Glinka - dwukrotna mistrzyni 
Europy (2003, 2005), dwukrotna triumfatorka Ligi Mistrzyń (2011, 2013), 
zdobywczyni Pucharu CEV (2001) i  Pucharu Top Teams (2007), najlepsza 

siatkarka Europy 2003 roku, laureat-
ka CEV Lifetime Award 2013 za cało-
kształt kariery sportowej, MVP (naj-
lepsza zawodniczka) m.in. Pucha-
ru Świata, Mistrzostw Europy, Ligi 
Mistrzyń czy Pucharu CEV, najlep-
sza polska siatkarka pierwszej deka-
dy XXI wieku i  jedna z  najlepszych 
w tym czasie zawodniczek na świe-
cie. 

  Dziękujemy za możliwość bliż-
szego spotkania z siatkarską Gwiaz-
dą Sportu, „wielką rozgrzewkę”, pa-
miątkowe gadżety, ale przede 
wszystkim za dzień wspaniałych 
sportowych wrażeń! 

Dyrekcja SPP1

wieLKa LeKcJa wF-u z siaTKÓwKĄ
„Siatkówka to nasza pasja. Dodaje nam skrzydeł, unosi nas ponad wszystko. Daje milion powodów do radości, uczy 
przezwyciężać strach i słabości. Dzięki niej rozwijamy się i uczymy walczyć o każdy dzień.”.

za największe osiągniecia sportowe w  roku szkolnym 2018/19 
szkoła i klub wyróżniły oraz nagrodziły aleksandrę majdak i Justynę 
sopiak. Te utalentowane dziewczyny budziły zainteresowanie licznych 
klubów sportowych i trenerów. Cieszymy się, że będą kontynuować dal-
szą sportową karierę i życzymy im z całego serca POWODZENIA! Wyróż-
niono również pracę trenerów piłki siatkowej – Wojciech Gąsiorka oraz 
Mirosława Walusiaka.

Zakończeniem tego sportowego roku była Wielka Lekcja WF-u z Siat-
kówką (z gościem honorowym  w osobie Małgorzaty Glinki Mogentale)  
oraz Festyn Sportowy w czasie Dni Gminy Porąbka. W czasie festynu za-
wodnicy, z Paszportem Aktywnej Rodzinki pokonywali 10 stacji spraw-
nościowych, na których trzeba było wykazać się celnością, zręcznością, 
zwinnością, siłą, skocznością i poczuciem humoru. Chętni, mogli zagrać 

w siatkówkę i piłkę nożną. Po sportowych zmaganiach można było wylo-
sować pamiątkowa gadżety oczywiście związane ze sportem. Chętnych 
do aktywnego spędzenia czasu z nami nie brakowało. Wszyscy dobrze 
się bawili i z humorem zdobywali kolejne punkty dla swojego zdrowia.

21 czerwca dla wszystkich uczniów aktywnych sportowo UKS Mille-
nium zorganizował wycieczkę do zamku w Pszczynie oraz parku wodne-
go w Tychach. Każdy, bez względu na wiek, mógł się dobrze bawić. Był 
tam brodzik dziecięcy z  fontannami, gejzerami i  armatkami,  basen ze 
sztuczną falą i  rwącą rzeką, baseny zewnętrzne i  różnego rodzaju zjeż-
dżalnie. Ci, którzy chcieli chwilę odsapnąć mogli skorzystać z wodnych 
leżanek z  masażem. Dzieciaki spisały się na medal. Wyjazd był bardzo 
udany tak jak cały rok sportowy.        

                 dyrekcja sPP1
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eKsPerci PrOgramOwania 
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Porąbce

Podobnie jak w ubiegłym roku szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja 
Kopernika w  Porąbce przystąpiła do projektu „Eksperci Programowania” 
realizowanego przez Wyższą Szkołę Humanitas w  Sosnowcu. Pierwszaki 
poprzez zabawę uczyły się podstaw programowania z użyciem programu 
Scratch Jr. Zajęcia z użyciem maty edukacyjnej i klocków LEGO WeDo 2 po-
zwalały w formie zabawy rozwijać w uczniach kompetencje informatycz-
ne, myślenie komutacyjne, zdolność do kreatywnego rozwiązywania pro-
blemów i myślenia algorytmicznego. 

W  ramach projektu pierwszoklasiści pojechali do Sopotni Wielkiej, 
gdzie wzięli udział w warsztatach robotycznych oraz mieli niepowtarzalną 
okazję zwiedzić (i nie tylko) wnętrze stacji kosmicznej YSS. W trakcie warsz-
tatów robotycznych dzieci kodowały mikroboty - ozoboty. Na czas warsz-
tatów stacja kosmiczna YSS zmieniła się dla dzieci w centrum kontroli mi-
sji marsjańskiej Mars Curiosity, w trakcie której uczniowskie zespoły miały 
za zadanie wylądować pomyślnie na Czerwonej Planecie, wykorzystując 
w tym celu system sterowania stacją YSS zintegrowany z sensorem Kinect. 
Uczniowie przekonali się, w jaki sposób stacja przydaje się w symulowa-
niu gier o tematyce kosmicznej i jak to jest być w samym środku toczącej 
się akcji. Na zakończenie misji dzieci przebrały się w kostiumy stylizowa-
ne na uniformy astronautów z NASA. Czas spędzony w Sopot-
ni Wielkiej dostarczył dzieciom wielu niesamowitych wrażeń 
i przeżyć, podczas warsztatów uczniowie pracowali w zespo-
łach, dzięki czemu mogli nie tylko lepiej się poznać i zintegro-
wać, ale także uczyli się współpracy, komunikacji w zespole. 

4 czerwca w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu od-
była się  Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kompeten-
cje Przyszłości - Eksperci programowania na start. Konferen-
cja miała na celu podsumowanie realizacji projektu „Eksper-
ci Programowania”, jednocześnie stanowiła dla uczestników 
przestrzeń prezentacji i wymiany doświadczeń oraz niezwy-
kle cenne źródło wiedzy z zakresu nowoczesnej edukacji. Jak 

powinna wyglądać współczesna dydaktyka szkolna, aby uczniowie mieli 
szansę w szkole wykształcić kompetencje niezbędne do funkcjonowania 
w cyfrowej rzeczywistości? W jaki sposób zapobiegać marginalizacji oraz 
wykluczeniu cyfrowemu i jednocześnie zadbać o rozwój talentów naszych 
uczniów? W jaki sposób uczyć świadomego i bezpiecznego funkcjonowa-
nia w cyberświecie? Do dyskusji nad powyższymi problemami zaproszeni 
zostali specjaliści, naukowcy oraz praktycy, nauczyciele i trenerzy, którzy 
podzielili się z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem. 

W  konferencji wzięli udział również przedstawiciele SP1 w  Porąbce. 
- dyrektor Małgorzata Walusiak oraz nauczyciele zespołu edukacji wcze-
snoszkolnej. Udział Szkoły w projekcie był wyróżniający i dlatego popro-
szono naszych nauczycieli o zaprezentowanie dobrych praktyk na forum 
oraz podzielenie się swoimi doświadczeniami związanymi z realizacją pro-
jektu.  Zespół zaprezentował, jak można rozwijać  u uczniów myślenie lo-
giczne i algorytmiczne, uczyć kodowania i programowania  na etapie edu-
kacji wczesnoszkolnej. Pokazał podejście interdyscyplinarne, łączące wy-
korzystanie technologii z innymi dziedzinami wiedzy. Prezentacja została 
przyjęta przez uczestników konferencji z wielkim zainteresowaniem. 

Dyrekcja SPP1

Celem projektu było budowanie Lokalnego Zespołu Wsparcia Zdrowia 
Psychicznego - koordynowanego przez GOPS, będącego interdyscyplinar-
nym wsparciem specjalistów z różnych dziedzin, którzy spoglądając holi-
stycznie, wielowymiarowo na osobę z problemem zdrowia psychicznego 
ustalą dla niej optymalny zakres wsparcia. 

W  ramach projektu planowane jest otwieranie innych instytucji na 
problematykę zdrowia psychicznego, tak aby tworzyć infrastrukturę gmin-
ną przyjazną osobie chorej i jej otoczeniu,

W ramach projektu w tym roku szkolnym, odbyły się dwa spotkania dla 
klas VI-VIII z psychologiem Renatą Golonką i psychoterapeutą Ireną Kum-
kowską. Obejmowały one tematykę profilaktyki pierwszorzędowej (higie-

na zdrowia psychicznego, odżywianie, wypoczynek, przeciwdziałanie stre-
sowi, relacje interpersonalne, niepokojące objawy) oraz profilaktyki dru-
gorzędowej (wiedza o  chorobach psychicznych, diagnostyka, itp.). Prze-
prowadzono również szkolenie dla nauczycieli w zakresie wykrywanie ob-
jawów depresji u uczniów.

Projekt dawał również możliwość wsparcia uczniów oraz ich bliskich. 
Uczniowie i  ich rodziny mogli dołączyć do projektu i otrzymać darmową 
pomoc specjalistów z zakresu zdrowia oraz zdrowia psychicznego. Projekt 
realizowany będzie do lipca 2020 roku.

Natalia Wieroska-Saternus

PrOJeKT eKOsysTem
W roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Porąbce przystąpiła do projektu „Eko-
systemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach”.
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Przez minione dwa miesiące przedszkolaki po-
dejmowały różnorodne aktywności, które mia-
ły na celu wszechstronny rozwój, a  także włącze-
nie się w  działania ze społecznością lokalną. 

Kwiecień obfitował w  zajęcia związane ze zdro-
wiem i  ochroną przyrody.” Dzień sportu” stał się oka-
zją do wdrażania nawyku aktywności fizycznej. Dzie-
ci w  tym dniu zmagały się z  różnymi konkurencja-
mi sportowymi – była to więc prawdziwa przed-
szkolna olimpiada. Zawody odbyły się na świeżym 
powietrzu, a  w  salach przedszkolaki uczestniczy-
ły w zabawach muzyczno- ruchowych.  

W przedszkolu "Jagódka" podejmowana była także tematyka z zakre-
su ekologii. Nauczycielki i dzieci nie zapomnieli o „Światowym Dniu Ziemi” 
obchodzonym 22 kwietnia. Najmłodsi, ubrani na zielono, z kolorowymi 
transparentami zaakcentowały swoją postawę przyjaciela przyrody spa-
cerując po okolicy Porąbki. Nasz barwny korowód zwracał uwagę prze-
chodniów i mieszkańców, a tym samym promował postawy ekologiczne. 

W  maju dla naszych przedszkolaków zorganizowana została wy-
cieczka do Gminnej Publicznej Biblioteki w Porąbce. Dla wielu z nich była 
to pierwsza wizyta w tym miejscu. Maluchy z wielkim zaciekawieniem 
przeglądały książki znajdujące się na półkach, ale szczególne zaintereso-
wał ich dział dla dzieci. Wszystkim spodobały się kolorowe i bogato ilustro-
wane książeczki. Pani bibliotekarka w przystępny sposób opowiedziała 
o bibliotece i o zbiorach znajdujących się na półkach. Dzieci zobaczyły, 
jak wygląda karta czytelnika oraz poznały zasady wypożyczania książek. 

W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym do placówki zosta-
li zaproszeni strażacy z OSP w Porąbce. Nie da się ukryć, iż przedszkolaki 

z ogromną niecierpliwością czekały na to spotkanie. Pan strażak oraz ra-
townik medyczny zaczęli od pogadanki na temat specyfiki ich pracy. Na-
stępnie zostały omówione zasady bezpieczeństwa w domu i przedszkolu. 
Dzieciom zostały przypomniane podstawowe czynności związane z udzie-
laniem pierwszej pomocy, a następnie najmłodsi mieli okazję poćwiczyć 
resuscytację krążeniowo- oddechową na fantomie. Dużym zaintereso-
waniem cieszyło się oglądanie i  poznawanie sprzętu gaśniczego. Na ko-
niec przedszkolaki usiadły w wozie strażackim i wczuły się w rolę strażaka.  

Przedszkole „Jagódka” oferuje także dzieciom cykliczne zajęcia z do-
goterapii i  hipoterapii. Za nami już pierwsze spotkania z  czworonoż-
nymi przyjaciółmi. Wspólne, edukacyjne zabawy wywołały mnóstwo 
emocji, a kontakt ze zwierzętami dostarczył dużo pozytywnej energii.

Do wakacji zostało już niewiele czasu, jednak przed czasem odpoczynku 
czekają nas ważne wydarzenia tj. Uroczystość z okazji Dnia Mamy, Piknik na Dnia 
Dziecka, Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom czy warsztaty przyrodnicze. 

Ewelina Sztafińska

OTwarcie niePuBLicznegO PrzedszKOLa „JagÓdKa”
1 kwietnia po rozbudowie i adaptacji zostało otwarte Przedszkole Niepubliczne „Jagódka” w Porąbce.

niezwyKLe cieKawy rOK
w Szkole Podstawowej nr 2 w Czańcu

19 czerwca uroczystym apelem pożegnaliśmy rok szkolny 2018/2019. 
Zapisze się on w naszej pamięci jako niezwykle interesujący i obfitujący 
w  wiele ważnych oraz radosnych wydarzeń.

KONKURSY, TURNIEJE, ZAWODY
Przez cały rok nasi uczniowie niejednokrotnie dawali nam ogromne 

powody do dumy, ponieważ uczestniczyli w wielu konkursach, osiągając 
wysokie wyniki na szczeblu gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim. 
Brali udział m.in. w:

- turniejach, zawodach sportowych: 
•	 tenis stołowy (zawody gminne), II miejsce drużynowo (dziewczyny, 

chłopcy),  
•	 piłka koszykowa (zawody gminne), IV miejsce (dziewczyny), I miejsce 

(chłopcy),
•	 Turniej Piłki Siatkowej  (zawody  gminne), IV  miejsce (chłopcy),
•	 Turniej Piłki Ręcznej  (półfinały powiatowe), I miejsce (chłopcy),
•	 Sztafetowe Biegi Przełajowe (zawody gminne),

•	 Turniej Tenisa 
Stołowego o Pu-
char Przewodni-
czącego Rady 
Gminy Porąbka;
- konkursach 

plastycznych: 
•	 W o j e w ó d z -

ki Konkurs Plastyczny - „Pocztówka na sto lat – moja Niepodległa”, 
I miejsce (Anna Kozieł),

•	 „Zielono mi” Wojewódzki Konkurs Plastyczny – Mój ulubiony bohater 
literacki organizowany w ramach Jesiennych Dni Książki Buczkowice 
2018,  I miejsce (Małgorzata Drabczyk),

•	 konkurs na ozdobę wielkanocną organizowany przez Gminny Ośro-
dek Kultury w Porąbce, II miejsce (Anna Kozieł),

•	 XXVI MKP „Mieszkam w  Beskidach”, nagroda specjalna Dyrektora 
GOK w Świnnej (Anna Kozieł);
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- konkursach literackich:
•	 Wojewódzki Konkurs Literacki „CHCECIE BAJKI... OTO BAJKA” organi-

zowany w ramach Jesiennych Dni Książki Buczkowice 2018, II miej-
sce (Oliwia Sordyl), 

•	 VIII Festiwal Jednego Aktora, Nagroda Dyrektora Domu Kultury w Kę-
tach (Anna Kizner), 

•	 konkurs pt. „Świat w 2084 roku. Moja wizja przyszłości” organizowa-
ny przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kętach oraz Powiatowy Ze-
spół nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. S. Wyspiańskiego w Kętach, 
nagrody książkowe (Joanna Bazan, Milena Michałek, Paulina Gibas),

•	 konkurs wojewódzki pt. „I love family”,
•	 VI Dyktando Niepodległościowe  pt.„Po polsku o historii",
•	 konkurs o Janie Pawle II,
•	 Wojewódzki Przegląd Krótkich Przedstawień i Monodramów XX MI-

NIATURY TEATRALNE – GOK Buczkowice,
•	 konkurs - „List do ulubionego pisarza”;

- konkursach wewnątrzszkolnych:
•	 na najciekawszą i oryginalną flagę Polski z okazji 100- lecia odzyska-

nia przez Polskę niepodległości (wyróżnienia), 
•	 fotograficzny pt. „Jesienią malowane”,
•	 biologiczny w klasie V - „Biolog na 6”,
•	 roczny konkurs na „Najbardziej ekologiczną klasę”,
•	 II Powiatowy Konkurs pt. „Lepiej zapobiegać niż leczyć”, III miejsce 

w gminie; 
-oraz następujących:

•	 konkurs matematyczny – „KANGUR”, wyróżnienie (Zuzanna Brandys), 
•	 Turniej Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego w Wilamowicach, I  miej-

sce (Michał Presz, Kacper Tabor, Kacper Wawak),
•	 konkurs z języka angielskiego – FOX, wyróżnienia (Anna Kozieł, Piotr 

Zaręba, Zuzanna Brandys, Wiktoria Piętka, Anna Kizner, Jan Zaręba, 
Franciszek Dyrcz, Natalia Milej),

•	 III Konkurs Wiedzy o Sejmie,
•	 Ogólnopolski Konkurs Matematyczno- Plastyczny „Matematyczne Prze-

boje”.
•	 VIII Festiwal Jednego Aktora w Domu Kultury w Kętach

OSIĄGNIĘCIA
W tym roku szkolnym bardzo ucieszyło nas otrzymanie tytułu laure-

ata konkursu „Zielona Pracownia 2019” organizowanego przez Zarząd Wo-
jewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach. Dzięki zaangażowaniu pani dyrektor oraz wielu nauczycieli już we 
wrześniu będziemy mieć ekopracownię na najwyższym poziomie.

Możemy poszczycić się również tym, że dostaliśmy dwa certyfika-
ty. Pierwszy z nich to „Szkoła Kompetencji województwa śląskiego”, a dru-
gi „Lepsza szkoła” w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego mie-
rzącego poziom wiedzy i umiejętności uczniów oraz analizującego ich osią-
gnięcia, porównując je z wynikami pozostałych uczestników programu. 

Rozstrzygnięcie konkursu „Zielona Pracownia 2019”

INNOWACJE ORAZ DOBRA PRAKTYKA
Ponadto realizowaliśmy trzy innowacje pedagogiczne oraz dobrą 

praktykę, które niewątpliwie pomogły  ubarwić rzeczywistość szkolną 
i nadały jej nowy wymiar. 
•	  „Czytamy razem” – jej głównym założeniem było rozbudzanie zain-

teresowań czytelniczych wśród dzieci oraz zapewnienie im częste-
go kontaktu z literaturą poprzez spotkania z ciekawymi ludźmi, róż-
norodne akcje („Cała Polska czyta dzieciom”, „Jak nie czytam, jak czy-
tam”), obchodzenie nietypowych świąt, nagrywanie audiobooków, 
konkursy, wystawy oraz prowadzenie kalendarzy czytelniczych.

•	 „Rok zdrowia i nauki” – w ramach tej innowacji uczniowie poznali al-
ternatywne formy spędzania wolnego czasu nie tylko z rówieśnika-
mi, ale również z  rodziną, brali udział w zajęciach rozwijających lo-
giczne myślenie, a spotkania z interesującymi ludźmi wzbudziły ich 
zainteresowanie środowiskiem lokalnym.

•	 „Młody patriota” – ta innowacja miała na celu rozbudzenie w  mło-
dych ludziach postawę nieustannej gotowości poszerzania wiedzy 
o ojczyźnie, wypowiadania się w mowie i piśmie na temat Polski, wy-
bitnych Polaków, a także narodowej literatury.
Lapbooki o tematyce wojennej

•	 Dobra praktyka prowadzona w  naszej szkole wychodzi naprze-
ciw zmieniającej się  rzeczywistości. Jego celem jest edukacja dzie-
ci oraz młodzieży  w  zakresie zdrowego odżywiania się, aktywno-
ści fizycznej, alternatywnych form spędzania czasu wolnego i zgub-
nego wpływu nałogów. Działalność ta cieszyła się tak dużym powo-
dzeniem wśród uczniów, że rozszerzyliśmy ją o kolejne zagadnienia. 
W tym roku szkolnym zorganizowaliśmy Tydzień Zdrowia, Profilakty-
ki, Nauki i Zabawy, podczas którego odbyło się wiele atrakcji.
Rok szkolny 2018/ 2019 był bardzo wartościowy. Zachęcaliśmy na-

szych uczniów do aktywnego działania w  duchu patriotyzmu. Poza tym 
wspieraliśmy ich podczas poszukiwania talentów i  realizowania marzeń, 
motywowaliśmy do wzięcia udziału w  różnych konkursach. Promowali-
śmy zdrowy styl życia oraz czytelnictwo. Tym samym pokazaliśmy, że na-
sza szkoła jest nowoczesna, przyjazna i otwarta na drugiego człowieka.

Opracowała Marzena Tomiak

„czyTamy razem”
czyli innowacja pedagogiczna w Szkole Podstawowej nr 2 w Czańcu

W  kończącym się roku szkolnym w  naszej 
placówce zostały przeprowadzone trzy inno-
wacje pedagogiczne. Jedna z nich była zatytu-
łowana „Czytajmy razem”. Przyświecało jej kil-
ka celów, m.in. zaktywizowanie uczniów, na-
kłonienie ich do pracy twórczej, kształtowanie 
nawyków czytelniczych i  korzystania z  biblio-

teki szkolnej, a także pozaszkolnej, wyrabianie 
szacunku do literatury, ćwiczenie umiejętno-
ści czytania ze zrozumieniem, rozwijanie cieka-
wości świata, poznawania interesujących ludzi, 
podejmowania działań twórczych samodziel-
nie lub zespołowo oraz uświadamianie rodzi-
com roli czytania w rozwoju dzieci i młodzieży. 
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Innowacja została przeprowadzona w  klasach 1a i  2a przez wycho-
wawców – p. Monikę Dybał i p. Agnieszkę Tomiak oraz nauczyciela biblio-
tekarza – p. Agnieszkę Kowalską.

Działania rozpoczęto założeniem kalendarzy czytelniczych przez dzie-
ci. Zadaniem pierwszoklasistów było codzienne czytanie przez 10 minut, 
natomiast uczniów klasy drugiej - 15 minut. Aby ułatwić im wybór ksią-
żek oraz zasięgnięcie informacji o nowościach czytelniczych, odbyło się 
uroczyste pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej, a także zorganizo-
wano wystawę zatytułowaną „Nowości w bibliotece szkolnej”. Nasi dziel-
ni czytelnicy chętnie sięgali po utwory literackie o  różnej tematyce. Po 
przeczytaniu swojej pierwszej książki z biblioteki uczniowie klasy pierw-
szej przygotowali prace plastyczne. Przedstawiały one przygody bohate-
rów, których poznali na kartach literatury. Te kolorowe dzieła mogliśmy 
podziwiać na naszych gazetkach. 

W  ramach krzewienia literatury obchodziliśmy też nietypowe świę-
ta. Każde z  nich połączone było z  czytaniem wybranych fragmentów 
książek przez ciekawe osoby. Świętowaliśmy Dzień Kropki, podczas któ-
rego uczniowie dowiedzieli się, że każdy z  nas ma jakiś talent, wystar-
czy tylko dobrze go poszukać. Zaproszona przez nas pani pielęgniar-
ka przypomniała o  zdrowych nawykach i  higienie, pani leśniczy mó-
wiła o  zwierzętach leśnych, mama jednej z  uczennic opisywała pra-
cę w  fabryce makaronu, a  z  panią dyrektor świętowaliśmy Dzień Plu-
szowego Misia. Naszych najmłodszych czytelników odwiedził rów-
nież Wójt Gminy Porąbka – pan Paweł Zemanek, który przypomniał 
im postać Kubusia Puchatka.  Z  kolei pani Aleksandra Droździk opo-

wiadała o  dogoterapii, przewodnik górski o  tym, jak być bezpiecznym 
w  górach, a  strażacy o  swojej niezwykle trudnej, ale satysfakcjonującej 
pracy.

W  naszą akcję zaangażowały się również uczennice klasy VII, które 
chętnie odwiedzały młodszych kolegów oraz koleżanki i czytały im frag-
menty wybranych utworów (z okazji Święta Postaci z Bajek, 100- lecia Od-
zyskania przez Polskę Niepodległości lub Pierwszego Dnia Wiosny).

Obchody nietypowych świąt często kończyły się tworzeniem prac pla-
stycznych, które zdobiły sale i korytarze szkolne. Swoje przeżycia ucznio-
wie opisywali również na blogu szkolnym „Szkolniacy”. Do ciekawych ini-
cjatyw należała również „Noc w szkole”, podczas której uczniowie mogli 
tym razem zobaczyć ulubionych bohaterów książek na wielkim ekranie. 
Dzieci przebrane za postaci ze swoich ulubionych książek bardzo dobrze 
bawiły się też na balu karnawałowym. Klasy 1a i 2a  wzięły również udział 
w ogólnopolskiej akcji o nazwie „Jak nie czytam, jak czytam” polegającej 
na bicia rekordu w równoczesnym czytaniu.

Podsumowaniem czytelniczych zmagań było nagrywanie audiobo-
oków oraz lekcja pokazowa dla całego grona pedagogicznego, podczas 
której uczniowie zaprezentowali swoje kompetencje. Na koniec innowa-
cji dokonano podsumowania kalendarzy czytelniczych, konkursu orga-
nizowanego przez bibliotekę szkolną oraz ewaluacji przeprowadzonych 
działań. 

Opracowały Monika Dybał, Agnieszka Kowalska,
 Agnieszka Tomiak

uczniOwie szKOŁy POdsTawOweJ nr 2 w czańcu  
OdKrywaJĄ Bieszczady!!!
W maju klasy 7 i 8 ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Czańcu wyruszyły w kierunku Bieszczad. Wyjazd był połączeniem 
edukacji, wypoczynku, aktywnego zwiedzania i świetnej zabawy.

Spływ pontonowyBacówka pod Małą Rawką Bitwa kolorów

Pierwszym punktem wycieczki było zobaczenie Huty Szkła Artystycz-
nego „Sabina" w  Rymanowie. Młodzież nie tylko dostrzegła, ale również 
przekonała się sama, jak ciężka i żmudna jest praca majstra szkła ręcznie 
formowanego. W galerii prac uczniowie podziwiali figurki zwierząt, wazo-

ny oraz patery, świeczniki stworzone do dekoracji wnętrz, przyciski do pa-
pieru popularne wśród kolekcjonerów, lampy elektryczne, stoły i ławy, ele-
ganckie wyroby galeryjne, trofea oraz statuetki. Każdy mógł znaleźć coś in-
teresującego.
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Po zwiedzaniu huty wszyscy udali się do Sanoka – skarbca Bieszcza-
dów. Ze Wzgórza Zamkowego podziwiali piękną panoramę, a  także słu-
chali opowieści przewodnika. Spacerując po Rynku, przystawali przy po-
mniku Beksińskiego i Ławeczce Dobrego Wojaka Szwejka, którego wszy-
scy głaskali po nosie, zaklinając pogodę. 

Potem miało miejsce to, na co wszyscy czekali od początku…przejazd 
do punktu rozpoczęcia SPŁYWU PONTONOWEGO. Najpierw odbyło się 
spotkanie z ratownikiem oraz instruktorem, który przeprowadził szkolenie, 
zwracając szczególną uwagę na zasady bezpieczeństwa, zachowania się 
na wodzie. Po doborze załóg, pontonów, kamizelek asekuracyjnych rozpo-
czął się rekreacyjny, spokojny spływ pontonowy w otoczeniu dzikiej przy-
rody doliną Sanu. Pogoda sprzyjała młodzieży, a wcześniejsze duże opady 
deszczu podniosły poziom wody i dostarczyły dodatkowych atrakcji. Było 
bardzo wesoło. Wszystkim  się podobało.

Kolejny dzień spędzili w Bieszczadzkim Parku Narodowym. Planowali 
wejście na Połoninę Wetlińską ze słynną Chatką Puchatka, ale aura chciała 
inaczej, niestety! Grupa się jednak nie poddała i po krótkich negocjacjach 
z przewodnikiem, zdecydowała się na podejście na Małą Rawkę. Ucznio-
wie zaopatrzeni w  kolorowe peleryny postanowili cieszyć się nową tra-
są i czerpać przyjemność z wędrówki. Po drodze zrobili jeszcze wspólne 
zdjęcie przy Bacówce pod Małą Rawką, kilka ujęć zabłoconych butów i już 
uśmiechnięci wracali do autokaru.

Następnie przejechali do Polańczyka i wspięli się na punkt widokowy 
na wzgórzu Kiczerka, skąd rozpościerał się piękny widok na meandry Je-
ziora Solińskiego i „zielone wzgórza nad Soliną”. 

Kolejnym punktem wycieczki było zobaczenie zapory wodnej w Soli-
nie, która jest największą w  Polsce budowlą hydrotechniczną. Zwiedzać 
można ją zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz. Młodzież spacerowała koro-
ną zapory, mając po jednej stronie taflę wodną otoczoną wzgórzami, a po 
drugiej betonową ścianę biegnącą pionowo w dół. Był to naprawdę niesa-
mowity oraz zapierający dech w piersiach widok. Chwilę później uczestni-

cy wycieczki mieli możliwość zakupu pamiątek na tzw. solińskim deptaku, 
czyli najdłuższej w Bieszczadach ulicy z pamiątkami. 

Ogromnym przeżyciem dla uczniów był też turniej piłki nożnej w ku-
lach Bumper Ball. Ta zabawna rozgrywka w dużych kulach wypełnionych 
powietrzem zagwarantowała naszej ekipie niezapomniane wrażenia oraz 
ogrom śmiechu, zarówno dla graczy jak i kibiców! Raz na nogach, potem 
na głowie, po prostu szaleństwo, a dodatkową atrakcją była dowolna ilość 
błota. 

Po tak wyczerpującym drugim dniu uczniowie powrócili do ośrodka 
na obiadokolację i odpoczynek. Nie, nie, nie…jeszcze nie zbliżała się pora 
snu, ponieważ przed nimi była kolejna atrakcja - bitwa kolorów, czyli wal-
ka na kolorowe proszki. Młodzież bawiła się świetnie, została umorusana 
we wszystkich kolorach tęczy, a zdjęcia z tej zabawy będą dla nich pamiąt-
ką na lata. Na koniec dnia przy pieczonych kiełbaskach nasi uczniowie po-
stanowili zintegrować się z innymi wycieczkami z ośrodka i tym samym po-
dzielić się wrażeniami z pobytu w tych stronach.

Trzeci dzień wyprawy rozpoczęto od pakowania i  wykwaterowania. 
Potem czekała na młodzież jeszcze jedna atrakcja wycieczki - GRA TERE-
NOWA. Najpierw odbyło się spotkanie z  instruktorem, podział na druży-
ny i  omówienie zasad. Następnie rozdano mapy dla poszukiwaczy skar-
bu oraz sprzętu potrzebnego do przejścia gry, m.in. wykrywacze metalu, 
GPS, busole, latarki UV. Wreszcie trzy drużyny wystartowały do walki z cza-
sem i przeciwnikami. Na pięciokilometrowej trasie czekały na nich zadania 
do wykonania, zagadki logiczne, szyfry oraz kody QR. Wszyscy świetnie so-
bie z tym poradzili, odnaleźli wszystkie wskazówki i doczekali się ostatnie-
go etapu, czyli otwarcia kuferka ze skarbem na czas. Po zakończeniu gry 
uczniowie zjedli wspólny obiad i wyruszyli w drogę powrotną do Czańca.

Ilość wrażeń podczas tej trzydniowej wycieczki jest nie do opisania i na 
pewno na długo pozostaną one w pamięci jej uczestników.

                                                                                             Dagmara Gęsicka-Paw

zieLOna szKOŁa 2019
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czańcu

Uczniowie klas trzecich w maju wyjechali na Zieloną Szkołę do Łeby, 
do ośrodka „Słoneczko”. Oprócz zajęć dydaktycznych dzieci wspaniale 
spędzały czas na świeżym powietrzu spacerując i bawiąc się nad morzem, 
korzystały z dobrze przygotowanej infrastruktury na terenie ośrodka. Za-
bawom i grom na boiskach, trampolinach, parku linowym oraz placu za-
baw nie było końca. Pogoda nas rozpieszczała i pozwoliła na realizację 
wszystkich zaplanowanych działań. 

Dzieci miały zorganizowane wycieczki do Słowińskiego Parku Naro-
dowego, gdzie mogły poczuć klimat „polskiej Sahary” i zobaczyć fenomen 
ruchomych wydm a także podziwiać piękne widoki z największej Łąckiej 
Wydmy. W drodze powrotnej zobaczyły wyrzutnię rakietową, która mieści 
się na terenie parku. Kolejna urocza wycieczka to wyjazd do Sarbska, do 
Sea Parku, gdzie czas mile został spędzony na podziwianiu akrobacji fok i 
uchatek. Dreszczyku emocji dostarczył pobyt w oceanarium prehistorycz-
nym 3D, a wrak do góry nogami był próbą samodzielnego pokonania po-
kładu. Na uwagę zasłużył także park miniatur latarni morskich, galeon i 
show z udziałem Błękitka. 

Latarnia Stilo była kolejnym punktem naszej wycieczki. Dzieci fanta-
stycznie „zdobyły” latarnię i zarazem kolejną sprawność na zielonej szko-
le. Samodzielny wyjazd dzieci nad morze był testem na poradzenie sobie 

„bez rodziców” i zadbanie o siebie w każdej sytuacji. Dlatego każdy dzień i 
kolejna zdobyta sprawność była krokiem do zdania testu i otrzymania dy-
plomu „Jestem samodzielna/samodzielny”.

Pobyt w labiryncie 3D i uczestniczenie w zajęciach „Kaszubskie opo-
wieści”, Muzeum Bursztynu, zajęcia animacyjne (baloniada, gra terenowa, 
zajęcia sportowe), chrzest morski to kolejne niespodzianki na „zielonce”.

Uśmiech na twarzach dzieci, radość i dziecięca beztroska, to najwspa-
nialsze momenty dla wychowawców i nauczycieli, a stwierdzenie „Proszę 
Pani, ale było fajnie”, to powód dla którego warto organizować wyjazdy.

Dorota Sablik
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O dziaŁaniacH szKOŁy POdsTawOweJ  
z OddziaŁami PrzedszKOLnymi w BuJaKOwie 

Mija kolejny rok w  naszej szkole. Rok, w  którym nauczyciele  kształ-
towali kompetencje kluczowe uczniów, a idąc za słowami Paulo Coelho „ 
jest tylko jeden sposób nauki –poprzez działanie” stwarzali szereg przed-
sięwzięć, których celem było wyzwalanie kreatywności uczniów, ciekawo-
ści poznania oraz  innowacyjnego uczenia. Sprzyjały temu działania na-
uczycieli podczas zajęć edukacyjnych, akcje samorządu szkolnego oraz 
koła wolontariatu. 

Oto niektóre z podejmowanych przez nas działań:

1. nauKa inaczeJ
Wyjazd na zajęcia na Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli  w  6 wykładach i  warsztatach 
w  ramach Uniwersyteckiego Miasteczka Naukowego. Zajęcia dotyczyły 
biorobotyki (zapoznanie z robotem Luna EMG pomagającym w rehabili-
tacji ofiarom wypadków), młodzi naukowcy brali udział w  jego testowa-
niu. Poznawaliśmy świat „ genów w pudełku” czy też techniki i procedury 
badawcze wykorzystywane w kryminalistyce, nie straszna nam była sekcja 
serca i nerek, jak również rój pszczół w szklanym ulu (jego wielkie i małe 
tajemnice).

IV Szkolny Dzień Nauki
W ramach tego dnia  uczniowie wraz z nauczycielami wysłuchali i ak-

tywnie włączali się  w wykład p. Aruna Milcarza podróżnika, reportera i au-
tora tekstów do czasopisma „Kontynenty” na temat „M jak Madagaskar” 
oraz zajęciach z  programowania bez komputera (wykorzystanie mat edu-
kacyjnych) , zajęciach technicznych (tworzenie pojazdów) , składali mozaiki 
z figur geometrycznych, konstruowali instrumenty muzyczne  jak również 
rozwiązywali słowne łamigłówki w sali poświęconej językowi polskiemu.

Wyjazd do Parku Doświadczeń im. S. Lema w Krakowie jesienią i wiosną
Zajęcia w ogrodzie, gdzie uczniowie poznawali tajniki przyrody, fizy-

ki, geografii, korzystali z możliwości używania rozmaitych urządzeń, kon-
strukcji i modeli, które pozwalają poznawać prawa fizyki oraz świat przy-
rody. Wszyscy z zainteresowaniem i ogromnym zaciekawieniem oglądali 
kołyskę Newtona, równię Galileusza czy platformy obrotowe. Duże wraże-
nie zrobił na nas model Układu Słonecznego. Wszystkich rozbawiły obrazy 
otrzymane w krzywych lustrach oraz wrażenia akustyczne w części parku 
poświęconej dźwiękom. W zajęciach zaangażowane były wszystkie zmysły 
oraz wykorzystana aktywność badawcza.

Majowe warsztaty językowe w Londynie
Nasza młodzież miała niecodzienną okazję poszerzenia swojej wiedzy 

ogólnej o krajach Zjednoczonego Królestwa, jak również możliwość pod-
szlifowania swoich umiejętności językowych. Konwersacja w  języku an-
gielskim i sprawdzenie swojej sprawności językowej w różnych sytuacjach 
z życia codziennego jest świetną okazją, aby ten język lepiej poznać i po-
kochać. Uczniowie zwiedzili Tower of London, Tower Bridge, Parlament, Big 
Ben, Downing Street 10 (siedziba Premier Theresy May), Buckingham Pa-

lace, Picadilly Circus. Dla miłośników sztuki niezwykłą atrakcją były muzea 
i galeria z cennymi zbiorami dzieł sztuki (National Gallery, Muzeum Histo-
rii Naturalnej i  Muzeum Nauki). Mnóstwo śmiechu i  zabawy czekało nas 
w Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud’s. Pani przewodnik pokaza-
ła nam również tajniki życia studenckiego w trakcie spaceru po Oxfordzie 
i zwiedzania jego licznych kolegiów. Najważniejszym elementem warszta-
tów była jednak możliwość zamieszkania z brytyjską rodziną i uczestnic-
two w jej codziennym życiu, kosztowanie brytyjskiej kuchni i podróż lon-
dyńskimi środkami transportu, w tym słynnym londyńskim metrem. 

Żywa lekcja historii
Żywa lekcja historii –  „Polskie drogi do niepodległości”. Aktorzy przy 

aktywnym udziale naszych uczniów przedstawili losy Polski od III rozbioru 
aż do powstań śląskich. Używając różnych przedmiotów i barwnie opowia-
dając aktorzy wciągnęli uczniów w świat legionów, bitew, powstań i walki 
o wolną, niepodległą ojczyznę.

Eksperci programowania w III SP
Projekt „eksperci programowania ” klasa III kończyła ten zapoczątko-

wany w  ubiegłym roku projekt. Dzieci uczyły się podstaw programowa-
nia z wykorzystaniem klocków LEGO WeDO 2.0 wzbogaconych o urządze-
nia umożliwiające tworzenie ruchomych robotów sterowanych z poziomu 
tabletów.

Jesienne i wiosenne lekcje terenowe w Parku Krajobrazowym w Żywcu
Podczas trasy jesienią, na Średni Grojec uczestnicy zajęć mieli okazję 

rozpoznawać napotkane po drodze gatunki roślin i słuchać bardzo cieka-
wych informacji przekazywanych przez prowadzącego. Na szczycie odbył 
się mini konkurs ze zdobytej wiedzy.

Zajęcia wiosenne przeprowadzono w  siedzibie parku krajobrazowe-
go i miały charakter ekologiczny. Uczniowie tworzyli makietę przyrodni-
czą, wysłuchawszy wcześniej wykładu na temat życia bobrów w Żywiec-
kim Parku Krajobrazowym. Elementem zajęć  było zwiedzanie pięknego 
zabytkowego  parku przy Pałacu Habsburgów w Żywcu oraz znajdujące-
go się tam Mini Zoo. Jesienna Wizyta Gości z Palkowic i Witkowic w Buja-
kowie oraz wiosenny wyjazd naszego Klubu Młodego Ekologa do Czech. 

W  ramach współpracy międzynarodowej odwiedzili nas uczniowie 
z   czeskiej szkoły w  Palkovicach oraz uczniowie z  zaprzyjaźnionej szkoły 
z Witkowic. W pierwszy dzień pobytu, po przybyciu do szkoły goście mogli 
obejrzeć występ naszych dziewczyn z zespołu „Błyskawica”, następnie od-
były się warsztaty artystyczne. Wszyscy malowali na kamieniach i tworzyli 
collage o tematyce ekologicznej. Gości zaprosiliśmy na wycieczkę na Górę 
Żar oraz do Wisły i Brennej na warsztaty w chlebowej chacie. Wiosną poje-
chaliśmy z wizytą do naszych partnerów w Czechach. 

2.urOczyŚcie 

Obchody Święta Niepodległości
W ramach tych obchodów odbyło się heppening oraz szereg konkur-

sów, o których pisaliśmy już w gazetce gminnej.
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Październik Miesiącem Bibliotek Szkolnych
Nasza biblioteka szkolna zainicjowała kilka akcji w  ramach obchodów 

tego święta: całoroczny Konkurs „Detektyw Literacki”, innowacyjny projekt 
biblioteki szkolonej przy współpracy z  Członkami Klubu Bibliotekarza  pt. 
„Żywe obrazy”, trwający cały rok szkolny oraz Akcja „Duzi Czytają Małym” jak 
również kiermasz książek. Biblioteka zorganizowała Dzień Głośnego Czyta-
nia w bibliotece, w którym uczestniczyli uczniowie, nauczyciele i rodzice.

W świątecznej atmosferze
Zorganizowano apel z okazji Święta Edukacji Narodowej i w tym dniu 

dokonano również pasowania 4-  klasistów, spotkaliśmy się wszyscy na 
uroczystych apelach z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy oraz 
na apelu z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja, wykorzystując podczas 
niego program komputerowy do przeprowadzenia quizu wiedzy o Polsce 
i Konstytucji 3 Maja, w którym rywalizowały wszystkie klasy od IV-VIII i III 
gimnazjum.

Uroczystości dla środowiska
Nauczyciele i uczniowie zorganizowali: Dzień Babci i Dziadka z przed-

stawieniem pt.: „Jaś i Małgosia” dla klas młodszych, a niepowtarzalne pre-
zenty wykonano podczas warsztatów „czekoladowego szaleństwa”, spo-
tkanie dla rodziców klasy V „Witajcie w  naszej bajce” z  okazji Dnia Matki 
oraz dnia Ojca, przygotowanie i pomoc w organizacji Jarmarku Bożonaro-
dzeniowego, Biegu dla Marzeny czy Pikniku parafialnego. Po raz pierwszy 
zorganizowaliśmy dla uczniów klas VIII i III gimnazjum i ich rodziców na na-
szej sali gimnastycznej Targi Edukacyjne, gdzie zaprosiliśmy szkoły, które 
prezentowały swoje oferty edukacyjne połączone z warsztatami.

3. KOnKursy, aKcJe i wyBrane dziaŁania samOrzĄdu szKOLnegO
Uczestniczyliśmy w wielu konkursach organizowanych przez nauczy-

cieli naszej szkoły, jak również konkursach pozaszkolnych i  oto niektóre 
z nich: Konkurs Języka Angielskiego Fox, Konkurs Matematyczny Kangur, 
Gminny Konkurs Matematycznio-Przyrodniczy dla klas VI, konkurs foto-
graficzny „Cudze chwalicie swego nie znacie”,  Konkurs plastyczny „Miesz-
kam w Beskidach”, plastyczne konkursy  szkolne :„Cyberprzemoc”, „Depre-
sja”, konkurs literacki w ramach XV powiatowego Konkursu Ekologiczne-
go „Człowiek i środowisko”, konkurs powiatowy „Lepiej zapobiegać niż le-
czyć”, konkursy w ramach jesiennego i wiosennego rajdu gminnego, kon-
kurs na świąteczną choinkę, ozdobę wielkanocną, uczestniczyliśmy w wie-
lu zawodach sportowych. Największy sukces osiągnęliśmy w drużynowym 
badmintonie. Jak co roku najlepsi uczniowie, którzy uzyskali wysokie wy-
niki w  nauce i  wzorowe lub bardzo dobre zachowanie oraz wykazali się 
działalnością na rzecz klasy lub szkoły zostali nagrodzeni indeksem „Osią-
gnąć sukces” oraz w nagrodę wyjechali do kina. W ramach akcji samorzą-
du uczniowskiego można było włączyć się w : Dzień Chłopaka w Kropki, 
Dzień kolorowych skarpetek czyli Światowy Dzień Zespołu Downa, Dzień 
Bezpiecznego Internetu, w ramach którego uczniowie wzięli udział w #of-
flinechllenge polegający na odłączeniu się na 48 godzin od sieci interneto-
wej, Dzień Kobiet- Dniem na Opak, akcję #BohaterOn, czyli „Kartka dla Po-
wstańca”, Światowy Dzień świadomości autyzmu-„Zaświeć na niebiesko”.

4. Tydzień PrOFiLaKTyKi w KLasacH mŁOdszycH i sTarszycH
Klasy młodsze -klasy I-III

Dzieci doskonaliły swe umiejętności w zakresie radzenia sobie z drob-
nymi wypadkami oraz udzielania pomocy osobom z  utratą przytomno-

ści.  Wykorzystywano do ćwiczeń praktycznych książeczki oraz fantomy 
z Fundacji WOŚP. Do szkoły przybył pan policjant, który opowiadał dzie-
ciom o bezpiecznym zachowaniu nad wodą i prezentował film pt. „Kręci 
mnie bezpieczeństwo nad wodą”. Podsumowano program profilaktycz-
ny „Cukierki”. Klasa III przygotowała krótkie przedstawienie o historii złego 
czarodzieja Sopucha, a pani bibliotekarka nagrodziła książkami najciekaw-
sze wytwory dzieci. W ramach tygodnia klasy młodsze pojechały do Dre-
am Parku w Ochabach,  mieli okazję pobyć w pięknym parku miniatur oraz 
obejrzeć ciekawe zwierzęta egzotyczne.  Był też dzień truskawki i wyprawa 
na Wołek, w której uczestniczyli również rodzice.        

Klasy starsze IV-VIII i III gimnazjum
W ramach tego wydarzenia wszyscy uczniowie oraz nauczyciele mie-

li możliwość uczestniczenia w ciekawych zajęciach, warsztatach i spotka-
niach z  interesującymi gośćmi. W  pierwszym dniu tygodnia profilaktyki 
mieliśmy zaszczyt gościć specjalistów terapii uzależnień z Fundacji Zapo-
biegania i Resocjalizacji Uzależnień  „Nadzieja” z Bielska – Białej. Poprowa-
dzili oni dwugodzinne warsztaty w klasach VI, VII, VIII oraz IIIG. Celem zajęć 
było rozpoznanie przez uczniów głównych motywów sięgania po alkohol 
i substancje psychoaktywne. Intencją prowadzących było również budo-
wanie postaw abstynenckich oraz szerzenie wiedzy dotyczącej powstawa-
nia uzależnień. W drugim dniu tygodnia profilaktyki odbył się “Dzień sałat-
kowy”.  Poprzedzały go zajęcia dotyczące zdrowego stylu życia i odżywia-
nia przeprowadzone podczas lekcji wychowawczych. W trzecim dniu kla-
sy IV i V uczestniczyły w niezwykłym spotkaniu z  gościem z Centrum do-
goterapii i alpakoterapii, aby poprowadzić zajęcia rekreacyjno-edukacyjne 
z dwoma pieskami. Tematem zajęć były zasady bezpieczeństwa w kontak-
cie z psami oraz rola psa w społeczeństwie. Na zakończenie tygodnia pro-
filaktyki odbył się „Dzień sportu” w całości organizowany przez nauczycie-
li wychowania fizycznego. 

5. wOLOnTariaT
Uczniowie włączali się w  szereg akcji charytatywnych i  wolontariac-

kich. Oto niektóre z nich: całoroczna zbiórka nakrętek dla chorego Adasia, 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, życzenia na święta Bożonarodze-
niowe i Wielkanocne dla ludzi starszych z naszej wsi i emerytowanych na-
uczycieli, zbiórka żywności i środków czystości dla Domu Dziecka w Biel-
sku –Białej, odwiedziny w  Domu Dziecka, pomoc w  zorganizowaniu raj-
du dla Marzeny, biegu dla Marzeny i udział w koncercie charytatywnym, 
kiermasz ciast pod egidą samorządu szkolnego, aby wesprzeć p. Marzenę 
w zmaganiach z chorobą.

6. wycieczKi i wyJazdy dO Kina i TeaTru
Oprócz zajęć edukacyjnych poza szkołą, o których już wspominaliśmy 

odwiedziliśmy: Kraków, Warszawę, Tarnowskie Góry, wędrowaliśmy po gó-
rach na 2 dniowej wycieczce w  Szczyrku poznając uroki Beskidów, na 3 
dniowej wycieczce poznaliśmy magię Pienin, ale nie zabrakło również wę-
drówek w  okolice szkoły, kamieniołom w  Kozach, wycieczka nad stawy, 
spaliśmy pod namiotami na 2 dniowej wycieczce na Magurkę, wspinali-
śmy się na szczyt Żaru. Często goszczono nas w kinie, w teatrze i Banialu-
ce na spektaklach i filmach. Wiele pracy już za nami, cieszymy się z naszych 
sukcesów, ale przed nami nowe wyzwania, mamy głowy pełne pomysłów, 
które chcemy wcielić w życie. To co przedstawiliśmy to tylko fragment tego 
co nazywamy potocznie „życiem szkoły”. Szczegółowe relacje ze zdarzeń, 
imprez, spotkań można znaleźć na naszej stronie internetowej zsbujakow.
pl, gdzie również znajduje się cały bogaty materiał zdjęciowy i filmowy. Za-
praszamy do jej odwiedzania!

Opracowała A. Guzik
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radOsny czas w OddziaŁacH PrzedszKOLnycH w BuJaKOwie
W Oddziałach Przed-

szkolnych w  Bujako-
wie 3 września rozpo-
częły swą przygodę gru-
pa „Sówek” oraz „Żabek”. 
Z  uśmiechem na twarzy 
dzieci powitały nowy rok 
przedszkolny. W  ciągu 
kolejnych miesięcy nie 
omijały ich żadne atrak-
cje oraz spotkania z cie-

kawymi gośćmi, którzy odwiedzali Oddział 
Przedszkolny. Na zakończenie okresu adapta-
cyjnego odbyło się ważne wydarzenie- Paso-
wane na Przedszkolaka. Dzieci były bardzo za-

ciekawione, kiedy odwiedzili nas panowie po-
licjanci, strażacy, ratownik medyczny, pszcze-
larz oraz górnik. „Sówki” i „Żabki” witały z rado-
ścią każdą porę roku, czemu zawsze towarzyszy-
ła  wesoła zabawa, tańce i poczęstunek. 

Kalendarium naszego Oddziału Przedszkol-
nego było bardzo bogate w wydarzenia m.in. ta-
kie jak: Dzień Uśmiechu, Dzień Chłopaka, Dzień 
Kobiet, Dzień Głośnego Czytania, Dzień Biblio-
tekarza, Święto Bajek, Dzień Pluszowego Misia 
i wiele innych.

Raz w   miesiącu bawiliśmy się w  kucharzy, 
gdzie staraliśmy się tworzyć same pyszne sma-
kołyki. Regularnie odwiedzali  nas rodzice, któ-
rzy bardzo się zaangażowali w  czytanie bajek 

dla dzieci. Założeniem akcji, było poparte przez 
wszystkich dorosłych hasło: „Wszyscy chcemy, 
aby  nasze dzieci wyrosły na mądrych, dobrych 
ludzi. Jest na to sposób – czytajmy dzieciom”. 
Również do akcji czytania dołączyli się trzecio-
klasiści, którzy przychodzili w  wolnym czasie, 
aby nam poczytać. Regularnie mieliśmy możli-
wość korzystania z Dogoterapii.

Z okazji 100- lecia Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości odbył się u nas konkurs na naj-
ładniejszy kotylion. Dumni ze swojego pocho-
dzenia uczestniczyliśmy w projekcie „Kartka dla 
Powstańca” – dziękowaliśmy za wolny kraj i  za 
to, że możemy się bawić i  uczyć w  naszej wsi 
jaką jest Bujaków.

Podczas Pikniku, dzieci wraz z rodzicami rozegrali turniej piłkarski. Przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Czańcu 
zaprezentowali na scenie fantastyczny, pełen emocji program, skierowany do całych rodzin.  Nie zabrakło darmo-
wych atrakcji dla dzieci, dmuchanych placy zabaw, waty cukrowej. Animatorzy zapewnili liczne animacje oraz  kon-
kursy z nagrodami. 

i gminny PiKniK sPOrTOwO - rOdzinny

Pokazy, animacje edukacyjne zapewnili Ratownicy Medyczni z Bielskiego Pogotowia Ratunkowego oraz mali strażacy z OSP Czaniec. Na imprezie 
obecność swą zaakceptowali również Policjanci z Komisariatu Policji w Kobiernicach oraz pszczelarze z Gminnego Koła Pszczelarzy w Porąbce „BARTNIK". 
Szczególne słowa uznania i serdeczne podziękowania kierujemy na ręce Dyrektor Przedszkola Publicznego w Czańcu Pani Ilony Ficoń, która wraz z rodzi-
cami dzieci z przedszkola pomogła przy organizacji Pikniku. Państwa pomoc była nieoceniona. 
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dBamy O ziemię „Czysta Ziemia”

Słonko świeci, chmurki płyną,
a na świecie zwierzęta giną.
Śmieci wszędzie rozrzucone,
 ludzkie twarze zasmucone!
Kto planetę dziś oczyści? 

Wszyscy segregujemy śmieci,
to potrafią małe dzieci!
Każdy worek kolor ma:

ten na plastik, ten do szkła!
A gdy o to już zadbamy,
wokół wszędzie czysto mamy. 

Moja Babcia mi mówiła,  
że w Porąbce, Naszej Gminie,
żyją piękne, dzikie świnie, 
 a - że świnia mądry zwierz,
Tam gdzie czysto ona jest! 

           Autor: Aleksandra Mydlarz

iV PiKniK rOdzinny PH. „POsTaw na rOdzinę!”
w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Kobiernicach

Tym razem Piknik Rodzinny, odbył się w wigilię wyjątkowego święta, 
Dnia Matki.

25 maja Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kobiernicach 
wraz z Parafią im. św. Urbana w Kobiernicach po raz czwarty już zorgani-
zowała piknik pod hasłem „Postaw na Rodzinę”. Impreza jak co roku mia-
ła na celu promowanie wartości rodzinnych oraz integrację lokalnej spo-
łeczności.

Podczas uroczystości został przedstawiony bogaty program artystycz-
ny. Wśród występujących pojawili się  uczniowie poszczególnych klas na-
szej szkoły, szkolny chór, orkiestra dęta z  Kobiernic, Młodzieżowa Oaza 
i Dzieci Boże oraz… solista – ksiądz wikary Jakub Krupa…

Po uroczystym otwarciu przez organizatorów przedsięwzięcia, czy-
li panią dyrektor Barbarę Białkowską wraz z ks. Jakubem Krupą, mikrofon 
przejęli konferansjerzy – p. Joanna Tylenda oraz debiutujący   duet, wy-
śmienicie prezentujący się w nowej roli. Mowa tu o  uczniach naszej szko-
ły. Tak, tak, to właśnie oni! Martyna Łaszczak i Szymon Sadlik. Piękni i mło-
dzi i… bardzo utalentowani! Przedstawiciele młodego pokolenia okazali 
się na scenie prawdziwym odkryciem!

Pogoda, trzeba przyznać, wyjątkowo dopisała, choć chyba nikt się nie 
spodziewał. Mówią, że wiara czyni cuda….i  to prawda!!! Mimo ciągłego, 
wręcz niebezpiecznego już deszczu, tego dnia pogoda była wprost wyma-
rzona!  Słońce dodało wszystkim jakby nowych skrzydeł i sprawiło, że każ-
dy, nie tylko na scenie, dał z siebie jeszcze więcej!

Poza występami artystycznymi, na uczestników pikniku czekał wa-
chlarz różnorodnych atrakcji. Były między innymi „dmuchańce”, na któ-
rych frajdy było co nie miara, konne przejażdżki, a także stoisko z biżuterią, 
gdzie uczennice naszej szkoły, Julia, Ania i Andżelika, wprowadziły nowe 
trendy w modzie, nie tylko damskiej 

W tym roku po raz pierwszy gościliśmy strefę wirtualnej rzeczywisto-
ści z  firmy BESKID MEDIA, która okazała się doskonałym urozmaiceniem 
naszej imprezy. Dzieci miały możliwość jako gracze VR przenieść się w zu-
pełnie nowe światy… ale dobrze, że tylko na moment! I dobrze, że każdy 
z nich wróciło do tego realnego, rzeczywistego świata tu i teraz. A ci, którzy 

okazali się naj-
lepszymi roz-
g r y w a j ą c y -
mi otrzyma-
li prawdziwe, 
nie wirtualne, 
nagrody. Li-
czy się prze-
cież czas spę-
dzony razem, 
a  piknik pod 
hasłem „Postaw na Rodzinę” był spotkaniem pełnym prawdziwych emocji 
i wzruszeń, realnych barw i  zapachów dobiegających chociażby z gastro-
nomicznych stoisk. Nie zabrakło i duszonek i kiełbaski z grilla i pysznych, 
domowych ciast i kawy i herbaty i zimnych napojów. Oj dużo tego było 
i dużo się działo! Nie zawiodła nas również OSP z Kobiernic, która sprawi-
ła dzieciom niebywałą radość, organizując zabawy i animacje dla dzieci.

A i kolejek było kilka…  na przykład do stoiska malowania twarzy przez 
panią Dorotę Cudzich czy do zakupu cegiełek. Poza różnorodnymi, więk-
szymi i mniejszymi niespodziankami, wśród uczestników pikniku rozloso-
wano także wspaniałe nagrody główne –rower (ufundowany przez firmę 
MARHAN) 2 hulajnogi (podarowane przez księdza proboszcza i firmę Wan-
dex) oraz deskorolkę, której sponsorem była firma MICH-BUD.

Podczas sobotniego spotkania uczniowie klas piątych mieli okazję za-
demonstrować innym, a w szczególności rodzicom, swoje prace, które były 
efektem realizacji profilaktycznego programu domowych detektywów 
„Jaś i Małgosia na tropie”. Klasy piąte uczestniczyły w nim wraz ze swoimi 
opiekunami. Program ten skoncentrowany był na problematyce picia al-
koholu. Pomysłową galerią prac, piątoklasiści przekazali nam zdecydowa-
ny komunikat-” NIE PIJ!”. Warto podejmować wszelkie działania, by opóź-
niać moment, w którym młodzi ludzie po raz pierwszy sięgają po alkohol, 
by zmniejszać jego spożywanie i ograniczać skalę problemów związanych 
z uzależnieniami.

Aleksandra Mydlarz uczen-
nica Publicznego Przedszkola 
nr 1 w Czańcu zajęła 1 miejsce  
w konkursie „ Dbamy o Ziemię” 
– wiersz o tematyce związanej  
z ekologią i ochroną środo-
wiska. Gratulujemy!
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Wczesna i  skuteczna profilaktyka daję na-
dzieję na ograniczenie i  przeciwdziałanie roż-
nym problemom związanym z  piciem alkoho-
lu i  nie tylko. Warto działać, by chwile spędzo-
ne wspólnie z  rodziną i najbliższymi były coraz 
to piękniejsze!

Tuż przed końcem pikniku czekało jeszcze 
bardzo ekscytujące widowisko poprowadzone 
przez p. Artura Żelichowskiego i p. Patrycję Lasz-
czak, a mianowicie rodzinne konkurencje spor-
towe. Łatwo nie było. Niemniej jednak nasi dziel-
ni rodzice, wraz ze swoimi dziećmi, doskonale 
dali sobie radę!

Dziękujemy wspaniałym organizatorom- pani 
dyrektor Barbarze Białkowskiej, księdzu Jakubowi 
Krupie, Radzie Rodziców oraz wszystkim zaanga-
żowanym z całego serca- sponsorom, Akcji Kato-
lickiej, Kołu Gospodyń Wiejskich, strażakom, na-
uczycielom, konferansjerom, rodzicom i uczniom 
za pomoc, za poświęcenie mnóstwo czasu, za to 
piękne, wspólne majowe popołudnie, które na 
długo pozostanie w naszej pamięci.

Dziękujemy też wszystkim uczestnikom pik-
niku. To bardzo ważne, że mogliśmy po prostu 
pobyć razem!                        Joanna Tylenda

Wdzięczni za okazaną pomoc poniżej poda-
jemy listę naszych Sponsorów, których z roku na 
rok jest coraz więcej:

1. Marek Handzlik MARHAN
2. Wandex
3. MICH – BUD Usługi Budowlane Michał Chwalczyk
4. proboszcz Marek Kręcioch
5. Adam Sopiak
6. Władysław Piznal
7. Zbigniew Jarguz
8. Barbara Legut Salon kosmetyczny „Barbara” 
9. Ilona i Rafał Fabia „Fabir”
10. Lightnet Sp. Z O.o.
11. Agata Pająk – kwiaciarnia Finezja
12. PLAFOR
13. Maspex Wadowice
14. BESKID MEDIA
15. Firma Maroszek
16. Zofia i Józef Iskierka
17. Monika Stanisz
18. Iwona Łyczko
19. Stanisława Kawłatow

20. Tadeusz Brzuchański
21. Barbara Adamus Salon fryzjerski w Czańcu
22. Janusz Gałosz Firma Mechanika
23. Apteka Panaceum
24. Apteka Pod dębem
25. Apteka Maria Wróbel
26. Władysława Kołek Polskie delikatesy
27. Czanieckie makarony
28. Przygoda w Bujakowie
29. Drogeria Koliber
30. Szkółka krzewów ozdobnych Pawica Czaniec
31. Szkółka krzewów ozdobnych Danuta Pudełko
       Pisarzowice
32. Szkółka krzewów ozdobnych Pudełek  
       Pisarzowice
33. Eka Medica
34. Sklep hobbystyczny GNOM
35. Biel Centaurus
36. Fitness Club DORIAN Kęty
37. Centrum Sportu i Tańca FUNKY FEET
38. Revolution Gym Kęty
39. Centrum sportów wodnych „Plaża   
       Czernichów”
40. Restauracja Szaniec Czaniec

wiTaJ, eurOPO!
Śladami uczniów Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Kobiernicach

Swoja przygodę z  europejskimi stolicami, bez fałszywej skromności, 
zaczęli już kilka lat wcześniej. Dziś śmiało można powiedzieć, że są obywa-
telami nie tylko Polski, ale też w pełni Europy. Na potwierdzenie tych słów 
co jakiś czas wyruszają na jej podbój, potwierdzając przy tym swoją przed-
siębiorczość, a zarazem konsekwencję w realizacji kluczowych kompeten-
cji wśród szkolnej młodzieży. 

Jednym z działań pozwalającym w pełni korzystać z zasobów ich umie-
jętności i inicjatywności był niewątpliwie udział w warsztatach językowych 
w Londynie, z którego sprawozdanie możemy przeczytać poniżej.

Warsztaty językowe w Londynie
„When a man is tired of London, he is tired of life for there is in London all 

that life can afford….!”
„Kiedy człowiek zmęczony jest Londynem, jest zmęczony życiem, bo 

Londyn ma wszystko, co życie może zaoferować…!”
Prawdziwość słów Samuel’a Johnson’a mieli szansę sprawdzić ucznio-

wie naszej szkoły, 
uczestnicząc w  dniach 
od 8-13 maja 2019r. 
w  warsztatach języko-
wych w Londynie – sto-
licy Wielkiej Brytanii, 
gospodarczej potędze, 
metropolii, którą od-
wiedza rocznie niemal 
5 mln turystów!

Praktyczne ćwicze-
nia języka angielskiego w naturalnych sytuacjach, poprzez kontakt z prze-
wodnikiem, z londyńczykami w sklepach, czy na ulicach, a przede wszyst-
kim z członkami rodzin brytyjskich, u których zakwaterowani byli  uczest-
nicy wycieczki – to doskonała szansa na wypróbowanie swoich umiejętno-
ści językowych i mobilizacja do dalszej nauki

Kiedyś europejskie stolice kojarzyły się z luksusem pozostającym dla wielu jedynie w sferze marzeń. Na szczęście 
świat ruszył do przodu, można by rzec – niejako naprzeciw oczekiwaniom zwiedzających, zwłaszcza młodego poko-
lenia. Wśród spragnionych smakoszy przygód, a także zdobywania wiedzy, poznawania kultury i obyczajów innych 
narodowości, znaleźli się również nasi uczniowie. 
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Zgodnie z  zapowiedziami organizatora, program wycieczki był na-
prawdę intensywny – od rana do wieczora zwiedzaliśmy najróżniejsze mu-
zea, piękne miejsca odwiedzane przez turystów oraz mniej lub bardziej 
znane zakamarki Londynu. Znalazły się wśród nich oczywiście Buckin-
gham Palace, siedziba królowej, zobaczyliśmy  Opactwo Westminsterskie, 
Trafalgar Square, Tower Bridge, a także słynny Big Ben, budynek Parlamen-
tu oraz siedzibę premiera Wielkiej Brytanii przy 10 Downing Street. Podzi-
wialiśmy panoramę Londynu z Koła Młyńskiego – London Eye.

Zainteresowanie   wzbudziły   ekspozycje prezentowane w  słynnych 
muzeach, m.in. imponujące dinozaury w Natural History Museum; mogli-
śmy wielu rzeczy dotknąć, spróbować, przeżyć  symulację trzęsienia zie-
mi lub samodzielnie wykonać różne eksperymenty. W  Science Museum, 
gdzie znajduje się ponad 300 000 eksponatów – od najmniejszych ukła-
dów elektronicznych do naturalnej wielkości samolotów, aby dokładnie 
zwiedzić wszystkie 7 pięter muzeum, potrzebny jest cały dzień. W Natio-
nal Gallery zachwyciła nas  bogata kolekcja portretów oraz obrazów zna-
nych dotąd z podręczników. Wspólnie wbiegliśmy na wzgórze Royal Obse-
rvatory w Greenwich słynące z przebiegającego tam zerowego południka. 
Każdy chciał mieć zdjęcie upamiętniające pobyt w tym miejscu. Zwiedzi-
liśmy również najsłynniejszą angielską twierdzę Tower of London, w któ-
rej znajdują się kolekcje zbroi, broni, klejnotów koronnych  oraz insygnia 
królewskie.

Przepłynęliśmy statkiem po Tamizie, oglądając Londyn z  innej per-
spektywy. Niesamowitą atrakcją okazała się wizyta w  Canary Wharf, ser-
cu finansowej dzielnicy London Borough of Tower Hamlets z drapaczami 
chmur, kanałami portowymi oraz parkiem. Wszystko robi ogromne wra-
żenie.

Wizyta w  Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud pozostanie 
w naszej pamięci na długo! Podobizny znanych aktorów, sportowców czy 
polityków niewiele różniły się od oryginału. Zrobiliśmy setki zdjęć ze swo-
imi idolami, świetnie się przy tym bawiąc. Dodatkowych emocji dostarczy-
ła, trwająca zaledwie kilka minut Spirit of London Ride – fascynująca prze-
jażdżka automatycznymi wagonikami, które poruszają się na wszystkie 
strony, przeprowadzając odwiedzających przez zakamarki historycznego 
Londynu. Naszą przygodę zakończyliśmy projekcją filmu w 4D o superbo-
haterach, w trakcie którego zostaliśmy „poczęstowani” katarem Hulka, sza-
blami w plecy i wodą z fontanny.

Wyjątkowy dzień spędziliśmy w Oksfordzie- przepięknym mieście uni-
wersyteckim. Podoba się on szczególnie miłośnikom literatury klasycznej 
– po ulicach miasta spacerowali bowiem swego czasu Tolkien, Wilde czy 
Lewis.

Zawitaliśmy także na największą ulicę handlową Londynu – Oxford 
Street. Wpadliśmy na moment do Hamleys – jednego z najstarszych i naj-
bardziej popularnych sklepów z  zabawkami na świecie oraz do M&M’s 
shop i Primarku, skąd wyszliśmy z niemałymi  zakupami.

Wyjazd, oprócz praktycznej nauki języka, był niesamowitą okazją do 
poznania obyczajów, kultury i  dziedzictwa narodowego Anglii.   Jest to 
z pewnością miasto, do którego w przyszłości wrócimy, bo nie sposób się 
nim znudzić.

Beata Sadlik

Innym przedsięwzięciem potwierdzającym europejskość młodzieży 
z Kobiernic są także organizowane od lat wycieczki do największych stolic. 
Po rodzimej Warszawie i sąsiedzkim Budapeszcie, przyszedł czas na Wie-

deń, z którego relację przesłali nam sami uczestnicy wyprawy, uczniowie 
ostatniego rocznika gimnazjum.

Wiedeń, ach ten Wiedeń…
W dniu 3 czerwca 2019 r. w godzinach porannych, w ramach trzydnio-

wej wycieczki, udaliśmy się do Czech, a właściwie do Morawskiego Krasu 
w pobliżu Brna, gdzie czekały na nas pierwsze atrakcje związane z naszym 
wyjazdem. Najpierw zwiedziliśmy przepiękną Jaskinię Punkevni. Szcze-
gólnie spodobało nam się przepłynięcie łodziami podziemną rzeką Pun-
kvą przez malownicze groty tejże jaskini. Panujący tam chłód naładował 
nas energią do dalszego zwiedzania. Po opuszczeniu Punkevni skierowali-
śmy się w stronę kolejki linowej, którą wyjechaliśmy nad imponującą prze-
paść Macochę (139 m głębokości). Lekko zmęczeni podróżą oraz panują-
cym upałem, lecz wciąż w  dobrych nastrojach, wróciliśmy do autobusu, 
który przetransportował nas do Lednic – miejscowości, w której znajdu-
je się wspaniały zespół pałacowo-parkowy (zabytek UNESCO) – rezyden-
cja Lichtensteinów. Miejsce to wywarło na nas niesamowite wrażenie, lecz 
zmęczenie sprawiło, że nie dało się tego po nas poznać, ponieważ jedyne, 
co nas interesowało, to wygodne łóżko w hotelu, a także przepełnienie na-
szych social mediów zdjęciami zrobionymi na tle rezydencji. Koło godziny 
19:00 udaliśmy się do hotelu celem zakwaterowania, zjedliśmy obiadoko-
lację i nieco odpoczęliśmy. Niestety, dla wielu z nas jedną z największych 
atrakcji całej wycieczki były noce spędzone w hotelu.

Zmęczeni, lecz niezmiennie w dobrych nastrojach, a przede wszystkim 
nieżałujący nieprzespanej nocy, udaliśmy się na śniadanie. Gdy już wszy-
scy byliśmy najedzeni, wróciliśmy do swoich pokojów, aby przygotować 
się do zbiórki i wyjazdu do stolicy Austrii – Wiednia. Po wjeździe do mia-
sta jako pierwszy rzucił nam się w oczy (a przede wszystkim chłopakom) 
ogromny stadion narodowy nazwany imieniem słynnego austriackiego 
piłkarza Ernsta Happela (wielokrotnego reprezentanta kraju, a także zdo-
bywcy brązowego medalu z kadrą na mundialu w 1954 roku). Po opusz-
czeniu autokaru ruszyliśmy na spacer po Starym Mieście, podczas które-
go mogliśmy zwiedzić takie miejsca jak neogotycki ratusz, Parlament, Ho-
fburg – zimową rezydencję Habsburgów, ulice Ringstrasse, Graben, a także 
jedną z najelegantszych na terenie Wiednia – Kärntnerstrasse oraz katedrę 
św. Stefana. Chwilę przed przyjazdem autobusu pan Żelichowski oznaj-
mił nam o niespodziance, jaką dla nas przygotowano. Niczego nieświado-
mi zapakowaliśmy się do naszego środka transportu. Byliśmy lekko zanie-
pokojeni, ponieważ jedyne o  czym marzyliśmy, to chłodna kąpiel, przez 
co ze zniecierpliwieniem czekaliśmy na jakąkolwiek informację od prze-
wodnika na temat owej niespodzianki. Niestety… Okazało się, że spełni-
ły się nasze najgorsze wyobrażenia… Kolejnym punktem tego dnia miało 
być zwiedzanie przeciekawych, zabytkowych kościołów na terenie Wied-
nia, a przynajmniej tak nam się wydawało, gdyż okazało się, że pan prze-
wodnik jest bardzo wesołym człowiekiem i postanowił sobie z nas pożar-
tować. Gdy nasza frustracja sięgnęła zenitu, poznaliśmy prawdę. Niespo-
dzianką przygotowaną przez naszych opiekunów było wejście do weso-
łego miasteczka, czyli na Prater. Nikt nie spodziewał się takiego zakończe-
nia  tego ciężkiego i intensywnego dnia. Pomimo zmęczenia, bawiliśmy się 
świetnie. Wróciliśmy do hotelu na obiadokolację. Nie mogliśmy się docze-
kać, aż rzucimy się do łóżek, aby móc odpocząć przed…, a jakże inaczej, 
kolejną nocą pełną wrażeń.
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Następnego ranka musieliśmy wstać nieco wcześniej niż było to w po-
przednim dniu. Już o  6:30 czekało na nas śniadanie. Po zjedzonym po-
siłku wybraliśmy się do pokojów, aby spakować swoje rzeczy na powrót 
do domu. Około godziny 8:00 wszyscy czekali już w autobusie na odjazd 
spod hotelu.   Pierwszym celem ostatniego dnia wycieczki było Muzeum 
Historii Naturalnej w Wiedniu.  Spędziliśmy tam kilka godzin na obserwa-
cji przeróżnych eksponatów, takich jak: szkielety dinozaurów, pradawnych 
ludzi, planetarium i  wiele innych. Podekscytowani dopiero koło godziny 
12:00 zakończyliśmy zwiedzanie. W końcu nadszedł czas na ostatni przy-
stanek naszej wyprawy, a  mianowicie pałac Schönbrunn. Gdy przybyli-
śmy na miejsce, wybraliśmy się na spacer, podziwiając malownicze ogro-
dy cesarskie. Dotarliśmy także na wzgórze, z którego mogliśmy dostrzec 
panoramę północno-wschodniego Wiednia. O  godzinie 15:00 zakończy-

liśmy zwiedzanie pałacu. Zmęczeni, lecz szczęśliwi, udaliśmy się do auto-
karu. Po drodze zatrzymaliśmy się na mały posiłek w naszej ulubionej re-
stauracji – McDonald’s. Późnym wieczorem dotarliśmy na miejsce, Mimo 
że wyczerpani, to jednak w niezmiennie dobrych nastrojach udaliśmy się 
do swoich domów.

Sz.S.  & N.S.

Ze sprawdzonych źródeł wiemy, że wyczerpanie było tylko chwilowe, 
a poznawanie Europy, a zarazem świata nie zakończyło się wraz z powro-
tem z Wiednia. Tym bardziej, że zdajemy sobie sprawę, że świat należy do 
ludzi, którzy maja odwagę spełniać swoje marzenia, a my staramy się ro-
bić to jak najlepiej.

z KOBiernic dO wŁadysŁawOwa, czyLi zieLOna szKOŁa :-)
„Podróżować to rozwijać się“

Pierre Bernardo

8 czerwca 2019 r.  uczniowie klas trzeciej i piątych szkoły Podstawo-
wej im. Tadeusza Kościuszki w Kobiernicach wraz z nauczycielami wyru-
szyli  w daleką podróż. Autokarem, prosto do Władysławowa!

Już na początku przy pożegnaniu nie obyło się oczywiście bez łez, bo 
wśród uczestników wyjazdu na zieloną szkołę byli tacy, co po raz pierwszy 
w swoim życiu opuszczali swoich ukochanych rodziców i dom rodzinny na 
całe dziesięć dni. Otuchy dodawała myśl, że podróżować to rozwijać się!  
A więc w drogę... do krainy najpiękniejszych wschodów i zachodów słoń-
ca, letniego wiatru, morskiej bryzy...i mew!!!

Ktoś zapyta dlaczego Władysławowo? A dlaczego nie? :-) Władysławo-
wo to malownicze miasto położone u nasady Półwyspu Helskiego. Z jed-
nej strony otaczają je wody Zatoki Puckiej, a z drugiej Bałtyk.

Miejscem zakwaterowania był ośrodek Pomorzanka, gdzie czekały po-
koje z łazienkami, ale przede wszystkim smakowite posiłki i wspaniały, za-
wsze życzliwy personel.

Pogoda była wymarzona: słońce, słońce i jeszcze raz słońce. A atrakcji 
co nie miara, nie sposób ich wszystkich wymienić i opisać!

W ramach zielonej szkoły odbywały się następujące imprezy okolicz-
nościowe i wycieczki turystyczne:
•	 piesze wycieczki wzdłuż wybrzeża oraz po najbliższej okolicy,
•	 gry i zabawy na plaży czy placach zabaw,
•	 wycieczka autokarowa do Gdańska, Gdyni i Sopotu,
•	 zwiedzanie Westerplatte,
•	 rejs statkiem po jeziorze Łebsko,
•	 zwiedzanie Słowińskiego Parku Narodowego i wycieczka na Rucho-

we Wydmy w Łebie,
•	 zwiedzanie Ośrodka Sportu w Cetniewie i Alei Gwiazd,
•	 wschody i zachody słońca,
•	  strefa kibica, czyli niezapomniany i pełen emocji wieczór przed TV,
•	 gry terenowe- team building,
•	 wieczorki integracyjne, w tym niezapomniana zabawa „Parada Kłam-

ców”,
•	 oraz dłuuuugo oczekiwana dyskoteka!!! Wszyscy o nią dopytywali  

i szykowali się do tańca. Chłopcy nie mogli napatrzeć się na pięknie 
wystrojone koleżanki :-)
Program zielonej szkoły był bardzo napięty i wypełniony różnorodny-

mi warsztatami, a wśród nich:
•	 instalacja przestrzenna, czyli rzeźby z piasku i nieoczywistych mate-

riałów i elementów przyrody,
•	 plenerowe graffitti, czyli forma ekstremalnej zabawy i bitwy na ob-

razy,
•	 warsztaty survivalu leśnego z elementami gry terenowej, czyli sztuka 

przetrwania w lesie bądź innym ekstremalnym terenie, ale też moż-
liwość zdobycia cennych informacji, tj. jak udzielić komuś pomocy, 
jak odnaleźć właściwy kierunek, jak rozpalić ognisko, jak przyrządzać 
pokarm, który zagłuszy głód, a także jak uzdatnić wodę z kałuży do 
picia,

•	 eko-kuchnia: wypiek pieczywa i samodzielne wykonanie masła,
•	 warsztaty cyrkowo-kuglarskie, czyli niezwykły pomysł aktywnego  

i twórczego spędzania czasu, gdzie każdy może spróbować swoich sił 
w opanowaniu wielu ciekawych sztuczek cyrkowych, sprawnościo-
wo-manualnych i pantomimiczych, a także elementy gry komedio-
wo-aktorskiej,

•	 warsztaty zumby, pełne energetycznych i latynoskich rytmów,
•	 warsztaty plastyczne, w tym filcowanie.
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Turniej strategicznej gry planszowej „Żywioły lasu”. 
Sukces uczniów ze Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki 
w Kobiernicach w stolicy! „Żywioły lasu” to autorska gra 
planszowa przeznaczona do indywidualnej rozgrywki 
w  gronie kilku osób. Jej atutem jest dobrze zbalanso-
wana mechanika, w  której równoważy się aspekt loso-
wości oraz wpływu decyzji podejmowanych przez gracza 
na przebieg gry.

Rodzic, pan Jacek Drabek, „zaraził” tą grą ponad 20 osobową grupę 
uczniów z klas IV-VI, która przez kilka tygodni, pod opieką nauczycieli, p. 
Joanny Tylendy, p. Patrycji Laszczak i p.  Beaty Sadlik, regularnie spotykała 
się po lekcjach w szkole na rozgrywkach.

Głównym zadaniem w grze było zachowanie lasu w dobrej kondycji. 
Od dobrze przemyślanych decyzji i działań zależało, czy uda się  zapano-
wać nad żywiołami ognia i wody. Nasz klimat się zmienia, a żywioły, które 
panują w lesie są niestabilne. Rozgrywający doświadczali tego, zmagając 
się z efektami gwałtownych zjawisk pogodowych: suszy, wichur czy ulew-
nych opadów. Nie mieli na nie bezpośredniego wpływu, ale mogli prze-
widywać ich skutki i próbować im zapobiegać. Niezwykle istotne było to, 
w jaki sposób gospodarować wodą i jak ochronić lasy przed pożarami.

Dobrze przygotowana ekipa graczy zdecydowała się przystąpić do 
Turnieju strategicznej gry planszowej „Żywioły lasu” będącego pod pa-
tronatem Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Rozgrywki regional-
ne odbyły się w 45 nadleśnictwach w całej Polsce. Trwały one przez 4 ty-
godnie, a uczestniczyło w nich prawie 1000 graczy. W  Nadleśnictwie Biel-
sko- Biała z naszej szkoły wzięło udział 5 czteroosobowych drużyn. Wyni-
ki rozgrywek publikowane były w rankingu, który na bieżąco aktualizowa-
no na stronie www.zywiolylasu.com.pl. Do ostatniego dnia etapu regional-
nego ważyły się losy zawodników i nie było pewności, która ósemka przej-

dzie do ścisłego finału. Ostatecznie, w rozgrywkach regionalnych w Biel-
sku Białej, zajęliśmy dwa miejsca na podium: III i  I. Drużyna, która zajęła 
I miejsce uplasowała się na czwartym miejscu w ogólnopolskim rankingu 
najlepszych ośmiu drużyn z całej Polski, które przeszły do ścisłego finału.

I tak „Asy” z piątej i szóstej klasy, czyli Julia Gutowska, Piotr Pilch, Ma-
teusz Janosz i Jakub Pszczółka, 14 czerwca wyruszyli na finał turnieju do 
Warszawy!

Tam spotkały się najlepsze drużyny z  całej Polski, aby zmierzyć się 
w walce o tytuł mistrza gry strategicznej „Żywioły lasu”. Napięcie było wy-
czuwalne u wszystkich, a sposoby na radzenie sobie z nim – różne. Jedni 
do ostatniej chwili w cichym zakątku planowali strategię i nawet rozgry-
wali próbne rozdania, inni cierpliwie oczekiwali na rozpoczęcie finału. Gdy 
zaczęła się decydująca rozgrywka, na twarzach graczy zaznaczało się sku-
pienie i  stres. Wszystkie bowiem decyzje musiały być dobrze przemyśla-
ne, mieli tylko jedną rozgrywkę, jedną szansę na wygraną. Po około 40 mi-
nutach drużyny zakończyły grę i rozpoczęło się zliczanie punktów. Sędzio-
wie przeliczali punkty nawet dwa razy, potęgując napięcie wśród oczeku-
jących na wyniki.  W wielkim finale nasza drużyna „Asów” zajęła III miejsce. 
GRATULUJEMY SUKCESU!

TurnieJ sTraTegiczneJ gry PLanszOweJ „żywiOŁy Lasu”
Sukces uczniów ze Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Kobiernicach w stolicy!

Oprócz bardzo napiętego grafiku warsztatów i zajęć tematycznych, 
uczniowie aktywnie korzystali z  pięknej pogody, codziennie przebywali 
na plaży, gdzie budowali rzeźby z piasku, zażywali kąpieli w morzu oraz 
uczestniczyli w spacerach,  plażowych grach i zabawach sportowych.

Jednym słowem RE-WE-LA-CJA!!! Wszyscy byli oczarowani ilością i ja-
kością zajęć, atrakcjami, wycieczkami, przepięknym nadmorskim krajobra-
zem i atmosferą panującą w ośrodku. Na długo w pamięci pozostaną nam 
widoki z wędrówek po plaży, a widok wschodu słońca o godzinie 4.09  po 
prostu niezapomniany…

Zielona szkoła we Władysławowie to coś więcej niż tylko leniuchowa-
nie w nadmorskim klimacie, z dala od szkolnych ławek. To coś specjalne-
go i wyjątkowego, co spotkało w tym roku wszystkich uczestników. To nie-
zapomniane, pełne wrażeń chwile dla tych, którzy lubią  naukę przez do-
świadczanie ale i dobrą zabawę. Teraz już każdy „zielony”, (czyli uczestnik 
zielonej szkoły), rozumie i potrafi więcej!

Prócz doskonałej zabawy, zdrowego i aktywnego wypoczynku było 
też mnóstwo  walorów edukacyjnych. Nauka jest przecież najfajniejsza 
wówczas, gdy sprawia mnóstwo frajdy :-) Można zatem śmiało rzec, że za-
równo dzieci jak i nauczyciele będą wspominać ten wyjazd jako najfanta-
styczniej spędzone szkolne (inaczej) dni :-)

Żal, że przygoda już się skończyła, że czas powrotu nadszedł tak szyb-
ko. Uczniowie SP w Kobiernicach nie zapomną  wspólnie spędzonych, ra-
dosnych chwil. Tym bardziej, że zasługują na pochwałę za sposób bycia  
i zachowanie.  Pobyt we Władysławowie nauczył wszystkich wiele.

To, co można było tam zobaczyć, zrozumieć i doświadczyć, nie da się 
nauczyć z żadnej książki, ani podręcznika. Tam trzeba było być i samemu 
to przeżyć. Samemu doświadczyć, by zrozumieć lepiej.

A gdzie w przyszłym roku!? To dopiero się okaże, ale jedno jest pewne...
Do zobaczenia znowu...kochane mewy :-)

Joanna Tylenda
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Nagrody oraz upominki dla laureatów i finalistów wręczyli Pan Krzysz-
tof Janeczko oraz Pani Beata Grabska, zastępca dyrektora CKPŚ ds. projek-
tów LP.   Nasi zawodnicy otrzymali profesjonalne lornetki,   Atlas Ptaków 
oraz mnóstwo przyrodniczych „gadżetów”. Dodatkowo dla szkoły, zdoby-
li wyposażenie do pracowni przyrodniczej na kwotę 1500 zł (m.in. zesta-
wy do badania wody, lupy, tablice edukacyjne czy preparaty mikroskopo-
we). Każdy zawodnik otrzymał również pamiątkowy egzemplarz gry „Ży-
wioły lasu”.

Eliminacje na etapie szkolnym wzbudziły wiele pozytywnych emo-
cji, a  gra spodobała się wszystkim na tyle, że w  nowym roku szkolnym 
2019/2020 w planach jest utworzenie Koła Miłośników Gier Planszowych 
w  naszej szkole. Już teraz serdecznie zapraszamy wszystkich zaintereso-
wanych.

Dyrektor szkoły, nauczyciele i uczniowie składają podziękowania Wój-
towi Gminy Porąbka, Panu Pawłowi Zemankowi, za pomoc w zorganizo-
waniu transportu do stolicy.

Joanna Tylenda

„cO Piszczy w Trawie” 
Projekt badawczy w grupie 6-latków „Pszczółki”
Świat przyrody jest piękny fascynujący i tajemniczy. Ob-
cowanie z  nim daje spokój, dostarcza pozytywnych 
emocji, czasem przeraża, jest także pewnym rodzajem te-
rapii. Dzieci w wieku przedszkolnym interesują się bardzo 
niektórymi „robalami” (owadami, najmniejszymi przed-
stawicielami fauny). 

U wielu z nas „robale” budzą obrzydzenie i strach. Dlatego postano-
wiłyśmy przybliżyć dzieciom, pokazać jak małe zwierzątka (owady) po-
trafią być piękne, bezbronne, delikatne i pożyteczne przekonać, że nie 
są takie straszne jak im się wydaje. Dlatego od października bieżącego 
roku szkolnego postanowiliśmy wdrożyć projekt edukacji ekologicz-
nej pt. „Co piszczy w trawie”. Celem projektu było przybliżenie dziecku 
świata przyrody, poprzez poznawanie i dostrzeganie jego piękna , na-
bywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i owadów oraz kształ-
towanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą, roz-
wijanie poczucia troski i odpowiedzialności o obecną i przyszłą jakość 
życia na ziemi, propagowanie świadomych postaw ekologicznych. Po 
sporządzeniu siatki tematycznej rozpoczęliśmy gromadzenie książek 
i  figurek przynoszonych przez dzieci. Wspólnie przeglądaliśmy książki 
omawialiśmy ilustracje, dzieci formułowały pytania dotyczące okazów 
przedstawionych na ilustracjach, słuchały ciekawostek z  nimi związa-
nych. Wspólnie urządziliśmy laboratorium badawcze pozwalające bli-
żej poznać świat przyrody. Zgromadziliśmy przyrządy pomagające 
przybliżyć informacje na temat małych zwierząt (owadów), m.in. szkła 
powiększające, mikroskopy ,pojemniki do przenoszenia owadów, siatki 
na motyle, pęsety. W naszym małym laboratorium rozpoczęliśmy bliżej 
przyglądać się pająkom, mrówkom.

Dzieci zainteresowane okazami przyrody zaangażowały się i zaczę-
ły przynosić coraz więcej okazów. Gościła u nas również szarańcza, jasz-
czurka ,papuga , chomik. Dzieci były zafascynowane naszymi gośćmi, 
codziennie o nich dbały, dzięki temu nabyły opiekuńczego stosunku do 
owadów i małych zwierzątek, a poprzez odpowiednią literaturę, filmy 
edukacyjne wzbogacały wiadomości na temat ich życia. Późną jesienią 
dzieci miały okazję dowiedzieć się co będzie się działo z owadami pod-
czas zimy, dzięki odpowiednio dobranej literatury. Po czym zakończyli-
śmy pierwszą część naszych działań. Drugi etap realizacji projektu roz-

poczęliśmy wczesną wiosną, wtedy poznaliśmy pszczołę, osę, biedron-
kę i motyla. Najpierw przyglądaliśmy się pszczołom i osom, poznaliśmy 
ich budowę, obserwowaliśmy ją w naturalnym środowisku z wykorzy-
staniem lup, szkieł powiększających.

W ramach przerabianej tematyki spotkaliśmy się z pszczelarzem i pa-
nią dietetyk, poznaliśmy pracę pszczelarza, oraz walory zdrowotne miodu. 
Podsumowaniem tematyki była wycieczka autokarowa do „Apilandii” Inte-
raktywnego Centrum Pszczelarstwa w Kleczy Dolnej. W ramach wycieczki 
dzieci mogły obserwować pasiekę oraz poznać tajniki z życia pszczół. Dzie-
ci uczestniczyły w warsztatach, gdzie samodzielnie wykonały świece z wo-
sku. Miały również możliwość degustacji różnych gatunków miodu.

Wiosną w naszym „mini laboratorium” pojawiło się formikarium z ho-
dowlą mrówek założoną przez jednego z rodziców, który w sposób bardzo 
interesujący zapoznał z  życiem mrówek, z  uwzględnieniem ich odmian 
i nazw. Dzieci przez dłuższy czas mogły obserwować i opiekować się nimi, 
stosując się do wskazań rodzica, co sprawiało im wiele radości. Obserwo-
waliśmy również biedronkę najbardziej uwielbianą przez dzieci, oraz moty-
la, który zachwyca swym pięknem, różnorodnością barw, poznaliśmy jego 
cykl rozwojowy, rodzaje i nazwy. Przyglądaliśmy się również chrabąszczo-
wi, dzieci próbowały opisywać jego wygląd, dostrzegając jego charaktery-
styczne cechy. Podczas realizacji projektu dzieci miały możliwość pozna-
nia pożyteczności owadów dla środowiska przyrodniczego, oraz tworze-
nia w  formie plastycznej poznanych przedstawicieli owadów. Podsumo-
waniem projektu były wykonane przez dzieci albumy. Grupa „Pszczółek” 
dla rodziców i wszystkich przedszkolaków wystąpiła również w przedsta-
wieniu ekologicznym pt. „Drzewa mają dreszcze” uświadamiając nam, dla-
czego warto dbać o otaczającą nas przyrodę.

Jolanta Dubiel
Anna Witkowska
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Projekt „Kwiaty” został przeprowadzony w grupie dzieci 5-6 letnich. 
Realizacja projektu trwała 3 miesiące: marzec, kwiecień maj. Na początku 
ustaliliśmy „co wiemy o kwiatach?”, stworzyliśmy tzw. siatkę wiedzy. Posta-
nowiliśmy się dowiedzieć czegoś więcej o kwiatach – powstała lista py-
tań, na które dzieci w trakcie kolejnych zajęć chciały uzyskać odpowiedzi.

Wstępem do tego projektu było posadzenie jesienią cebulek tulipa-
nów na rabacie przedszkolnej.

Wiosną urządziliśmy w sali kącik przyrodniczy. Zgromadziliśmy donicz-
ki, ziemie ogrodniczą, cebulki kwiatów – hiacyntów i amarylisów, wazoni-
ki, nasiona kwiatów, lupy, konewkę, narzędzia ogrodnicze „Mały ogrodnik”, 
barwniki, książki przyrodnicze. Najpierw oglądaliśmy atlasy i książki przy-
rodnicze o kwiatach. Dowiedzieliśmy się, że kwiaty mogą wyrastać z ce-
bulek, kłączy, bulw, nasion. Obserwowaliśmy przez lupę różnej wielkości 
nasiona. Następnie przygotowaliśmy doniczki z ziemią. Wsialiśmy nasiona 
aksamitki oraz cynii. Do wazoników z wodą włożyliśmy cebulki hiacyntów, 
a w doniczce z ziemią posadziliśmy cebulkę amarylisa. Podlaliśmy posiane 
kwiaty i obserwowaliśmy ich wzrost.

Podczas spacerów wokół przedszkola obserwowaliśmy wiosenne 
kwiaty.

Opisywaliśmy ich wygląd. Poznaliśmy też budowę kwiatu na przykła-
dzie tulipana.

Przeprowadziliśmy też eksperymenty z kwiatami:
•	 wkładaliśmy margaretki do wazonów z barwnikami spożywczymi,
•	 obserwowaliśmy 3 begonie;

1. nie podlewaliśmy,
2. pozbawiliśmy światła,
3. podlewaliśmy i ustawiliśmy w słonecznym miejscu.
Stwierdziliśmy, że kwiat bez wody usycha, bez światła nie kwitnie. 

Dzieci przekonały się, że rośliny potrzebują do wzrostu, wody, światła i od-
powiedniej gleby.
•	 umieściliśmy w słoiku w odpowiednim podłożu kwiat doniczkowy, 

podlaliśmy, zakręciliśmy zakrętką. Woda parowała i skraplała się po 
ściankach słoika podlewając roślinę,

•	 w dużym słoiku założyliśmy hodowlę dżdżownic. Zaobserwowali-
śmy, że dżdżownice wydrążyły korytarze przez piasek mieszając go z 
ziemią. Jest to dowód na to, że dżdżownice spulchniają glebę i korze-
nie roślin lepiej się rozrastają.
W kolejnych tygodniach sadzonki aksamitek rozrosły się i posadziliśmy 

je na rabatce przedszkolnej. Wykorzystaliśmy w tej pracy zestaw narzędzi 
ogrodniczych „Mały ogrodnik” przekazany przez jednego z rodziców.

Odwiedziliśmy szkółkę ogrodniczą, obserwowaliśmy pracę ogrod-
ników, oglądaliśmy duże tunele foliowe, w których małe sadzonki roślin 
szybciej się ukorzeniają i rozrastają.

Wybraliśmy się też do pobliskiej kwiaciarni, obserwowaliśmy pracę 
pani kwiaciarki, poznaliśmy różne akcesoria potrzebne do robienia bukie-
tów lub kompozycji kwiatowych.

Podczas trwania projektu wykonywaliśmy różne prace plastyczne, któ-
re prezentowaliśmy na tablicy w korytarzu przedszkola. Tworzyliśmy różne 
kwiaty z bibuły i kolorowego papieru.

Swoją wiedzę i umiejętności zaprezentowaliśmy rodzicom na zaję-
ciach otwartych. Dzieci opowiadały o kwiatach, potrafiły je nazwać i roz-
poznawać wśród innych kwiatów. Wspólnie z rodzicami wykonały kolejne-
go kwiatka do swojej doniczki.

Realizacja projektu „Kwiaty” poszerzyła u dzieci wiedzę przyrodniczą. 
Wzbogaciła dziecięcy słownik o pojęcia związane z kwiatami i ogrodnic-
twem. Przedszkolaki chętnie siały, sadziły, obserwowały wzrost

roślin. Wiedzą, jak ważną rolę pełnią rośliny w przyrodzie. Dzieci były 
zaciekawione projektem i dobrze się przy tym bawiły.

Bardzo dziękujemy rodzicom za pomoc w realizacji projektu „Kwiaty”.
Może któreś z dzieci będzie w przyszłości prawdziwym ogrodnikiem.

Opracowanie i realizacja:
Krystyna Wykręt

Łucja Piecha

„PrOJeKT Badawczy „KwiaTy” w gruPie „BiedrOneK”

    
 
 Odwiedziliśmy szkółkę ogrodniczą, obserwowaliśmy pracę ogrodników, 
oglądaliśmy duże tunele foliowe, w których małe sadzonki roślin szybciej się 
ukorzeniają i rozrastają. 

 

szKOŁa z Prawami dziecKa
W 2019 roku obchodzimy 30. rocznicę uchwalenia najważniejszego na świecie dokumentu stanowiącego o prawach 
najmłodszych – Konwencji o Prawach Dziecka.

W związku z tym Unicef przygotował ogólnopolski projekt edukacyj-
ny „Szkoła z prawami dziecka” Wzięła w nim udział Szkoła Podstawowa nr 1 
im. Mikołaja Kopernika w Porąbce. Celami projektu było:- zwrócenie uwa-
gi na znaczenie edukacji o prawach dziecka- zapoznanie dzieci z zagadnie-
niami dotyczącymi praw dziecka - wyróżnienie najaktywniejszych działa-
czy dbających o prawa dzieci wśród lokalnej społeczności.

Wśród osób nominowanych przez dzieci do tytułu „Szeryfa Praw Dzie-
ci” znaleźli się: - Pani Małgorzata Walusiak (dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 
1 w Porąbce) - Pani Krystyna Sordyl (wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 
w Porąbce) - Pani Ewa Iskierka (nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 1 w Po-
rąbce) - Pan Jan Kos (prezes Towarzystwa Przyjaciół Porąbki) - Pani Renata 
Bubała (nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 1 w Porąbce) - Pani Aleksandra 
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Droździk przewodnik psa ratowniczego w GPR OSP Kęty) - Pan Roman Pę-
kala (kapelmistrz Orkiestry Dętej Domu Kultury w Porąbce oraz kierownik 
muzyczny Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Porąbczanie”) - Pan Seba-
stian Parcia (prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Porąbce) - Pan Mirosław 
Walusiak (wiceprezes i trener piłki siatkowej Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego Millenium w Porąbce).

Ostatecznie za działania podejmowane na rzecz dzieci, uczniowie od-
znaczyli pięć osób. Tytuł „Szeryfa Praw Dziecka” otrzymali: Pani Małgorza-
ta Walusiak Pani Krystyna Sordyl Pani Aleksandra Droździk Pan Roman Pę-
kala Pan Mirosław Walusiak

Serdecznie gratulujemy zarówno nominowanym jak i  odznaczonym 
osobom. Mamy nadzieję, iż to wyjątkowe wyróżnienie jeszcze bardziej 
zmotywuje Państwa do aktywnych działań na rzecz dzieci.

Koordynator projektu - psycholog - Natalia Wierońska Saternus

razem mOżna więceJ
Razem można więcej. Wiedzą o tym w Porąbce dlatego zmobilizowali spore siły do tego, by posprzątać brzegi Soły i Zbiornika Czanieckiego. Ucznio-

wie miejscowej szkoły chwycili za worki na śmieci i zaczęli działać. Sprzątali także dorośli, m.in. wójt gminy. - Mamy mnóstwo chętnych dlatego myślę, że 
te wszystkie śmieci znikną z naszej okolicy – mówił Paweł Zemanek - Nasi pracownicy naturalnie cały czas sprzątają na bieżąco, ale chcieliśmy taką akcję 
wspólną zrobić – dodaje Ilona Bogusz , kierownik referatu ochrony środowiska w urzędzie w Porąbce. 

W sumie w wielkim sprzątaniu udział wzięło ponad 200 uczniów. Pomysł na akcję sprzątania „rzuciły” Wody Polskie.

Na boisku „Orlik”, uczestnicy zmierzyli się w sportowych konkurencjach. Dzieci po-
konywały slalom z wybranym przez siebie rekwizytem, ćwiczyły celność rzutu różnymi 
przedmiotami, trenowały mięśnie piłkami o różnej wadze, grały w uni-hokeja oraz ba-
wiły się chustą animacyjną w rytmach ulubionych utworów muzycznych.

Rodzice bardzo wspierali swoje dzieci, pomagali oklaskami i dopingującymi okrzy-
kami. Po skończonych konkurencjach wszyscy uczestnicy otrzymali sportowe medale.

W ramach odpoczynku po intensywnych zmaganiach fizycznych przyszedł czas na 
poczęstunek, zabawy, wspólny śpiew i upominki.

Wszystkim życzymy tyle pozytywnej energii, uśmiechu i radości z życia jaka towa-
rzyszyła naszym gościom!

Dziękujemy tym, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie, a także tym wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego spotkania.
Małgorzata Capiak

sPOTKanie inTegracyJne
11 czerwca po raz kolejny Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Koper-
nika w Porąbce była organizatorem spotkania integracyjnego dla 
dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców.
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nadszedŁ KOniec rOKu szKOLnegO
Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy szkół,    
Drodzy Uczniowie i Rodzice

Rozpoczyna się okres odpoczynku po roku 
wytrwałej i ciężkiej pracy, taka perspektywa cie-
szy nas wszystkich. Mając świadomość ile sił wy-

maga nauczycielska praca, wyrażamy uznanie 
Dyrektorom i Nauczycielom. Dziękujemy wszyst-
kim za ogromną pracę i wysiłek włożony w wy-

chowanie młodego poko-
lenia.To przede wszystkim 
dzięki Wam szkoła zmienia 
swoje oblicze, a uczniowie 
osiągają coraz lepsze wy-
niki.

Pracownikom obsługi 
dziękujemy za życzliwość, 
wyrozumiałość i chęć nie-
sienia pomocy.   

Rodzicom pragniemy 
serdecznie podziękować 
za współpracę ze szkołą i 
współudział w tworzeniu 
takiego jej modelu, który 
daje możliwość sprostania 
wyzwaniom współczesne-
go świata. 

Uczniom gratulujemy 
szkolnych osiągnięć. Dzię-
kujemy za trud nauki, za 
pracę. Każdego dnia zaan-
gażowaniem i swoją po-

stawą wskazywaliście na sens podejmowanych 
działań, a otrzymane przez Was świadectwa są 
tego dowodem. Gratulujemy Wam wytrwało-
ści i konsekwencji w zdobywaniu wiedzy. Przed 
Wami czas swobody i wypoczynku. Wypoczy-
wajcie więc i zdobywajcie siły na nowy rok szkol-
ny. Mamy nadzieję, że lato będzie dla Was okre-
sem pełnym pozytywnych wrażeń. Wierzymy że 
każdy dzień wakacji przyniesie Wam wiele nieza-
pomnianych przygód i nowych przyjaźni. 

Życzymy wszystkim udanych, pełnych wra-
żeń i bezpiecznych wakacji. 

Władze Gminy Porąbka

z KOBiernic na HeL rOwerem!
O godzinie 7:30 w sobotę 

25.05.2019 r. druh Bartosz wyru-
szył z Kobiernic na wycieczkę rowe-
rową na Hel. Cel swojej podróży za-
planował osiągnąć po około tygo-
dniu jazdy. Dotarł na miejsce w pią-
tek 31.05.2019r. wieczorem. Na miej-
scu czekała na niego niespodzianka. 
Grupa jego znajomych z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Kobiernic pojecha-
ła na Hel aby przywitać go na miej-
scu i pogratulować osiągnięcia celu.

Gratulujemy determinacji!

sPOrT
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i sPOrTOwy POczĄTeK waKacJi 
z KS Soła Kobiernice i Gminną Porąbka.
W dniu 22 czerwca na stadionie KS Soła Kobiernice odbył się I Sportowy Początek Wakacji z KS Kobiernice i Gminą 
Porąbka. Impreza sportowa jest kontynuacją turniejów, które miały miejsce w poprzednich latach w okresie dnia 
dziecka.  Składamy na ręce zarządu Klubu gratulacje z okazji organizacji turnieju.

Fundacja Małgorzaty Glinki uzyskała pozytywną opinie 
oraz dofinansowanie dla złożonych  
w MSiT wniosków projektowych :

•	Wakacje	z	Glinka	Academy	„Festiwal	Piłki	Siatkowej	z	Małgorzatą	Glinką”
•	„Cykl	Turniejów	Mini	Piłki	Siatkowej	o	Puchar	Małgorzaty	Glinki”
•	Konferencja	dla	Trenerów	piłki	siatkowej	oraz	nauczycieli	WF	
•	Zajęcia	korekcyjne	2019	„Z	pasją	po	zdrowie”
Wnioskodawcą projektów jest Fundacja Małgorzaty Glinki wraz z Partnerami: Gminą Po-

rąbka i Uczniowskim Klubem Sportowym Millenium.
Serdecznie dziękujemy władzom Gminy Porąbka za ich wsparcie i wkład finansowy. In-

westycja w młode pokolenie jest inwestycją dla Polski i Polaków. Młodzi sportowcy osiąga-
jąc dobre wyniki i postępując zgodnie z zasadami fair play, będą naszymi doskonałymi Am-
basadorami.

INFO.UKS Millenium Porąbka

X TurnieJ Tenisa ziemnegO O PucHar 
wÓJTa gminy POrĄBKa.

W dniu 22 czerwca na boisku ORLIK w Porąbce odbył się X Jubileuszowy Turniej Teni-
sa Ziemnego o Puchar Wójt Gminy Porąbka. Zawodnicy jak co roku prezentowali bar-
dzo wysoki poziom rozgrywek. Dziękujemy za miłą, rodzinną atmosferę podczas turnieju. 

Wyniki:
i  miejsce - Janosz Krzysztof 

ii  miejsce - Piotr Gieruszczak 
iii miejsce - Paweł Grabowski

Strona 32Lipiec 2019



W dniu 1 czerwca LKS Groń Bujaków świętował 70-lecie swojego istnienia. Podczas uroczystości Wójt Gminy Porąbka 
skierował do Prezesa Klubu Macieja Krakowińskiego następujące słowa:

70 LaT LKs grOń-BuJaKÓw

Z okazji jubileuszu 70 – lecia istnienia LKS GROŃ BUJAKÓW składam 
serdeczne gratulacje i  podziękowania za dotychczasową działalność na 
rzecz propagowania i rozwijania sportu w Gminie Porąbka.

Dzisiejszy dzień jest okazją nie tylko do podsumowania całego dorob-
ku Klubu ale do podziękowania i złożenia hołdu jego Założycielom oraz 
wszystkim, którzy na przestrzeni tych 70 lat wnieśli swój wkład w jego roz-
wój. Na ten kilkudziesięcioletni dorobek Klubu składa się olbrzymi i nie-
oceniony wysiłek kilku pokoleń działaczy, zawodników, trenerów, kibiców 

oraz sympatyków LKS-u. Z wielkim szacunkiem i uznaniem odnosimy się 
do wszystkich, którzy poświęcając klubowi swój wolny czas i zaangażowa-
nie związali się z nim na dziesięciolecia skutecznie zachęcając wielu mło-
dych ludzi do sportu.  

Gratulując dotychczasowych osiągnięć, życzę dalszych sukcesów, 
a w życiu osobistym dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności. Wszystkim za-
wodnikom życzymy kolejnych pięknych jubileuszy oraz dobrych wyników 
sportowych!

LKs czaniec - PrzegraLi awans, wygraLi nasze serca! dzięKuJemy!
Piękna historia batalii o III ligę w sezonie 2018/2019 dobiegła końca. 

Podopieczni Macieja Żaka, mimo że walczyli do ostatniej sekundy nie zdo-
łali zdobyć rozstrzygającej bramki w środowym, rewanżowym starciu w 

Bytomiu. Spotkanie zakończy-
ło się remisem 0:0, a to wobec 
remisu 2:2 w Czańcu przed trze-
ma dniami, dało promocję do III 
ligi Polonii. Warto jednak w tym 
miejscu podkreślić, że przegry-
wamy walkę o III ligę, ale nie 
przegrywamy żadnego barażo-
wego meczu. Za to i za postawę 
w tym dwumeczu, należą się 
naszym graczom, trenerowi Ża-
kowi, całemu sztabowi ogrom-
ne brawa i szacunek. 

Dla nas jesteście mistrzami! Brawo LKS!
Gratulacje dla Polonii, za awans na wyższy 

szczebel. Miejsce dwukrotnego Mistrza Polski 
nie jest ani w IV, ani nawet w III czy II lidze, także 
naszym rywalom życzymy szybkiego powrotu 
do lat świetności. A my z uniesioną głową kończymy ten świetny dla nas 
sezon. Wygrywamy rozgrywki w II grupie IV ligi śląskiej, grupie uważanej 
przez wielu za dużo mocniejszą od pierwszej. W barażu nie przegrywamy 
żadnego meczu i jesteśmy o włos od sprawienia sensacji, choć wielu twier-
dziło, że Polonia zrobi sobie barażowy spacerek z Czańcem. My jednak udo-
wodniliśmy swoją wartość i z uśmiechem na ustach możemy udać się na 
zasłużone urlopy! Za rok spróbujemy znów! Brawo DRUŻYNO! Szczególne 
brawa należą się także naszym kibicom, którzy w liczbie około 50 osób cały 
mecz wspierali dopingiem naszych graczy i stworzyli świetną atmosferę! 

Info LKS Czaniec
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Dzisiejszy dzień najpewniej zapisze się złoty-
mi zgłoskami w historii Beskidzkiego Związku Po-
wiatowo – Gminnego i bielskiego PKS-u. Tuż przed 
godziną 9 w siedzibie bielskiego, czyli naszego PKS-
-u, zebrali się Wójtowie Gmin wchodzących w skład 

Beskidzkiego Związku Powiatowo – Gminnego na czele z Radosławem 
Ostałkiewiczem, Przewodniczącym Związku i starostą bielskim Andrze-
jem Płonką, oraz przedstawiciele bielskiego PKS-u i firmy Solaris Bus and 
Coach S.A.. Cel tego spotkania był nietuzinkowy, a mianowicie podpisa-
nie umowy na dostawę 26 fabrycznie nowych, ekologicznych autobusów 
marki Solaris napędzanych sprężonym gazem ziemnym (CNG). 

„Dwunastki” spod znaku jamnika trafią na drogi powiatu bielskiego i 
nie tylko, w dwóch dostawach. Pierwsza z nich, obejmująca 13 sztuk uzu-
pełni tabor rozwijającego się przewoźnika już w czerwcu przyszłego roku. 
Druga część dostawy zrealizowana zostanie w grudniu. Autobusy klasy 
„MAXI” o nazwie handlowej Urbino 12 CNG wyposażone w wszelkie udo-
godnienia dla pasażerów, wycenione zostały przez oferenta na 1 003 000 
PLN netto, co daje cenę łączną za popularnie nazywane „garbate jamniki” 
32 075 940 PLN brutto. Zgodnie z opiniami portali branżowych przetarg 
został bardzo dobrze przygotowany, a i cena zaproponowana przez Sola-
risa jest bardzo dobra. 

Czym będziemy jeździć? A więc mają to być konstrukcje z nadwoziami 
o długości 12 m, szerokości 2,550 m i wysokie na 3,250 m. Każdy umożliwi 
podróż 90 pasażerom, w tym 32 osobom na miejscach siedzących. Dostęp 
na pokład zapewniony będzie przez dwa wejścia w układzie 2-2-0. Pojazdy 

będą napędzane silnikami gazowymi, które spełniają normę Euro 6 o po-
jemności 8,8 l i mocy 239 kW. Zostaną one zblokowane z automatycznymi 
skrzyniami biegów. Przekładnia będzie posiadać oprogramowanie umożli-
wiające optymalizację zużycia paliwa oraz przełożenia dobrane do warun-
ków komunikacji miejskiej i podmiejskiej. Nie zabraknie także systemu de-
tekcji i gaszenia pożaru w komorze silnika. Autobusy będą klimatyzowane 
z funkcją rozdzielenia pracy osobno na przestrzeń pasażerską i kabinę kie-
rowcy. Pasażerowie będą mieli do dyspozycji gniazdka z portami USB. Nie 
zabraknie także monitoringu czuwającego nad bezpieczeństwem pasaże-
rów i kierowców. Trzy zewnętrzne wyświetlacze diodowe o wysokiej roz-
dzielczości, świecące na biało zadbają o czytelność komunikatów dla pa-
sażerów. W środku znajdą się dwa monitory LCD do prezentacji informacji 
liniowej. Do tego oczywiście autobusy będą posiadać GPS, darmowy do-
stęp do Wi-Fi oraz głosowe zapowiadanie przystanków. Autobusy okraszo-
ne będą nowym logotypem Komunikacji Beskidzkiej, a kolorystyka niech 
będzie niespodzianką. 

Warto przypomnieć, że nie tak dawno temu, bo 25 marca bieżące-
go roku, Zarząd PKS S.A. w Bielsku-Białej podpisał z Województwem Ślą-
skim umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój niskoemisyjnego 
transportu publicznego Powiatu Bielskiego - zakup taboru autobusowe-
go”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Wartość projektu wynosi ponad 
32 mln zł, a dofinansowanie unijne to aż 22,5 mln zł. Wkład własny PKS S.A 
w Bielsku-Białej to niespełna 4 mln zł.

JesT umOwa na nOwe auTOBusy dLa BieLsKiegO PKs-u
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Z przykrością przyjęliśmy informację  o śmierci Stanisława Kołodziejczyka 
wieloletniego Przewodniczącego Rady Gminy Porąbka, działacza społecznego. 

Pan Stanisław jako radny reprezentował sołectwo Kobiernice nieprzerwalnie od 1990 roku do 2010.  W latach 1992 - 1994, 
1994 - 1998, 2002 – 2006 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Gminy. 

Dzięki jego staraniom wspólnie z Gminą Kęty rozpoczęto budowę oczyszczalni ścieków i wysypisk śmieci. Czynnie działał 
przy pracach budowy wodociągu na terenie Gminy. Za priorytet postawił sobie rozbudowę zaplecza szkół w Gminie Porąbka, 

łącznie z utworzeniem Zespołu Szkół w Kobiernicach ( utworzenie Gimnazjum). 
Przed pracą w samorządzie pracował m.in. w Wojewódzkim Zarządzie Inwestycji Rolniczych  

w Bielsku-Białej jako Inspektor Nadzoru Budowlanego. 
Całe życie kierował się mottem: Żyj nie przeszkadzając innym. Za życiowy autorytet stawiał sobie Św. Jana Pawła II  

Cześć Jego pamięci!

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych..."

„Gmina Porąbka”
Pismo Samorządu Terytorialnego Gminy Porąbka
Adres redakcji: Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce

ul. Rynek 22, tel. 33 8106-055
Redaktor: Anna Jezierska, Zastępca Redaktora Krzysztof Fiołek
Skład i druk: Prasa Beskidzka 
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i redagowania nadsyłanych materiałów i 
nie odpowiada za treść nadsyłanych reklam.

W XIX edycji konkursu „Biblio-
teka roku 2018/2019” otrzymaliśmy 
wyróżnienie. Uzasadnienie wydane 
przez Jury, brzmiało – „Za kreatyw-
ność w tworzeniu przyjaznej prze-
strzeni dla użytkowników bibliote-
ki. Dwie pierwsze nagrody otrzyma-
ły,  Biblioteka w Buczkowicach i Jasie-
nicy, II miejsce zajęła GBP w Kozach, 
III miejsce otrzymała GBP w Jaworzu. 
Gratulujemy!

„BiBLiOTeKa rOKu 
2018/2019”

więcej na: 
www.ksiaznica.bielsko.pl
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POziOmO:
4 – koło PTTK w GOK w Porąbce, 8 – Jankiel 
z "Pana Tadeusza", 9 – wielka kraksa na szo-
sie, 10 – odór, 11 – Barbara, dyrygent chó-
ru Zasolnica, 13 – Tadeusz Kościuszko dla szko-
ły podstawowej w Kobiernicach, 15 – pracu-
je pod wodą, 17 – niszcząca fala oceaniczna,  
18 – wydziela żółć, 20 – wystawna biesiada, 21 – 
złota myśl, 24 – w kuflu na piwie, 26 – pod kape-
luszem kozaka, 27 – danie duszone w kociołku, 28 

– przysiółek w rejonie wzgórza Wołek, 29 – maka-
ron jak rodaczka.
PiOnOwO:
1 – droga do przebycia, 2 – rodzaj gry w kar-
ty, 3 – Uczniowski Klub Sportowy w Po-
rąbce, 4 – bokobrody, 5 – dzieli piętra,  
6 – selekcja, 7 – osiedle w okresie budo-
wy zapory na Sole, 10 – z tacą na rewi-
rze, 12 – mowa niewiązana, 14 – wyznaczo-
ny czas, 16 – starożytny rydwan wyścigowy, 

17 – płócienny but na gumowej podeszwie,  
19 – jubileuszowy występ artysty, 22 – lęk 
przed niepewnym jutrem, 23 – imię au-
tora "Opowieści biblijne", 24 – chór  
działający przy Domu kultury w Czańcu, 25 – 
drzewo Jana Kochanowskiego.

Litery z  pól ponumerowanych dodatkowo, 
napisane od 1 do 8 utworzą rozwiązanie. 
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