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Gminne wydarzenia

dziaŁaLnOŚĆ rady Gminy POrĄBKa 
Rada Gminy kadencji 2018 – 2023, od ostatniej publikacji, 
obradowała na dwóch Sesjach, tj. XX i XXI. 
Ostatnie miesiące, ze względu na trwające zagrożenie epidemiczne i zalecane  
ograniczanie organizowania zgromadzeń, były bardzo trudnym czasem,  
również w działalności Rady Gminy oraz jej Komisji.

Posiedzenia odbywały się w trybie zdalnym korespondencyjnie, jak 
również stacjonarnie przy zachowaniu powszechnie obowiązujących 
rygorów sanitarnych związanych z ograniczeniem, przeciwdziałaniem 
i  zwalczaniem COVID-19 (środki ochronne, zachowanie dystansu spo-
łecznego). Odbyte posiedzenia zwołane zostały wyłącznie w celu pod-
jęcia decyzji wymaganych przepisami prawa oraz w celu zapewnienia 
bieżącego funkcjonowania gminy.

W czasie tym podjęto 35 Uchwał, z których treścią można zapoznać 
się na stronie internetowej: http://bip.porabka.pl – menu  przedmiotowe 
– „Uchwały”. Dostępne są również nagrania 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:

1) dokonania zmian w budżecie i planie gospodarczym gminy na 2020 r.;

2) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

3) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia regulującego zasady 
współdziałania w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
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4) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Porąbka,

5) uchwalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nie-
ruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uisz-
czoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi,

6) zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojem-
nik o określonej pojemności,

7) uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek 
letniskowy, lub innej nieruchomości  wykorzystywanej  na cele re-
kreacyjno-wypoczynkowe,

8) zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami miesz-
kalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące 
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,

9) uchwalenia Programu współpracy Gminy Porąbka z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działal-
ność pożytku publicznego na rok 2021,

10) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 
Porąbka na 2021 rok,

11) przyjęcia Programu Wspierania Rodziny Gminy Porąbka na lata  
2021– 2023,

12) nadania nazw ulicom w miejscowości Bujaków (ul. Jodłowa, ul. Kon-
waliowa, ul. Łowiecka),

13) nadania nazwy ulicy w miejscowości Czaniec (ul. Handlowa),

14) nadania nazwy ulicy w miejscowości Kobiernice (ul. Wierzbowa),

15) nadania nazwy ulicy w miejscowości Porąbka (ul. Pelargonii).

Ponadto na sesjach Rady Gminy zapoznała się z informacją o wyko-
naniu budżetu gminy za I półrocze 2020 r. oraz sprawozdaniem Wójta na 
temat realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publiczne-
go w 2019 r.

Rada Gminy, w wyżej wspomnianym okresie, działała także poprzez 
swoje Komisje, na posiedzeniach których m.in. szczegółowo omówio-
ne zostały projekty uchwał Rady będące przedmiotem obrad w/w Sesji 
Rady Gminy. 

Z treścią wypracowanych wniosków i opinii Komisji oraz z nagrania-
mi i protokołami posiedzeń można zapoznać się na: http://bip.porabka.pl  
Menu przedmiotowe – „Komisje”.

Przewodniczący Rady Gminy  
Zbigniew Drabek

zmiany w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
z nieruchomości zamieszkałych w roku 2021

Zmiany przepisów ogólnokrajowych, jak i warunki rynkowe wpływa-
ją niestety na podwyższenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi od mieszkańca, o czym zresztą słyszymy w mediach. W są-
siedztwie naszej gminy w zdecydowanej większości stawki od mieszkań-
ca już w 2020 roku przekroczyły 20 zł i wynoszą od 21 do nawet 26,50 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami system gospodarowania 
odpadami komunalnymi w gminie powinien się w pełni bilansować, co 
oznacza, że wpływy z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi powinny pokrywać wydatki roczne na cele związane z pokry-
waniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi.

Po przeliczeniu kosztów do poniesienia w roku 2021, tj. przewidy-
wane koszty odbioru odpadów, koszty zagospodarowania odpadów 
w Zakładzie Gospodarki Odpadami, koszty prowadzenia Punktu Selek-
tywnego Zbierania Odpadów oraz pozostałe koszty związane z obsługą 
systemu, wyliczono, że w celu pokrycia wszystkich kosztów, o których 
mowa powyżej konieczne jest podwyższenie stawki od 1 mieszkańca do 
poziomu 24 zł. Taką właśnie stawkę planujemy przedstawić Radzie Gmi-
ny do uchwalenia na sesji grudniowej, z wejściem w życie od 1 lutego 
2021 roku. 

Natomiast od dnia 1 stycznia 2021 roku w naszej gminie wchodzą 
w życie zmiany w gospodarowaniu odpadami wynikające ze zmiany 

w przepisach ogólnokrajowych. Nowością będzie możliwość częściowe-
go zwolnienia właścicieli nieruchomości z opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi w wysokości 1 zł od osoby w stosunku do stawki 
obowiązującej, w przypadku właścicieli nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpa-
dy w kompostowniku przydomowym. (tj. proponowana stawka za odpa-
dy segregowane wynosi 24 zł od osoby, dla osób kompostujących bio-
odpady w kompostowniku przydomowym, po zaznaczeniu takiej opcji 
w deklaracji, stawka będzie wynosić 23 zł). Nie będzie już podziału na 
odpady kuchenne i odpady zielone, są tylko bioodpady. Wprowadzono 
również nowe stawki opłat za odbiór kubłów dla nieruchomości nieza-
mieszkałych, wynikające z ograniczeń wprowadzonych zmianą ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Musimy mieć na uwadze, że tylko od nas, mieszkańców zależy w jaki 
sposób odpady zostaną posegregowane w naszych domach – u źródła, 
co z kolei ma ogromny wpływ na opłaty za odbiór i zagospodarowanie 
odpadów i bezpośrednio przekłada się na ich cenę. 

W celu ułatwienia Państwu segregacji chcemy w przyszłym roku 
wprowadzić łatwą w obsłudze aplikację, którą każdy z nas będzie mógł 
zainstalować na swoim smartfonie. Aplikacja przypomni nam o terminie 
odbioru odpadów, terminie płatności, ale, co najważniejsze, będziemy 
mogli wpisać w specjalną wyszukiwarkę nazwę odpadu i aplikacja pod-
powie nam do jakiego worka należy go wrzucić. 
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zimOwe UTrzymanie drÓG w Gminie POrĄBKa
w związku z trwającym okresem zimowym 

przedstawiamy Państwu do wiadomości zasady 
planowanego zimowego utrzymania dróg gminnych, 

powiatowych, wojewódzkich, krajowych,  
które zlokalizowane są na terenie Gminy Porąbka.

Drogi gminne utrzymywane przez Urząd Gminy: (wykaz ulic gminnych 
– zimowe utrzymanie – specyfikacja kategorii odśnieżania).

drOGi Gminne

OBrĘB wyKOnawCa

BUJAKÓW Kółko Rolnicze  
(43-354 Czaniec, ul. Zagłębocze 7);

Sołectwo Czaniec .

CZANIEC Kółko Rolnicze  
(43-354 Czaniec, ul. Zagłębocze 7).

KOBIERNICE Firma Usługowa  
„Roboty Ziemne i Usługi  

Transportowe Jarosław Kołek” 
(43-354 Czaniec, ul. Bukowska 84).

PORĄBKA – KOZUBNIK Zakład Usługowy „SOLID”  
Piotr Pardela 

ul. Krakowska 106,  
43-353 Porąbka.

PORĄBKA – WIELKA PUSZCZA

PORĄBKA CENTRUM  
I BUKOWIEC

Kontakt do wykonawców:
1. Kółko Rolnicze Czaniec,  

43-354 Czaniec, ul. Zagłębocze 7,  
tel. 33 8 109 108,  

koordynator - tel. 605 518 093;

2. Zakład Usługowy „SOLID” Piotr Pardela,  
43-353 Porąbka, ul. Krakowska 106,  

tel. 33 8 109 197,  
koordynator – tel. 602 175 715;

3. Firma Usługowa „Roboty Ziemne  
i Usługi Transportowe” Jarosław Kołek 

43-354 Czaniec, ul. Bukowska 84,  
tel. 33 8 109 225,  

koordynator – tel. 504 284 466.

zimOwe UTrzymanie drÓG BĘdĄCyCH  
w zarzĄdzie Gminy POrĄBKa

drOGi POwiaTOwe

nr ulicy nazwa ulicy zarządca

S 4477 Bukowska  

Zarząd Dróg  
Powiatowych

w Bielsku-Białej
kontakt: ul. Regera 81, 

Bielsko-Biała,
tel. 33 8 184 033.

j.w.

S 4476 Kościelna 

S 4479 Kard. K. Wojtyły 

S 4478 Zagłębocze 

S 1456 Karpacka  

S 4473 Ks. Korzonkiewicza 

S 4473 Parkowa 

S 4473 Centralna  

S 4473 Tradycyjna  

S 4473 Kęcka

S4480 Wielka Puszcza 

S 4481 Mała Puszcza  

S1456 Krakowska, Żywiecka 

W godzinach od 7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku w Zarządzie 
Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej można uzyskać informacje dotyczące 
odśnieżania dróg powiatowych, jak również kierować uwagi i interwen-
cje pod nr tel. 33 8 184 033; 33 8 183 066;

W godzinach od 15.00 – 22.00 – kontakt – 500 159 100 (dyżurny akcji 
zimowej);

W godzinach od 22.00 – 7.00 – w każdy dzień wszelkie informacje o sta-
nie dróg oraz wszelkie interwencje dotyczące przejezdności prosimy kie-
rować do wykonawców zimowego utrzymania pod numer:

FIRMA REZBUD z siedzibą w Janowicach – tel. 693 560 478.

drOGi wOJewÓdzKie

nazwa ulicy zarządca

Żywiecka – Kobiernice Zarząd Dróg Wojewódzkich  
w Katowicach 

kontakt: ul. Lechicka 24, 
40-609 Katowice, 
tel. 32 781 92 11.

Bielska – Porąbka
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Zimowe utrzymanie dróg będzie prowadzone przez firmę FBSerwis SA
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, Siedziba zamiejscowa: Obwód Utrzyma-
nia Autostrady ul. Żorska 52, 44-266 Świerklany.
Całodobowy nr tel. 507 727 505, 500 106 270. 

drOGi KraJOwe

nazwa ulicy zarządca

Bielska- Bujaków Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  
i Autostrad – Oddział Katowice  

– Rejon Pszczyna
kontakt: 

ul. Bielska 32,
43-200 Pszczyna, 

tel. / fax. 32 210 51 50.

Bielska – Kobiernice

Krakowska – Kobiernice

Kęcka - Czaniec

Zimowe utrzymanie prowadzone będzie przez firmę AVR S.A. z Obwodu 
Utrzymania Drogi w Żywcu –  tel. 885 665 180; 32 432 29 77.

W celu zapewnienia sprawnej obsługi wszystkich zgłoszeń dotyczących 
dróg gminnych, przedstawiamy Państwu do wiadomości nr kontakto-
wy do Koordynatora „Akcji Zima 2020/2021” Pana Zbigniewa Targosza  
– tel. 667 218 889.

W razie jakichkolwiek pytań, uwag lub sugestii prosimy o kontakt z Soł-
tysami poszczególnych Sołectw:

Bujaków – Małgorzata Goliasz tel. 33 8 175 997, kom. 730 820 003;

Czaniec – Małgorzata Czernik tel. 33 8 109 102, kom. 695 109 520;

Kobiernice - Stanisława Kawłatow tel. 33 8 108 402, kom. 661 843 713;

Porąbka – Zbigniew Targosz tel. 33 8 27 28 39, kom. 667 218 889.

11 LiSTOPada – OdzySKanie  
Przez POLSKĘ niePOdLeGŁOŚCi

Dziękujemy tym wszystkim, którzy wnieśli w nasze czasy 
wolność oraz tak cenne idee miłości do Ojczyzny, suweren-
ności i narodowej solidarności.

Dzień Święta odzyskania Niepodległości przez Polskę po 
123 latach niewoli, jest dla nas wszystkich – czasem manife-
stacji tożsamości narodowej.

Cześć i Chwała Bohaterom!

GraTULaCJe  
dLa OSP CzanieC

14 października 2020 roku Wójt Gminy Porąbka 
Paweł Zemanek spotkał się z drużyną OSP Czaniec, 
która zdobyła 3 miejsce w Ogólnopolskich Zawo-
dach Ratowniczych KPP Sobótka 2020 oraz 1 miejsce 
w konkurencjach sprawnościowych.

Druhowie Eryk Słupski, Nikodem Słupski, Maciej 
Wykręt oraz Sebastian Sędziak brali udział w Ogól-
nopolskich Zawodach Ratowniczych KPP Sobótka 
2020 organizowanych przez Fundację Ratownictwa 
Posejdon.

Wójt Gminy przekazał drużynie OSP Czaniec sym-
boliczny bon o wartości 1 000 zł, który zostanie prze-
znaczony na doposażenie jednostki.
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Koronawirus nie odpuszcza, sytuacja robi się coraz bar-
dziej poważna, dlatego zwracamy się z ogromną prośbą 
o ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie Gminy Porąbka.

Zapewniamy, że wiele spraw można w pierwszej kolej-
ności załatwić telefonicznie lub mailowo – nasi pracownicy 
są do Waszej dyspozycji i dołożą wszelkich starań, by obsłu-
ga Klienta przebiegała w sposób szybki, bezproblemowy, 
a przede wszystkim bezpieczny.

Zanim przyjdziesz załatwić sprawę – zadzwoń i dowiedz 
się, czy musisz stawić się osobiście lub umów się na spotka-
nie z pracownikiem w dogodnym dla obu stron terminie!

  biuro podawcze – 338272860,
  wnioski i skargi mieszkańców –338272810,
  rejestracja urodzeń i zgonów – 338272854/55,
  meldunki – 338272854/55,
  działalność gospodarcza – 338272812,
  planowanie przestrzenne – 338272802,
  drogi, zajęcie pasa – 338272851,
  kanalizacja – 338272851,

  wycinka drzew –338272818,
  oświetlenie uliczne – 338272816,
  podatki – 338272832/33,
  gospodarka odpadami – 338272817,
  dotacje do wymiany pieców – 338272817,
  zamówienia publiczne – 338272836,
  pomoc społeczna – 338106045,
  oświata – 338272850,
  zarządzanie kryzysowe – 338272844,
  kasa – 338272827.

Składanie pism możliwe jest poprzez:
– wykorzystanie platformy ePUAP;
– drogą elektroniczną (ors@porabka.pl);
– za pośrednictwem poczty tradycyjnej;
– w biurze podawczym.

Apelujemy również o zasłanianie ust i nosa, dezynfek-
cję dłoni, a także pojedyncze wchodzenie do pomieszczeń 
związanych z obsługą Klienta.

maSz SPrawĘ dO zaŁaTwienia w UrzĘdzie?
– zadzwOń i SPrawdź,  
Czy KOnieCzna JeST OSOBiSTa wizyTa?
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W Gminie Porąbka gościła ekipa z Canal+. Zrealizowała 
materiał filmowy dla Kuchnia + Domo.

Adam Borowicz odwiedził naszą Gminę, by spróbować 
najlepszych miodów oraz wyjątkowego pstrąga.

Premiera programu z udziałem mieszkańców Gminy 
Porąbka, zostanie wyemitowana początkiem stycznia przy-
szłego roku. 

„CO Je BOrOwiCz na ŚLĄSKU?”...  
wiemy CO Je w Gminie POrĄBKa  
– miOdy Oraz PSTrĄGi

Adam Borowicz – Ślązak z krwi kości. Uwielbia odkry-
wać ciekawe miejsca i nowe smaki. Rozgłos zdobył dzięki 
internetowej serii „Jestem Borowicz”. Zarabiał wtedy jeszcze 
na chleb jako budowlaniec, ale gotowanie od lat było jego 
wielką pasją. Kulinarnego bakcyla złapał w dzieciństwie, 
a pierwszą nauczycielką tej trudnej sztuki była babcia.

Medialny potencjał Adama szybko dostrzeżono w Te-
lewizji Polskiej. Wielokrotnie gościł w popularnym paśmie 
„Pytanie na śniadanie”. Natomiast od trzech sezonów pro-
wadzi niezwykle popularny program „To je Borowicz. Podró-
że ze smakiem”, w którym zabiera widzów w różne zakątki 
świata.

Info: #cojeborowicz #slaskieinspiruje #slaskiesmaki 
#gminaPorabka #miodyzgminyporabka
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Gmina Porąbka zapewni bezpłatny, grupowy transport do RCKiK 
w Katowicach.

Potrzebne osocze od osób, które przechorowały COVID-19 lub 
przebyły bezobjawowo zakażenie koronawirusem SARS COV-2. Oso-
cze ozdrowieńców zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać le-
czenie chorych na COVID-19 z ciężkimi objawami zakażenia.

Ozdrowieńcu,
bardzo prosimy o telefoniczny kontakt z RCKiK w Katowicach. 

W rozmowie telefonicznej, prosimy poinformować, że są Państwo 
Mieszkańcami Gminy Porąbka. Po zebraniu grupy ozdrowieńców, 
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach 
skontaktuje się z Urzędem Gminy w Porąbce w celu ustalenia termi-
nu grupowego przyjazdu do Centrum Krwiodawstwa.

KONTAKT:
Numery telefonów dla ozdrowieńców dostępne od poniedziałku 

do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30:
Komórkowy 726 227 229;
Komórkowy 607 619 718;
Komórkowy 607 678 519;
Stacjonarny 32 208 74 19.

U w a G a
O kontakt proszeni są OzdrOwieńCy,  
którzy spełniają poniższe warunki:

OGÓLNE:
a) wiek od 18 do 65 lat,
b) kryteria zdrowotne takie, jak dla honorowych dawców krwi 

(wykaz dyskwalifikacji stałych i tymczasowych jest dostępny na na-
szej stronie internetowej www.rckik-katowice.pl w zakładce krwio-
dawca).

SZCZEGÓŁOWE:
a) osoby po przechorowaniu COVID-19, dysponujące pozytyw-

nym wynikiem wymazu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 
metodą PCR – po upływie minimum 28 dni od pełnego ustąpienia 
objawów lub 18 dni zakończenia izolacji i po zakończonym leczeniu,

b) osoby po bezobjawowym zakażeniu koronawirusem SARS-
-CoV-2 z pozytywnym wynikiem badania na obecność przeciwciał 
anty-SARS-CoV-2 po upływie minimum 14 dni od uzyskania pozy-
tywnego wyniku badania.

PRZECIWWSKAZANIA:
Przed wizytą w punkcie poboru, warto zapoznać się z listą czyn-

ników, które mogą wykluczyć możliwość oddania krwi. Poszczególne 
czynniki mogą się wiązać z dyskwalifikacją stałą lub tymczasową.

DYSKWALIFIKACJA TYMCZASOWA:
• Okres miesiączkowania i 3 dni po zakończeniu,
• 7 dni po zabiegu usunięcia zęba, leczeniu przewodowym i in-

nych drobnych zabiegach chirurgicznych,
• Do następnego dnia po leczeniu zęba i wizycie u stomatologa,
• 6 miesięcy w przypadku większych operacji i innych zabiegów 

medycznych wykonywanych sprzętem wielokrotnego użytku i prze-
biegających z naruszeniem skóry lub błon śluzowych,

• 6 miesięcy po wykonaniu tatuażu, zakładaniu kolczyków,
• 6 miesięcy od zabiegu akupunktury (o ile nie został wykonany 

przez wykwalifikowanego lekarza przy użyciu jednorazowych igieł),
• 6 miesięcy od kontaktu z obcą krwią (kontakt śluzówki z krwią 

lub ukłucie igłą),
• 6 miesięcy od zabiegu endoskopii z użyciem fiberoendoskopu 

(np. gastroskopia, kolonoskopia, artroskopia),
• Czas do pełnego wyleczenia w przypadku ostrych chorób, np. 

układu pokarmowego, moczowego, oddechowego – w przypadku 
leczenia antybiotykami musi upłynąć 14 dni od zakończenia leczenia,

UWAGA OzdROWIeńcy! 

POTrzeBne OSOCze
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• Okres, gdy wartość ciśnienia tętniczego nie mieści się w grani-
cach 105/60 – 180/100 mm Hg, tętno miarowe 50 – 100/min.,

• 2 lata po wyleczeniu gruźlicy i otrzymaniu od lekarza ftyzjatry 
zaświadczenia o wyleczeniu,

• Choroby zapalne, niezagojone rany, stany uczuleniowe skóry 
i okres odczulania, zaostrzenie przewlekłej choroby alergicznej,

• Opryszczka wargowa – co najmniej 2 tygodnie po samoistnym 
ustąpieniu zmian miejscowych,

• 1 rok od zakończenia rzeżączki,
• 6 miesięcy od powrotu z krajów o wysokiej zachorowalności na 

AIDS (np. Afryka Środkowa i Zachodnia, Tajlandia),
• 6 miesięcy od powrotu z rejonów, gdzie endemicznie występują 

choroby tropikalne (jeśli w tym okresie nie wystąpiły objawy choroby),
• 12 miesięcy od powrotu z rejonów, gdzie endemicznie występu-

je malaria, jeśli nie wystąpiły w tym okresie objawy choroby (4 mie-
siące pod warunkiem negatywnych wyników badań wykonanych 
metodami immunologicznymi lub biologii molekularnej),

• Przebywanie na obszarach endemicznego występowania mala-
rii – nieprzerwanie przez 6 miesięcy – dyskwalifikuje dawcę na okres 
4 miesięcy, po tym okresie zakwalifikowanie jest możliwe, pod wa-
runkiem negatywnych wyników badań wykonanych metodami im-
munologicznymi lub biologii molekularnej,

• 2 lata od potwierdzonego wyleczenia brucelozy i gorączki Q,
• 3 lata po zakończeniu leczenia i braku objawów malarii (pod wa-

runkiem, że badania immunologiczne lub metodami biologii mole-
kularnej dają wyniki negatywne),

• 2 lata po przebyciu gorączki reumatycznej, jeśli nie wystąpiła 
przewlekła choroba serca,

• 2 lata od potwierdzonego wyleczenia zapalenia szpiku,
• 6 miesięcy od całkowitego wyleczenia toksoplazmozy,
• 6 miesięcy od wyleczenia mononukleozy zakaźnej,
• 6 miesięcy po porodzie lub po zakończeniu ciąży,
• 6 miesięcy po przetoczeniu krwi i jej składników,
• 6 miesięcy po przeszczepie ludzkich komórek i tkanek,
• co najmniej 2 tygodnie po przebyciu choroby zakaźnej i uzy-

skaniu prawidłowych wyników badań klinicznych i laboratoryjnych,
• 2 tygodnie po przebyciu grypy, zakażenia grypopochodnego 

i gorączce powyżej 38 stopni Celsjusza,
• 2 tygodnie po zaprzestaniu przyjmowania antybiotyków,
• Kontakt z chorobami zakaźnymi dyskwalifikuje na czas co naj-

mniej 4 tygodni po inkubacji danej choroby (zwykle 4 tygodnie),
• Bliski kontakt w warunkach domowych z chorym na wirusowe 

zapalenie wątroby dyskwalifikuje na okres 6 miesięcy,
• Okres pozbawienia wolności i 6 miesięcy po odbytej karze wię-

zienia.

Po szczepieniach okresowych, na czas uzależniony od rodzaju 
szczepionki:

 – 4 tygodnie od szczepienia szczepionkami z osłabionymi bak-
teriami i wirusami przeciw BCG, odrze, różyczce, żółtej febrze, 
nagminnemu zapaleniu ślinianek przyusznych, nagminnemu 
porażeniu dziecięcemu, durowi brzusznemu, cholerze,

 – 48 godzin od szczepienia szczepionkami z zabitymi bakteria-
mi, riketsjami, wirusami przeciw cholerze, durowi brzuszne-
mu, krztuścowi, durowi plamistemu, nagminnemu porażeniu 
dziecięcemu,

 – 48 godzin od szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu 
wątroby typu A (bez kontaktu z chorobą),

 – 1 tydzień w przypadku szczepienia przeciwko wirusowemu za-
paleniu wątroby typu B (bez kontaktu z chorobą),

 – 3 miesiące po biernym uodparnianiu surowicami odzwierzę-
cymi,

 – 48 godzin od przyjęcia anatoksyny błonicowej i tężcowej,
 – 48 godzin od przyjęcia szczepionki przeciw wściekliźnie 

i kleszczowemu zapaleniu mózgu, a 1 rok w przypadku ryzyka 
zakażenia.

Dyskwalifikacja stała:
poważne choroby układu krążenia aktualne lub przebyte, między 
innymi:

 – wady serca (poza wadami wrodzonymi całkowicie wyleczonymi),
 – choroba niedokrwienna mięśnia sercowego,
 – stan po zawale mięśnia sercowego,
 – zaburzenia rytmu serca,
 – niewydolność krążenia,
 – miażdżyca znacznego stopnia,
 – choroby pochodzenia naczyniowo-mózgowego – np. stan po 

udarze mózgu.
Poważne choroby układu:

 – pokarmowego (w tym schorzenia wątroby),
 – o oddechowego,
 – o moczowego,
 – nerwowego – szczególnie padaczka, nawracające choroby 

psychiczne, organiczne schorzenia układu nerwowego oraz 
przewlekłe choroby OUN – ośrodkowego układu nerwowego.

• Poważne choroby skóry (w tym łuszczyca),
• Choroby krwi i układu krwiotwórczego, zaburzenia krzepnięcia 

krwi,
• Choroby metaboliczne i choroby układu endokrynnego np. cu-

krzyca, choroby tarczycy, nadnerczy itp.,
• Choroby układowe (np. kolagenozy),
• Nowotwory złośliwe,
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• Choroby zakaźne:
 – WZW typu B, WZW typu C, wirusowe zapalenia wątroby,
 – każda żółtaczka o niejasnej etiologii,
 – babeszjoza,
 – Kala Azar (leiszmanioza trzewna),
 – Trypanosoma Cruzi (Gorączka Chagasa),
 – promienica,
 – tularemia HLTV I/II – retrowirus uważany m.in. za czynnik wy-

wołujący białaczkę/chłoniaka z komórek T u dorosłych – wy-
stępuje endemicznie w południowej Japonii i basenie Morza 
Karaibskiego.

• Nosicielstwo wirusa HIV oraz zespół nabytego upośledzenia od-
porności (AIDS),

• Przebywanie na obszarach endemicznego występowania mala-
rii nieprzerwanie przez 6 miesięcy – jeżeli wynik badań przeprowa-
dzonych wcześniej niż 4 miesiące po powrocie jest dodatni lub jeśli 
nie wykonano badań w kierunku malarii.

• Przynależność do grup, które ze względu na swoje zachowania 
seksualne są szczególnie narażone na zakażenia poważnymi choro-
bami mogącymi przenosić się drogą krwi, w tym:

 – narkomani,
 – osoby uprawiające prostytucję,
 – osoby często zmieniające partnerów seksualnych,
 – osoby wchodzące w kontakty seksualne z osobami z wyżej wy-

mienionych grup.
• Lekozależność, alkoholizm,
• Choroba Creutzfelda-Jakoba, osoby u których wywiad rodzinny 

wskazuje na zagrożenie gąbczastym zapaleniem mózgu (TSE),
• Kiła,
• Przebycie przeszczepu rogówki, opony twardej, leczenia hormo-

nem wzrostu uzyskanym z ludzkich przysadek,
• Leczenie bezpłodności zastrzykami hormonów – w latach 1965–

1985,
• Przebywanie w okresie 01.01.1980 do 31.12.1996 r. łącznie przez 

6 miesięcy lub dłużej w Wielkiej Brytanii, Francji, Irlandii,
• Osoby, które po 01.01.80 r. otrzymały przetoczenie krwi i jej 

składników we Francji, Wielkiej Brytanii i Irlandii,
• Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane 

używaniem substancji psychoaktywnych (np. dopalaczy),
• Każdy przypadek stosowania domięśniowo lub dożylnie leków, 

które nie zostały przepisane przez lekarza,
• Biorcy ksenoprzeszczepów (przeszczepów tkanek odzwierzę-

cych).
Ważne informacje:
• Chorowałeś na koronawirusa i wyzdrowiałeś?
• Twoje osocze zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać 

leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu ob-
jawami zakażenia. Oddaj je w najbliższym Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa. Uratuj zdrowie i życie drugiemu człowiekowi!

• Kto może oddać osocze?
• Osocze może zostać pobrane od osób, które:
• spełniają podstawowe kryteria kwalifikacji dla dawców krwi 

określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 
2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na daw-
ców krwi i dawców krwi (Dz. U.2017 poz. 1741),

• przechorowały COVID-19, bądź przeszły bezobjawowe zaka-
żenie wirusem SARS-CoV-2 (potwierdzone testami, bądź wpisem 
w aplikacji gabinet.gov.pl), zostały uznane za wyleczone i czują się 
zdrowe, czyli minęło co najmniej:

 – 28 dni od zakończenia objawów;
 – 18 dni od zakończenia izolacji w przypadku osób, które prze-

szły zakażenie w sposób bezobjawowy;
 – są w wieku 18–65 lat;
 – w przypadku przeprowadzonej w przeszłości transfuzji oraz 

kobiet po przebytej ciąży w wywiadzie wymagane będą do-
datkowe badania, które wykonane zostaną przez Centra 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

• Jak pobierane jest osocze?
• Osocze pobierane jest metodą plazmaferezy. Podczas plazma-

ferezy pobierana jest krew, którą rozdziela się na osocze i pozostałe 
składniki, które są przetaczane z powrotem do tej samej żyły. Pobiera-
nie osocza nie boli, jest całkowicie bezpieczne i trwa od 30 do 40 mi-
nut. Jednorazowo pobierane jest nie więcej niż 750 ml osocza. Jeśli po-
branie osocza metodą plazmaferezy nie jest możliwe, pobierane jest 
450 ml krwi pełnej, z której otrzymywane jest ok 220–230 ml osocza.

• Co dalej dzieje się z osoczem?
• Pobrane osocze jest poddawane procedurze redukcji patoge-

nów, dzielone na dawki wielkości 100–250 ml i zamrażane. W zależ-
ności od zawartości w osoczu przeciwciał neutralizujących wirusa, 
chorym na COVID-19 przetacza się 200–400 ml osocza.

• Jak działa terapia osoczem?
• Zawarte w osoczu przeciwciała neutralizujące wirusa SARS-

-CoV-2 (który powoduje COVID-19) po przetoczeniu eliminują go 
z organizmu pacjenta z aktywnym zakażeniem. Chorzy często nie są 
w stanie wytworzyć własnych przeciwciał lub wytwarzają je zbyt wol-
no (niewspółmiernie do rozwoju zakażenia). Podanie gotowych prze-
ciwciał znacznie przyspiesza procesy obronne i pozwala skuteczniej 
walczyć z koronawirusem.

• Terapia osoczem rekonwalescentów była już wcześniej stosowa-
na wielokrotnie przy zakażeniach wirusem EBOLA, koronawirusem 
SARS (SARS-CoV), wirusem grypy A (H1N1) oraz wirusem „ptasiej” 
grypy A (H5N1). To jedna z najskuteczniejszych terapii przy zakaże-
niach wirusowych.
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Dzisiaj jesteśmy odpowiedzialni 
za siebie nawzajem, a stosowa-
nie się do restrykcji to wyraz so-
lidarności społecznej. Szczególną 
troską powinniśmy otoczyć oso-
by starsze, które są najbardziej 
zagrożone.
Właśnie w tym celu przystę-
pujemy do realizacji Programu 
„WSPIERAJ SENIORA”.
Seniorze! Masz więcej niż 70 lat 
i potrzebujesz wsparcia?
Zadzwoń na infolinię: 22 505 11 
11 i zgłoś decyzję o pozostaniu 
w domu dla własnego bezpie-
czeństwa.
GMINNY OŚRODEK POMOCY 
SPOŁECZNEJ skontaktuje się 
z Tobą, ustali Twoje potrzeby 
i przydzieli pomoc.
Celem programu jest zapewnie-
nie usługi wsparcia Seniorów 
w wieku 70 lat i więcej, którzy 
w obowiązującym stanie epide-
mii zdecydują się na pozostanie 
w domu i nie są w stanie np. po-
przez wsparcie rodziny zabezpie-
czyć sobie artykułów podstawo-
wej potrzeby. Usługa wsparcia 
będzie polegała w szczególności 
na dostarczeniu zakupów obej-
mujących artykuły podstawowej 
potrzeby, w tym artykuły spo-
żywcze, środki higieny osobistej.
Koszty zakupów pokrywa senior!
Mieszkańcu Gminy Porąbka, jeśli 
posiadasz informację o osobach 
starszych potrzebujących po-
mocy na terenie naszej gminy 
zadzwoń na numer infolinii i głoś 
taki fakt, by Ośrodek Pomocy 
Społecznej mógł ustalić potrzeby 
i udzielić pomocy.
Zapraszamy osoby, które chcą 
włączyć się w pomoc dla se-
niorów w formie wolontariatu 
do zgłaszania się w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej.
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Z wielkim bólem przeżywamy tragedię jaka miała miejsce na ulicy Wolności w Kobiernicach, 
w której śmierć poniosła Mieszkanka domu, zawalonego na skutek wybuchu gazu.

Z rodziną i bliskimi Ofiary tej tragedii łączymy się w żałobie, składając szczere wyrazy współ-
czucia.

Wszystkim najbliższym Ofiary oraz osobom, które ucierpiały przy niesieniu pomocy potrze-
bującym, życzymy jak najszybszego powrotu do pełni sił i zdrowia.

Do wszystkich służb zaangażowanych w akcję ratunkową, kierujemy serdeczne podziękowa-
nia za pełny profesjonalizm w wykonywaniu swoich obowiązków.

Władze Gminy Porąbka
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Firma AMIcA S.A. przekazała sprzęt AGd dla dwóch rodzin 

z POmOCĄ w POTrzeBie
Miło nam poinformować, że dzięki staraniom Wójta Gminy Porąbka 

Pawła Zemanka, firma AMICA S.A. przekazała w formie darowizny sprzęt 
AGD poszkodowanym mieszkańcom Kobiernic, którzy wskutek pożaru 
stracili dach nad głową, Do dwóch poszkodowanych rodzin trafiły: pral-
ki, kuchnie oraz chłodnie–zamrażarki. Transport sprzętu zapewnił Urząd 
Gminy.

18 listopada, Wójt Gminy Porąbka Paweł Zemanek, przekazał poszko-
dowanym mieszkańcom sprzęt.

Serdeczne słowa uznania, podziękowania, kierujemy do Pana Hen-
ryka Szlachetki – Dyrektora ds. organizacji i bezpieczeństwa AMICA S.A.

Pan Dyrektor już w pierwszym etapie rozmów, zapewnił, że poszko-
dowane rodziny otrzymają wsparcie. Nie wiedzieliśmy, że wsparcie bę-
dzie aż tak duże!

Cieszymy się, że pomimo ciężkiej sytuacji ekonomicznej, wynikają-
cej z trwającej pandemii, polska firma w obliczu tragedii, jest blisko ludzi 
potrzebujących.

Dziękujemy!

Platforma powstała, by w ciężkim czasie pande-
mii dla wspólnego dobra jednoczyć lokalne branże 
i mieszkańców.

Firmy, zakłady, sklepy czy gastronomia dzięki tej 
stronie mogą się reklamować, a mieszkańcy mają 
szansę zakupić produkty/usługi w atrakcyjnej ce-
nie, często z darmową dostawą.

Produkuj globalnie, sprzedawaj lokalnie.
dOdaJ SwÓJ SKLeP

http://alladyn.eu/dodaj
Potrzebujesz pomocy technicznej?  

zadzwoń 503 148 585
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maŁa KSiĄŻKa 
– wieLKi  
CzŁOwieK,  
CzyLi JaK  
rOzPOCzĄĆ 
PrzyGOdĘ  
z CzyTaniem

Zapisz dziecko do wybra-
nej biblioteki w naszej Gminie, 
wypożyczcie książkę i odbierz-
cie wyprawkę Czytelniczą. 
Znajdziecie w niej Pierwsze 
czytanki dla…, a także Kartę 
małego Czytelnika. Na nią 
Maluch może zbierać naklej-
ki za każdą wizytę, podczas 
której wypożyczy lekturę 
z księgozbioru dziecięcego. Za 
10 uzbieranych naklejek Mały 
Czytelnik zostanie nagrodzo-
ny imiennym dyplomem.

W ramach akcji zachęca-
my do wspólnego czytania 
książek z maluchami. Czas 
lektury pozwala kształtować 
osobowość oraz rozwija kre-
atywność. Pozwala podejmo-
wać pierwsze decyzje, a także 
kształtuje umiejętność pogłę-
biania wiedzy. To wszystko 
dzięki magii książek.

zapraszamy do bibliotek 
w naszej Gminie, by poznać 

niesamowite historie!
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Wiata stała 5 lat, używana przez wielu tury-
stów jako miejsce odpoczynku, schronienia 
przed deszczem, gradem, ale była też miej-
scem pozostawiania śmieci.

Wszystkie spotkania, w mniejszym lub większym gronie, te z rodziną 
czy znajomymi, te latem i zimą zostawiały ślady na i przy wiacie.

I tak w 2019 roku powstał projekt dofinansowany przez UG w Porąb-
ce, który miał za zadanie poprawić stan techniczny wiaty i uatrakcyjnić 
teren wokół niej, m.in. stół z ławkami na południowym stoku.

Postawiona została mapa dla zbłąkanych turystów.

Wiata dostała nowe wyposażenie w postaci skrzynki wpisowej z księ-
gą pamiątkową i pieczątką Góry Kiczera.

nOwe wyPOSaŻenie i maPa,  
dLa zBŁĄKanyCH TUrySTÓw
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9 października dwóch survivalowych przyjaciół z Gminy Porąbka Se-
bastian Parcia oraz Jerzy Kojder rozpoczęło wyprawę kajakową do Gdań-
ska. Niestety swą wymarzoną wyprawę musieli zakończyć po jedenastu 
dniach zmagań w Warszawie.

Przed kajakarzami stało duże wyzwanie. Do pokonania mieli blisko 
1050 km. Niestety na 511 km musieli przerwać wyprawę.

To co się działo przez ostatnie dni, to prawdziwy survival. Pogoda nas 
nie oszczędzała. Stan Wisły był coraz wyższy. Mało tego, po długich opa-
dach w rzece pojawiła się duża ilość drzew, gałęzi, które uszkodziły nam 
ster. Robiło się coraz bardziej niebezpiecznie! Miejscowy bosman Portu 
Czarnieckiego odradził nam dalszy spływ. Przepłynęliśmy 511 km w na-
prawdę trudnym okresie. Wyprawę zakończyliśmy w Porcie Czarnieckie-
go w Warszawie. Z pewnością podejmiemy kolejna próbę – zdobędzie-
my Gdańsk – relacjonuje Sebastian Parcia.

Kajakarze serdecznie dziękują wszystkim za doping podczas wypra-
wy. Dziękują za słowa otuchy, serdeczne komentarze pod fotoreportaża-
mi na profilach społecznościowych.

POLSKa  
na SŁOdKO

Zapraszamy do obejrzenia programu realizowanego dla TVP Katowice z udziałem wyjątkowych Pań 
z KGW Gminy Porąbka oraz kapeli „Porąbczanie”.
Program można obejrzeć na www.katowice.tvp.pl oraz fb Gminy Porąbka.

Dziękują Szymonowi Kastelikowi oraz Maciejowi Walusiakowi za 
wsparcie oraz transport z Warszawy do Porąbki.

AHOJ PRZYGODO!

KaJaKiem dO… warSzawy!
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CO TO...?!
czy koś wie, co powstanie z tych pięknych metalo-
wych elementów?
Podpowiadamy – MIOdOWy PLASTeR POMOcy  
na nakrętki plastikowe.

Szanowni Mieszkańcy oraz sympatycy Gminy Porąbka,

z wielką satysfakcją informujemy, że za kilka tygodni przed budyn-
kiem Urzędu Gminy Porąbka zostanie zamontowany MIODOWY PLA-
STER POMOCY.

Będzie można do niego wrzucać plastikowe nakrętki. To doskonały 
materiał na surowiec wtórny i przede wszystkim sposób na pomoc cha-
rytatywną.

Miodową, metalową konstrukcję w kształcie plastra miodu z pewno-
ścią trudno będzie przeoczyć.

Miodowy Plaster Pomocy to forma pomocy charytatywnej – miesz-
kańcy będą mogli do niego wrzucać plastikowe nakrętki, za które zapła-
cą firmy odbierające odpady.

ZEBRANE NAKRĘTKI BĘDĄ PRZEKAZYWANE OSOBIE, KTÓRA WCZE-
ŚNIEJ ZGŁOSI POTRZEBĘ POMOCY (NP. WYMAGAJĄCEJ LECZENIA REHA-
BILITACYJNEGO, WYJAZDÓW NA TURNUSY, ZAKUP SPRZĘTU LECZNICZE-
GO, LEKÓW, NIEZBĘDNYCH RZECZY DO ŻYCIA ORAZ POPRZEZ FUNDACJE 
I WSZELKIE DZIAŁANIA PROSPOŁECZNE).

– Nakrętki, które mogły trafić do śmieci, dostaną drugie życie. Zostaną 
przerobienie na surowiec wtórny – plastikowy regranulat, z którego powsta-
ją m.in. doniczki, wiadra, kubły na śmieci – podkreśla Wójt Gminy Porąbka 
Paweł Zemanek.

Taka zbiórka, poza oczywistym celem charytatywnym, w doskona-
ły sposób uświadamia ludziom, czym tak naprawdę jest recykling i jaki 
można dzięki niemu osiągnąć pożytek. Ma również zalety z perspektywy 
gminy – podnosi poziom odzysku surowców pochodzących z odpadów 
komunalnych.

Do metalowego plastra można wrzucać wszystkie plastikowe nakręt-
ki: z butelek po wodzie mineralnej, napojach, sokach, jogurtach, chemii 
gospodarczej czy kosmetykach.

cIeKAWOSTKA
Z pewnością zastanawiacie się dlaczego m.in. w charytatywnych 

zbiórkach zbierane są nakrętki plastikowe. Wyjaśniamy. Nakrętki są sto-
sunkowo ciężkie, zajmują mało miejsca i łatwo je gromadzić.

Szanowni Państwo,

jeżeli MIODOWY PLASTER POMOCY będzie szybko się wypełniał, to 
deklarujemy, że kolejne plastry powstaną w centrach pozostałych so-
łectw.

Zachęcamy osoby zainteresowane odbiorem zgromadzonych nakrę-
tek do zgłaszania takiej potrzeby pod nr telefonu 571 245 297.

Zgromadzone nakrętki będą przekazywane wg kolejności zgłoszeń.
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Dokumentem wystawionym 21 lutego 1457 roku w Gliwicach Jan IV oświęcimski wyzbył się praw do części ojcowizny, 
która przypadała mu w całości. Dokonując sprzedaży księstwa Jan IV pozostawał lennikiem króla Czech, zobowiązał 

się jednak poświadczyć przed władcą czeskim fakt sprzedaży, a więc zbycia się wszelkich praw do ziemi oświęcimskiej.

z dzieJÓw ziemi OŚwiĘCimSKieJ

POwSTanie KLUCza KOBierniCKieGO

Dokument wystawiony przez Janusza IV 21 lutego 1457 roku, książę oświęcimski zobowiązuje się poświadczyć przed królem Czech sprzedaż królowi 
polskiemu Kazimierzowi księstwa i ziemi oświęcimskiej z grodami Oświęcimiem i Wołkiem oraz przyrzeka nie naruszać żadnych wydanym przez siebie 
aktem nabytego przez króla w tej ziemi ius ducale, Biblioteka Czartoryskich w Krakowie pergamin nr 529.
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Strona polska zapewne była w świadomości, że sprawa sprze-
daży nie jest do końca uregulowana. Ewentualne roszczenia mo-
gli zgłaszać po śmierci Jana IV jego bracia oraz ewentualnie inni 
książęta śląscy. Zabezpieczeniem nabytych praw był więc doku-
ment wystawiony przez Jana IV również w Gliwicach, 24 lutego 
1427 roku, w którym potwierdza swoje zobowiązania wobec Ko-
rony Polskiej. Akt opatrzony jest specjalną klauzulą, na mocy któ-
rej dyplom posiada moc dowodową, równą osobistemu zeznaniu 
księcia na wypadek jego śmierci.1

Sprawą otwartą pozostało jednak stanowisko Korony Czeskiej. 
Pierwszym niekatolickim królem w dziejach Europy został obra-
ny 2 marca1458  r. na króla Czech, husyta Jerzy z Podiebradów. 
Stosunki polsko-czeskie determinowała husycka wiara Jerzego 
z Podiebradów oraz jego stosunek do spraw Śląska. Po wcze-
śniejszych zabiegach dyplomatycznych w drugiej połowie maja 
1462 roku w Głogowie dochodzi do spotkania Kazimierza Jagiel-
lończyka z Jerzym z Podiebradów.

Efektem królewskiego spotkania stało się zawarcie pokojowe-
go traktatu2, w którym między innymi została uregulowana spra-
wa księstwa oświęcimskiego, zamków Oświęcim, Wołek, Zator, 
Barwałd i Żywiec. W porozumieniu traktatowym postanowiono:

Takoż odnośnie zamków i fortalicji Oświęcim, Wołek, Dewoz, Za-
tor, Berwald [Barwałd ?], Ziwecz [Żywiec ?] z ziemiami, miastami, wsia-
mi, wasalstwami, powiatami, i ich poddanymi, do nich [tj. do zamków 
i fortalicji] należącymi, tak jak ma je teraz i posiada brat nasz, król Pol-
ski, i tak jak tego pana króla obwinialiśmy, że one należą do naszego 
królestwa i do naszej korony, do takiej zgody i jedności, przy woli tegoż 
pana króla Polski doszliśmy, że odnośnie tychże wyżej wspomnianych 
zamków i fortalicji, które, jak wyżej była mowa, tenże pan król teraz 
dzierży i posiada, dopóki żyć będziemy, wyżej wspomnianego króla 
Polski nie będziemy niepokoić ani usuwać, przeciwnie, wyżej wspo-
mniane zamki i fortalicje, ich powiaty i przyległości ten pan król, tak 
jak je teraz dzierży i posiada, będzie dzierżył i posiadał.

Dane w Głogowie Większym [albo: Starszym], mieście księstwa 
naszego śląskiego, w czwartek, w samym dniu Wniebowstąpienia 
Pańskiego, roku Pańskiego 1462, w piątym roku panowania naszego.3

1 Markgraf, Grünhagen, Lehns-und Besitzurkunden Schlesien und seiner ein-
zelnen, Fürstenthümer Mittelalter, Lipsk 1883, tom II str. 611, Nr 29. Więcej: 
Krzysztof Rafał Prokop, Księstwa oświęcimskie i zatorskie wobec Korony Pol-
skiej w latach 1438–1513. Dzieje polityczne., str. 148–155. Oryginał, Biblioteka 
Czartoryskich, pergamin numer 529.

2 Maciej Dogiel, Codex diplomaticus Regni Poloniae et Magni Ducatus Lituaniae, 
Wilno 1758, tom I str. 14–19. Roman Heck Zjazd głogowski 1462, Towarzystwo 
Ziemi Głogowskiej, Głogów 2012.

3 Markgraf, Grünhagen, LBUS, tom II, str. 612–613, nr 33, Tłumaczenie na zlece-
nie autora Robert Sochań, Omówienie Prokop str. 193–210.

7 czerwca 1492 roku zmarł Kazimierz Jagiellończyk, który po-
zostawił po sobie bezprecedensowe dokonania, które zdetermi-
nowały pozycję Polski w Europie. Polska została scalona, uzyskała 
dostęp do morza, ponownie panowała nad całym biegiem Wisły.

Drobną nie załatwioną sprawą pozostała sprawa księstwa 
zatorskiego. Niewielki skrawek, księstwo liczyło zaledwie około 
670 km kwadratowych z miastami Zator i Wadowice. Od podziału 
księstwa oświęcimskiego w 1445 roku stanowiło quasi państwo 
podległe Koronie Czeskiej, faktycznie zhołdowane Koronie Pol-
skiej, do którego mogli rościć sobie pretensje zarówno Piastow-
cze śląscy jak i czescy Przemyślidzi.

W dniu 29 lipca 1494 roku w Krakowie zawarty został układ 
pomiędzy królem Janem Olbrachtem, synem Kazimierza Jagiel-
lończyka, a księciem zatorskim Januszem V.4 Warto podkreślić, że 
stroną układu była również żona Janusza V – Barbara. Układ został 
zatwierdzony przez króla oraz obecnych dygnitarzy imieniem całe-
go Królestwa w dniu 21 września 1494 roku na sejmie w Radomiu.5

Układ przewidywał wypłacenie Janowi V i jego żonie Barbarze 
niebagatelna kwotę 80 000 złotych węgierskich. Kwota ta zdecy-
dowanie przewyższa sumę jaka otrzymał Jan IV za znacznie więk-
sze bo mające około 1800 kilometrów kwadratowych księstwo 
oświęcimskie. Warunki i okoliczności sprzedaży obu księstw były 
jednak diametralnie różne. Układające się strony postanowiły:

A oprócz tego brzmieniem niniejszego pisma przyrzekamy, że 
my, i następcy nasi królowie, i cała Korona Polska, jako ostateczne 
zadośćuczynienie dla wyżej wspomnianego księcia Janusza i wspo-
mnianej jego małżonki za rzeczonego księstwo zatorskie mi dobra 
do niego należące powinniśmy, jesteśmy zobowiązani i brzmieniem 
niniejszego pisma przyrzekamy i się zobowiązujemy, by wspomnia-
nemu księciu Januszowi i rzeczonej małżonce jego za każdy rok da-
wać i uiścić z żup naszych wielickich i bocheńskich po 200 grzywien 
w powszechnej monecie i pieniądzu polskim, i po 17 brył soli w darze, 
po kres ich życia, to jest do śmierci ich obojga, wspomnianego księcia 
Janusza i wspomnianej jego małżonki; w taki zaś sposób, że na każ-
dą z 4 pór roku, każdego roku, zobowiązujemy się, powinniśmy i bę-
dziemy zobowiązani dawać im i przekazywać, to jest im obojgu lub 
jednemu z nich, które przeżyje drugiego, ze wspomnianych 200 grzy-
wien, im należnych, po 50 grzywien, i po 4 bryły soli. I tak samo nasi 
następcy królowie, i cała Korona Polska, będą zobowiązani im, lub 

4 Markgraf, Grünhagen, LBUS, tom II, str. 617–621, nr 41, Volumina Legum,  
t I, str. 111–113, Teki Naruszewicza XXIII, k 435–445, nr 84.

5 Tekst znany jest z transumptów / uwierzytelniona np. sądownie, kopia oryginal-
nego dokumentu / Markgraf, Grünhagen, LBUS, tom II, str. 621, nr 42,  
Teki Naruszewicza XXIII, k 435 147–156, nr 25.
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wtedy, z samego tego faktu, będziemy zobowiązani, i nasi następny 
będą zobowiązani po upływie całego roku następującego po takim 
zaniedbaniu uiścić wspomnianemu księciu Januszowi i wspomnia-
nej jego małżonce drugie 200 grzywien.

Po śmierci zaś wyżej wspomnianych księcia Janusza i jego prawo-
witej małżonki Barbary wspomniane księstwo zatorskie z zamkiem, 
miastem, ze wszystkimi tuziemcami i ze wszystkimi dobrami i pod-
danymi, tak duchownymi, jak i świeckimi, jakiejkolwiek są kondycji, 
z wszelkim prawem, dziedziczeniem, własnością i władztwem, z ty-
tułem i prawną rzeczą kupna i sprzedaży przejdzie w ręce nasze, lub 
naszych następców królów, i całej Korony Polskiej, na mocy wieczy-
stej i nieodwołalnej sukcesji i prawa dziedzicznego, które to księstwo 
już od teraz, jak i od razu, tenże książę Janusz wraz ze wspomnianą 
swoją małżonką nam, następcom naszym królom, i całej Koronie Pol-
skiej odstępuje i przekazuje, i, tak jak wyżej powiedziano, odstępują 
i przekazują. Ponadto wyżej wspomniany książę Jan, ze wspomnianą 
małżonką swoją, zobowiązuje się, i zobowiązują się tę sprzedaż, kup-
no, oraz zapis, poddanie się i nieodwołalne i wieczyste tego zacho-
wanie aprobować, potwierdzić i zatwierdzić, swoją własną przysięga 
cielesną [tj. na Ewangelię], skutecznie i faktycznie. I tak samo burgra-
bia zamku, to jest fortalicji, i wszyscy tuziemcy i mieszczanie zatorscy, 
powinni nam, naszym następcom królom, i całej Koronie Polskiej, już 
teraz i na przyszłość zaprzysiąc dotrzymanie nam, naszym następ-
com królom i całej Koronie Polskiej, ilekroć zajdzie potrzeba, wiary 
i wierności. I wspomniany książę Janusz, wraz ze swoją małżonką, 
odrębnym swoim pismem, a także wszyscy razem, i każdy z osobna, 
tuziemcy tegoż księstwa zatorskiego, także własnymi pismami po-
winni się zobowiązać, i powinni własne pieczęcie do pisma pergami-
nowego przywiesić, przyrzekając okazywanie posłuszeństwa i wier-
ności nam, naszym następcom królom i całej Koronie Polskiej; i to, że 
po śmierci wspomnianych księcia Janusza i jego małżonki nikomu in-
nemu nie dadzą, nie uczynią i nie odstąpią, ani nikt z nich nie da, nie 
uczyni i nie odstąpi posiadania rzeczonego zamku i miasta Zatoru, 
i nikomu innemu nie okażą wierności i posłuszeństwa, jak tylko nam, 
naszym następcom królom i całej Koronie Polskiej.6

Janusz V władał swoim księstwem do września 1513 roku kie-
dy w Laskowej koło Spytkowic doszło do spotkania wojewodzica 
Wawrzyńca Myszkowskiego z Janem V. W następstwie narastają-
cego sporu pomiędzy Janem V a Myszkowskim o zasilanie wodą 
stawów, tego ostatniego młody Myszkowski pchnął mieczem 
księcia, który zmarł na miejscu.

6 Tłumaczenie tekstu łacińskiego za Volumina Legum na zlecenie autora  
Robert Sochań.

Pieczęć Jana V przywieszona do pergaminu z dnia 21 września 1494 roku, 
Janusz książę zatorski przytacza i potwierdza układ z królem Janem 
Olbrachtem z 21 września 1494 r. oraz zobowiązuje się przestrzegać go we 
wszystkich punktach; ponadto przyrzeka wierność i posłuszeństwo królowi 
oraz to, że po jego śmierci Księstwo Zatorskie wcielone zostanie do korony, 
Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, pergamin nr 697.

jednemu z nich, dawać i uiszczać w wyżej opisany sposób. Gdyby zaś 
– czego oby nie było – zaniedbalibyśmy lub nie zatroszczylibyśmy 
się, lub nasi następcy zaniedbaliby lub nie zatroszczyliby się, by na 
którąś z tych 4 pór roku, aż do upływu całego roku uiścić, jak o tym 
wyżej była mowa, wspomniany dochód 200 grzywien i 17 brył soli, 
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Jan V posiadał syna również Jana, który w świetle obowiązują-
cego prawa jako filius naturalis7 nie miał prawa do dziedziczenia.

Sprawca morderstwa Wawrzyniec Myszkowski zbiegł na Li-
twę. Tam wykazał się szczególna odwagą, dokonał wielu walecz-
nych czynów w bitwie pod Orszą 8 września 1514 roku, gdzie 
wojska polskie starły się z wojskiem Wielkiego Księstwa Moskiew-
skiego. Za wstawiennictwem możnych, król Zygmunt I zezwolił 
Myszkowskiemu na powrót w swoje strony i uwolnił go od ponie-
sienia kary.

Sprawa zabójstwa Jana V posiadała tak zwane drugie dno. 
Książę nie poddawał się wyrokom sądowym, lekceważył królew-
skie wezwania, w czasie panowania Aleksandra Jagiellończyka, 
odmawiał przez dłuższy okres złożenia hołdu. W otoczeniu króla 
mógł uchodzić za przysłowiowego warchoła.

Po śmierci Jana V sprawa zatorska została ostatecznie zała-
twiona, ziemie położone pomiędzy rzekami Skawą i Białą po 
167 latach przynależności do Korony Czeskiej powróciły do Pol-
ski. Po przejściowym zarządzaniu księstwem przez miejscową 
szlachtę 15 grudnia 1513 roku odnotowano w księgach sądo-
wych zatorskich objecie stanowiska capitaneus Osvianczimiensis 
et Zatoriensis8 przez Andrzeja z Kościelca. Na faktyczne przyłącze-
nie – inkorporację trzeba było jeszcze poczekać do lat 1563, 1564.

Należy podkreślić, że szlachta zarówno oświęcimska jak i za-
torska aktywnie wspierała zjednoczenie obu księstw z Koroną. 
Myszkowscy, Frydrychowscy, Porębscy wspierali poczynania kró-
lewskie, wielu z nich było objętych prawem polskim, które gwa-
rantowało im opiekę królów polskich.

Na trwałe w historię obu księstw wpisał się (wspominany już 
w części pierwszej) pochodzący z Dębowca (Dubowec) w księ-
stwie cieszyńskim Mikołaj Słop (Slop) herbu Kornic zwany Mar-
szałkiem, z racji piastowania tego stanowiska na dworze książąt 
cieszyńskich. 19 marca 1454 roku z racji posiadania dóbr w księ-
stwie oświęcimskim – wież Dwie Kozy – wraz z innymi możnymi 
ziemi oświęcimskiej oraz delegatami miast Oświęcim i Kęty złożył 
hołd Kazimierzowi Jagiellończykowi.9 W 1456 roku został miano-
wany Starostą Oświęcimskim oraz otrzymał w tenutę – dzierża-
wę księstwo oświęcimskie, władał zamkami Oświęcim i Wołek. 
Blisko współpracował z dworem królewskim, posłował do książąt 
śląskich oraz Czech. Wraz z synami pożyczał pieniądze Królowi 

7 Filius naturalis – syn nieślubny.
8 Starosty Oświęcimskiego i Zatorskiego.
9 Markgraf, Grünhagen, LBUS, tom II, str. 601–602, nr 41, Teki Naruszewicza 

XVIII, k 661–664, nr 152, Biblioteka Czartoryskich, pergamin nr 511 przy per-
gaminie pierwotnie znajdowały się pierwotnie 34 pieczecie szlacheckie oraz dwie 
pieczęcie miejskie, Oświęcimia i Kęt.

Polski, zabezpieczeniem były dochody z wsi księstwa oświęcim-
skiego.10

Mikołaj Słop, zmarł po 21 października 1475 roku, wraz z sy-
nami systematycznie powiększał stan posiadania. W 1468 roku 
nabył Brzeszcze oraz Osiek. Posiadał również kwotę zastawną na 
Lipniku. Około roku 1470 Melchior z Dębowca de domo Kornic, 
syn Mikołaja wszedł w posiadanie Kobiernic. Jan Długosz w księ-
dze uposażeń diecezji krakowskiej odnotował:

Kobiernice, wieś położona pod parafią kościoła w Kętach, której 
dziedzicem jest Melchior z Dębowca, szlachcic z domu Cornycz. Są 
w niej łany kmiecie, z których wszystkich dawana jest, i powinna być 
dawana, dziesięcina snopowa dla prebendy scholastyka krakowskie-
go, jednak wskutek nadużycia, a także wskutek zaniedbania przez 
scholastyków krakowskich zamieniona została na dziesięcinę pienięż-
ną, i każdego roku uiszcza się 3 grzywny szerokich groszy praskich.11

W tym samym czasie właścicielami Czańca są Nicolaus i Mi-
chael do domo Cornycz, Wilamowicami władają Johannes i Ni-
colaus de domo Cornycz. Bestwina należała do Johannesa Cloch 
domo Cornycz.12

Kobiernice pozostają własnością Malchara z Dubowca w roku 
1493, kiedy Piotr z Kurozwęk, starosta oświęcimski dokonał usta-
lenia granicy pomiędzy miasteczkiem Kęty a wsią Kobiernice. Do-
kument został sporządzany 1 lipca w języku czeskim, świadkami 
dokonanego rozgraniczenia byli: Stanisław Marszałkowic z Brzezia, 
Jan Myszkowski z Przeciszowa, Piotr Szaszowski z Gierałtowic, Mi-
kołaj Hlubowski z Czańca, Malchar z Dudowca oraz Malchar młod-
szy. Dokument sporządził Jarosz z Brzanczowic, pisarz ziemski.13

Na drodze kolejnych zmian właścicieli kolejny przedstawiciel 
rodu Corniczów wchodzi w posiadanie Kobiernic. W roku 1504 Bal-
tazar de domo Kobiernice jest również właścicielem Bujakowa i Po-
rąbki. W grudniu tegoż roku w Krakowie dochodzi do zamiany po-
między królem Polski Aleksandrem Jagiellończykiem, a Baltazarem 
synem Melchiora vel Malchara, królewskiego Osieka na Kobiernice, 
Bujaków i Porąbkę. Dokument potwierdzający zamianę nie prze-
trwał do naszych czasów. W księgach kanclerskich z czasów Jana 
Łaskiego zachował się zapis o dokonanej zamianie. Jego treść za-
równo w języku łacińskim jak i w tłumaczeniu na język polski nie 
była publikowana. 

10 Polski Słownik Biograficzny, tom XXIX, Stanisław Sroka, domena publiczna, 
http://www.ipsb.nina.gov.pl/index.php/a/slop-mikolaj.

11 Joannis Długosz, Liber beneficiorum Dioecensis Cracoviensis, Kraków 1854, 
tom II, str. 226, tłumaczenie Robert Sochań.

12 Op cit str. 291.
13 Dokument bez pieczęci przechowywany jest w Archiwum Narodowym  

w Krakowie, depozyt nr 1190. Tekst został opublikowany w Waleryan Heck, 
Archiwa Miejskie księstw oświęcimskiego i zatorskiego, Kraków 1891, str. 35–36.
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Zamiana dóbr Kobiernica, Bujaków i Porąbka na Osiek, wraz 
z lasem olchowym, inaczej olszyną, zwaną Łączka, do kresu, to jest 
granicy Grodziecka i Szparowska, i potoku Czermna.

W imię Pana Amen. Na wieczną rzeczy pamiątkę. Pośród innych 
działań, które dokonują się przez ludzką skrzętność, dzięki wybor-
nemu namysłowi i to, jak wiadomo, zostało wymyślone, by władza 
wszelkie znaczące akty, które na zawsze trwać mają, utrwalała ob-
warowaniem pisma i potomnym na zawsze pozostawiała. Dlatego 
my, Aleksander, z Bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, oraz 
ziem krakowskiej, sandomierskiej, sieradzkiej, łęczyckiej, kujawskiej, 
ruskiej, pruskiej, chełmińskiej, elbląskiej i pomorskiej pan i dziedzic 
itd., brzmieniem niniejszego pisma oznajmiamy wszystkim, których 
ta rzecz dotyczy, a którzy teraz i w przyszłości z pismem tym się za-
poznają, że, dla polepszenia stanu, w dobrach naszych Kęty, należą-
cych do grodu Oświęcimia, ze szlachetnym Baltazarem, dziedzicem 
z Kobiernicy, tuziemcem, naszym umiłowanym poddanym, dziedzi-
cem niżej opisanych dóbr, dokonaliśmy zamiany, i temuż Baltaza-
rowi za wsie Kobiernica, Bujaków i Porąbka, które do niego należą 
wieczyście i dziedzicznie, wieś naszą królewską Osiek, należącą do 
grodu Oświęcimia, z dodaniem 70 florenów węgierskich w złocie, da-
liśmy i odstąpiliśmy, oraz dajemy i odstępujemy; i wieś tę temuż Bal-
tazarowi i jego prawowitym spadkobiercom zapisujemy po wieczne 
czasy za pośrednictwem niniejszego pisma. W taki sposób, by tenże 
Baltazar i jego prawowici spadkobiercy wyżej wspomniane dobra, 
to jest wieś Osiek, z jej korzyściami, czynszami, zyskami, dochodami, 
folwarkami, stodołami, spichrzami, gruntami, kmieciami, sołtyso-
stwem i sołtysem, karczmarzami, zagrodnikami, osadnikami, i z pra-
wem patronatu [nad kościelnym beneficjum], z polami, łąkami, lasa-
mi, borami, zagajnikami, gajami, zaroślami, szczególnie zaś z lasem 
olchowym, inaczej Olszyną, zwana Lanczka [ Łączka ?] do kresu, 
to jest granicy Grodziecka i Szparowska, i potoku, inaczej Potoku, 
zwanego Czyrmna [tu taka pisownia], aż do ponownie granicy Kań-
czuckiej, z pszczołami i miodem od nich pochodzącym, z rzekami, 
strumieniami, odpływami, stawami rybnymi i stawikami, młynami 
i ich okolicznościowymi dochodami; i ze wszystkim prawem, władz-
twem i własnością, na długość, szerokość i obwód, tak jak od dawna 
są oddzielone i ograniczone, niczego z prawa, własności i władztwa 
dla nas i dla naszych spadkobierców w tejże wsi nie zostawiając, i ni-
czego zupełnie nie wyłączając; [Baltazar i jego spadkobiercy] trwale 

i na zawsze mieli, posiadali, sprzedawali, zamieniali, zbywali, odstę-
powali, dawali, darowali i na swój i swoich spadkobierców dowolny 
użytek obracali, przez brzmienie niniejszego pisma.

Na poświadczenie tego pieczęć nasza została przywieszona do ni-
niejszego pisma. Dane w Krakowie, w środę po święcie św. Łucji roku 
Pańskiego 1504, 4-tego roku panowania naszego, w obecności czci-
godnego w Chrystusie ojca, pana Erazma, biskupa płockiego, oraz 
wielmożnych, szanownych i szlachetnie urodzonych Piotra Kmity 
z Wiśnicza, wojewody krakowskiego i marszałka królestwa naszego, 
Mikołaja z Kurozwęk, wojewody lubelskiego, Dobrogosta Ostroroga 
ze Lwówka, kasztelana poznańskiego, Jana Jordana z Zakliczyna, 
kasztelana bieckiego i żupnika krakowskiego, Marcina ze Skotnik, 
kasztelana zawichojskiego, Jana Łaskiego, kanclerza, Jakuba z Szy-
dłowca, podskarbiego królestwa naszego, Jana Rapsztyńskiego [za-
zwyczaj pisane: Rabsztyński] z Tenczyna, marszałka dworu naszego, 
starosty sandomierskiego i płockiego, i innych doradców naszych, 
szczerze nam umiłowanych. Dane przez ręce tegoż szanownego Jana 
Łaskiego, kanclerza kościoła gnieźnieńskiego i królestwa naszego.

Jan Łaski, kanclerz, który powyżej, ręką własną.14

U podstaw dokonanej zamiany leżało polepszenie stanu nale-
żących do króla Kęty. Na podstawie dokumentów późniejszych, 
przede wszystkim na podstawie inwentarza zamku oświęcimskie-
go oraz wiosek do niego należących z 1508 roku, a więc pierw-
szego po dokonanej zamianie bezsprzecznie Kobiernice stano-
wiły zorganizowany na wysokim poziomie ośrodek gospodarczy 
w skład którego wchodził również folwark. Po roku 1549 kiedy na 
terenach położonych nad Soła na południe od Kobiernic na tak 
zwanym Skarczu założona została nowa wieś – Międzybrodzie 
Kobiernickie powstał Klucz Kobiernicki, jako jednostka gospo-
darcza przetrwał do roku 1795 kiedy dokonano ostatecznego po-
działu schedy po zmarłych Piotrze Duninie oraz Zofii Duninowej 
z domu Małachowska.

Opracował: Ignacy Kocemba

14 Tłumaczenie na podstawie kopii oryginału Robert Sochań, na zlecenie autora. 
Biblioteka Jagiellońska rps 5935 str. 147–148. W Słowniku historycznym ziem 
polskich w średniowieczu – przy haśle Kobiernice część II str. 618 kwota wypła-
conej rekompensaty wynosi 700 florenów, w tłumaczeniu wymieniona jest kwota 
70 florenów i ta wydaje się być właściwa.
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SzKOłA POdSTAWOWA z OddzIAłAMI PRzedSzKOLnyMI W BUJAKOWIe 

W miesiącu listopadzie w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przed-
szkolnymi ukończyliśmy Zieloną Pracownię 2020 „Zielony oddech Be-
skidu Małego”. Została ona zrealizowana dzięki wygranemu w maju 
konkursowi. Wsparcie finansowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Gminy Porąbka oraz 
Rady Rodziców pozwoliło na wyremontowanie, wyposażenie w meble 
i pomoce dydaktyczne sali przyrodniczo-geograficznej. Idąc naprzeciw 
wymaganiom stawianym w nowej podstawie programowej z przedmio-
tów przyrodniczych jak również chęcią prowadzenia zajęć edukacyj-
nych w niekonwencjonalny i ciekawy sposób z uwzględnieniem stylów 
uczenia się, posiadanie nowoczesnej pracowni przyrodniczej jest dla nas 
wielkim dobrem. Klasa wzbogaciła się o strefę multimedialną z moni-
torem multimedialnym, laptopem, aparatem cyfrowym, mikroskopem 
cyfrowym, drukarką. Rada Rodziców naszej szkoły sfinansowała wymia-
nę podłogi. Nie zabrakło w niej elementów związanych z przyrodą naj-
bliższej okolicy – na ścianie powstała namalowana łąka z okazami roślin 
i zwierząt spotykanymi w Beskidzie Małym oraz tzw. „drzewo życia”, na 
którym prezentujemy aktualne zmiany w przyrodzie, akcje ekologiczne, 
dobre uczynki dla przyrody. Pracownia jest to szkolne centrum eduka-
cji przyrodniczej. Odbywają się tutaj i będą się odbywać nie tylko zaję-
cia z  przyrody, biologii, geografii, ale również z edukacji przyrodniczej 
wczesnoszkolnej, wybrane zajęcia dla oddziałów przedszkolnych, pro-
jekty i programy edukacyjne. W pracowni swoją działalność prowadzi 
Klub Młodego Ekologa, działający w naszej szkole od wielu lat i współ-
pracujący ze szkołą z Czech. Realizowane będą w niej również spotka-
nia z ciekawymi ludźmi, lekcje pokazowe, warsztaty, prelekcje, wystawy 
oraz ekologiczne konkursy i akcje w  ramach realizowanego programu 

zieLOna PraCOwnia 2020
„Zielony oddech Beskidu Małego”. Główną ideą programu jest rozwi-
nięcie myśli „Większą mądrość znajduje się w przyrodzie niż w książkach”, 
Bernarda z Clairvaux. W związku z tym realizacja programu pozwoli na 
niekonwencjonalne, ciekawe i nowoczesne przekazywanie treści związa-
nych z przyrodą, środowiskiem naturalnym i jego ochroną oraz wyzwoli 
chęć do podejmowania działań proekologicznych. Uczeń poprzez dzia-
łanie i bezpośredni kontakt z najbliższą przyrodą będzie pogłębiał swoją 
wiedzę i umiejętności i stanie się świadomym relacji zachodzących po-
między człowiekiem a środowiskiem.

Dziękujemy wszystkim, dzięki którym, ten projekt został zrealizowany. 
przyrodnicy z Bujakowa

OŚwiaTa
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Oto kilka z nich:

♦ Dzień Kropki, czyli święto kreatywności, talentu i odwagi w poko-
nywaniu trudności. Przygotowaliśmy rewię mody w kropki, na korytarzu 
umieściliśmy drzewo talentów, na którym uczniowie wypisywali swoje 
mocne strony, a także stworzyliśmy konkurs oparty na alfabecie Braille’a, 
poszerzając tym samym świadomość naszych uczniów o osobach niewi-
dzących. 

♦ Europejski Dzień Języków Obcych był okazją do organizacji kon-
kursów wiedzy i zabaw z  kolorami flag różnych krajów Europy. Celem 
obchodów tego dnia było zachęcenie do nauki języków obcych, pro-
pagowanie zalet różnorodności językowej oraz kulturowej Europy jako 
bogactwa, które należy ciągle rozwijać i pielęgnować.

♦ Dzień Chłopaka na sportowo, stał się okazją do promowania spor-
tu wśród młodzieży, jako alternatywy do biernego spędzania czasu wol-
nego.

♦ Dzień Czwartoklasisty z uroczystym ślubowaniem i pasowaniem na 
ucznia oraz szkolnymi otrzęsinami.

♦ Pasowanie i ślubowanie pierwszoklasistów.

♦ Babie Lato w naszej szkole organizowane już podczas nauki na od-
ległość. Uczniowie przesyłali na konkurs piękne zdjęcia jesiennych kom-
pozycji zrobionych z darów natury. W ten sposób promowaliśmy obco-
wanie z naturą i ekologiczny styl życia. 

KreaTywne dziaŁania  
SamOrzĄdU SzKOLneGO

♦ Narodowe Święto Niepodległości uczciliśmy konkursem wiedzy 
i skojarzeń dotyczące historii, zabytków, pięknych miejsc naszej ojczy-
zny, a także słynnych Polaków. Samorząd Szkolny dał przykład jak może-
my świętować tą piękną uroczystość w swoich domach i przesłał zdjęcia, 
z których powstała galeria. 

♦ Dzień Życzliwości i Pozdrowień w naszej szkole to kolejna akcja 
przeprowadzona drogą elektroniczną. Jego celem było uwrażliwianie 
ludzi na wzajemną sympatię, wzbudzanie w nich pozytywnych emocji. 
Uczniowie otrzymali zadania do zrealizowania na każdy dzień Pozytyw-
nego Tygodnia, a rezultaty swoich działań wysyłali do opiekunów Samo-
rządu i powstała z nich galeria zdjęć.

♦ Andrzejki – zamiast tradycyjnego lania wosku, wróżby i zabawy 
w wirtualnej sieci.

♦ Wirtualny Kalendarz Adwentowy z zadaniami do wykonania. Akcja 
ma na celu zachęcanie dzieci do odkrywania tradycji i obyczajów bożo-
narodzeniowych i propagowanie spędzania wspólnego czasu z rodziną. 

♦ Mikołaje przed kamerą” oraz konkurs na najpiękniej przyozdobiony 
pierniczek świąteczny. 

Samorząd będzie kontynuował swoją pracę zachęcając wszystkich 
do wspólnej nauki i zabawy.

Opiekunowie Samorządu Szkolnego
Szczegółowe opisy działań wraz ze zdjęciami można zobaczyć na 

stronie internetowej szkoły o adresie – http://zsbujakow.pl/.

KreaTywne dziaŁania  
w OddziaŁaCH PrzedSzKOLnyCH

W naszych Oddziałach Przedszkolnych dzieje się wiele, wybraliśmy 
tylko niektóre z nich. 

Oto one:

● Dzień Przedszkolaka – dzieci świętowały bawiąc się, biorąc udział 
w konkursach, śpiewając wspólnie piosenki, tańcząc do dyskotekowych 
rytmów.

● Powitanie Jesieni – ten dzień obfitował w zabawy o tematyce je-
siennej, dzięki którym dzieci przyswoiły sobie informacje o rozpoczyna-
jącej się właśnie porze roku. 

● Dzień Chłopaka. To święto z całą pewnością należało do naszych 
milusińskich reprezentowanych przez przedszkolnych chłopaków. 
Dziewczynki dopingowały swoich kolegów podczas konkurencji spor-
towych, a później wszyscy celebrowali to przemiłe święto uczestnicząc 
w różnorodnych konkurencjach i szalonych tańcach.

● Międzynarodowy Dzień Muzyki. W październiku dzieci przeniosły 
się do krainy dźwięków, aby wspólnie bawić się muzyką. 

● Światowy Dzień Poczty – z tej okazji przedszkolaki uczestniczy-
ły w zajęciach, podczas których poznały zawód listonosza i jego obo-
wiązki. Dzieci dowiedziały się jak długą drogę musi przebyć list, kartka 
pocztowa lub paczka, by w końcu trafić do naszej skrzynki pocztowej, 
nauczyły się poprawnie adresować list i w odpowiednim miejscu przy-
klejać znaczek.

● Pasowanie na Przedszkolaka. Dzieci zaprezentowały się w tańcu, 
śpiewały piosenki i recytowały wierszyki, których uczyły się od początku 
września. Dzieci złożyły uroczystą przysięgę, która umożliwiła im stać się 
prawdziwym przedszkolakiem. 

● Urodzinki. Cyklicznie co miesiąc obchodzone są „urodzinki”, dzieci 
urodzonych w danym miesiącu. 

● Dzień liczby. Tego dnia przedszkolaki brali udział w zabawach ru-
chowych, sportowych, tanecznych oraz muzycznych, których głównym 
motywem staje się dana liczba. W ten oto miły i ciekawy dla dzieci spo-
sób zapoznają się one z określonymi liczbami. 
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SzKOłA POdSTAWOWA nR 1 IM. H. SIenKIeWIczA W czAńcU 

● Dzień Żywiołu. Cyklicznie co dwa miesiące prowadzone są zajęcia 
związane z 4 żywiołami. W trakcie tego dnia dzieci poprzez zabawy mu-
zyczne, ruchowe czy eksperymenty poznają dany żywioł oraz jego zna-
czenie i zagrożenie dla człowieka. 

● Dzień Postaci z Bajek.

● Baju Baj z rodzicami. Cyklicznie co miesiąc rodzice czytają dzieciom 
bajkę on-line. Dzięki słuchaniu bajek czytanych przez rodziców dzieci 
rozwijają swoje doświadczenia językowe, poszerzają oraz wzbogacają 
słownictwo. 

● Podaruj świąteczną kartkę. Wszystkie przedszkolaki aktywnie 
uczestniczyły w przygotowaniu Bożonarodzeniowych kartek świątecz-
nych, które zostaną przekazane mieszkańcom domów pomocy społecz-
nej. Nasze przedszkolaki nie czekają na rozstrzygnięcie konkursu, ponie-
waż dla nich nagrodą jest fakt, że wspólnie podarowali odrobinę ciepła 
i świątecznej atmosfery osobom potrzebującym.

● Święto Pluszowego Misia. Dzieci ubrane w stroje w kolorze brą-
zowym uczestniczyły w zabawach poświęconych małemu pluszakowi. 

Wykazywały się wiedzą i sprytem w trakcie rozwiązywania zagadek ma-
tematycznych, logicznych, układania puzzli, odgadywania rebusów o na-
szych pluszowych jubilatach. Na koniec obejrzały prezentację dotyczącą 
powstania Dnia Pluszowego Misia. 

● Paka dla zwierzaka. W listopadzie prowadzona była świąteczna 
zbiórka karmy dla psów i kotów ze Schroniska „Reksio” w Bielsku-Białej. 
Dzieci chętnie brały udział w akcji i przynosiły karmy. 

● Prezent pod Choinkę. Nasze przedszkolaki aktywnie wzięły udział 
w akcji „Prezent pod choinkę” i wykonały piękne kartki świąteczne oraz 
oryginalne bombki, które trafiły do emerytowanych pracowników naszej 
placówki. 

Aktywność i zaangażowanie dzieci we wszystkie formy działań jest 
ogromna. Towarzyszą im często ich rodzice – za co dziękujemy.

Nauczycielki Oddziałów Przedszkolnych
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: http://zsbu-

jakow.pl/.

Rok szkolny 2019/2020 na długo pozostanie w naszej pamięci, a to za sprawą niewidocznego, 
podstępnego i groźnego koronawirusa Covid 19, który przewrócił nasze życie do góry nogami. Od 
12 marca rozpoczęliśmy zdane nauczanie, w którego organizację zaangażowani byli nauczyciele 
i rodzice. To Państwo mobilizowaliście swoje dzieci do wykonywania zadań, do udziału w projek-
tach i akcjach szkolnych. Dzięki Wam zdalna edukacja, której musieliśmy się uczyć, przebiegała 
sprawnie – pozwoliła na rozwijanie wiedzy i udoskonalanie umiejętności Waszych pociech. Ucznio-
wie mieli możliwość udziału w zajęciach on-line na platformie zoom. W ten sposób mogli komuni-
kować się z nauczycielami i kolegami. Mogli również korzystać ze szkolnego sprzętu komputero-
wego oraz ze sprzętu pozyskanego w ramach akcji „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła plus”.

naSze SUKCeSy...
W bieżącym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły wzorem lat po-

przednich, brali udział w konkursach przedmiotowych, plastycznych, 
literackich, sportowych, teatralnych, recytatorskich, muzycznych. Od-
nosili sukcesy na szczeblach międzynarodowych, ogólnopolskich, regio-
nalnych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i szkolnych. Niestety, 
niektóre konkursy, w których chcieliśmy wziąć udział zostały odwołane. 
Oto niektóre sukcesy:

– międzynarodowy Konkurs matematyczny „KanGUr” – wyróż-
nienia i wynik bardzo dobry we wszystkich kategoriach;

– międzynarodowy Konkurs Biblijny „Jonasz” – 2 uczniów zosta-
ło Finalistami;

– międzynarodowy Konkurs Programistyczny Pix Programming 
Challenge – 8 uczniów dotarło do półfinałów;

– Powiatowy Konkurs Plastyczny „magia Beskidów” – Laureat 
w kategorii klas 1–3;

– Powiatowy Konkurs Języka angielskiego dla szkół – Finalista 
i Laureat;

– międzynarodowy Konkurs „mieszkam w Beskidach” – ii i iii 
miejsce w kategorii „rysunek”, iii miejsce w kategorii „wyklejanka, 

kolaż”, kategoria „Poezja, proza” – iii miejsce, wyróżnienie dyrekto-
ra GOK w Świnnej;

– Udziału w międzynarodowym Konkursie  Programistycz-
nym dla dzieci i młodzieży  Pix Programming Challenge.Konkurs  
– 8 uczniów z naszej szkoły dotarło do Półfinału.

Ponadto:
Promocję z wyróżnieniem otrzymało 92 uczniów oddziałów 4–8 

(uzyskali średnią powyżej 4,75 oraz bardzo dobre lub wzorowe zacho-
wanie) w złotej Księdze klas 4 – 8 zostało umieszczonych 28 uczniów 
– uzyskali średnią ocen min. 5,2 i wzorowe zachowanie); 

100% frekwencja klas 1–8 – 18 uczniów; 
nagrodę wójta Gminy Porąbka otrzymało 33 uczniów (uzyskali 

średnią ocen co najmniej 5,2 bez oceny z religii); 
Pożegnaliśmy absolwentów naszej szkoły – 54 uczniów klas ósmych; 
Z powodu ogłoszonej pandemii i przejścia na zdalne nauczanie, rów-

nież część zaplanowanych imprez szkolnych się nie odbyła, ale zastąpiły 
ją akcje on-line, w których bardzo licznie wzięli udział uczniowie, rodzice 
i nauczyciele – więcej o nich na stronie szkoły www.sp1czaniec.pl.

akcje szkolne, które udało się nam zrealizować do 12 marca 
2020 roku – szczegóły na stronie szkoły:
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– Szkolny Tydzień Bezpieczeństwa;
– Udział w ogólnopolskiej akcji „Szkoła pamięta” – w ramach któ-

rej duuuużo się działo!!!;
– Nasza szkoła wzięła udział w II edycji ogólnopolskiej akcji „Szkoła 

do Hymnu”; 
– Podjęliśmy #OSewyzwanie… i wygraliśmy 16 laptopów ;
– Przystąpiliśmy do akcji razem na Święta; 
– Pamiętaliśmy o Wychowankach okolicznych Domów Dziecka i Pla-

cówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kętach; 
– Przygotowaliśmy Szlachetną paczkę dla Mieszkanki z Czańca;
– Nie zapomnieliśmy też o ludziach chorych i samotnych zamieszku-

jących teren naszej miejscowości; 
– Uczniowie klas 7 i 8 wzięli udział w spotkaniu z  panem Piotrem 

ryCHŁym Specjalistą z Centrum doradczo-Szkoleniowego aUXi-
LiUm Czechowice-dziedzice; 

– Wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas zorganizowali liczne akcje;
– Tradycyjnie, jak co roku, w drugi dzień Świąt, w kościele były przed-

stawione Jasełka misyjne; 
– Już kolejny rok w naszej szkole uczniowie klas młodszych mają za-

jęcia z Programowania i Robotyki; 

– Gościliśmy w naszej szkole nauczycieli z Bydgoskiej Grupy regio-
nalnej Polskiego Stowarzyszenia animatorów Celestyna Freineta; 

– Pozyskaliśmy granty na realizację Projektu „e jak ekologia”;
– W kwietniu 2020 roku nasza szkoła przystąpiła do udziału 

w 6. edycji Konkursu „Zielona Pracownia 2020” pod patronatem Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach. Projekt zatytułowany „Po co komu woda…” uzy-
skał akceptację komisji konkursowej – bardzo nas ta wiadomość 
ucieszyła.

SzKOŁa w LiCzBaCH:
W roku szkolnym 2019/2020 zatrudnionych było 41 nauczycieli oraz 

15 pracowników administracji i obsługi oraz uczęszczało 360 uczniów, 
pracujących w 16 oddziałach (6 oddziałów klas I–III i 10 oddziałów IV–VIII).

LP
Z uwagi na pewne ograniczenia ilościowe Wydawcy kwartalnika 

„Gmina Porąbka” zamieszczamy bardzo skróconą informację o tym, co 
działo się w SP1 w Czańcu BIULETYN i szczegółowe opisy wydarzeń i akcji 
szkolnych są dostępne w całości na stronie szkoły www.sp1czaniec.pl .

zaPraSzamy

zieLOna PraCOwnia
w SzKOLe POdSTawOweJ nr 1 w CzańCU

W kwietniu 2020 r. Szko-
ła Podstawowa nr 1 w Czańcu 
przystąpiła do 6. edycji konkur-
su Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Katowicach ZIELO-
NA PRACOWNIA 2020, którego 
przedmiotem było utworzenie 

projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicz-
nych, ekologicznych oraz geograficznych. Ocenie podlegał pomysł na 
zagospodarowanie pracowni – jej funkcjonalność, innowacyjność roz-
wiązań i różnorodność pomocy dydaktycznych.

Dofinansowane zostały projekty, które w znaczny sposób wpłyną 
na polepszenie warunków nauczania oraz wyróżnią się kreatywnością 
i pomysłowością w sposobie zagospodarowania pracowni. Nasza szkoła 
znalazła się wśród 58 laureatów z województwa śląskiego uzyskując dofi-
nansowanie w wysokości 37 500 zł na utworzenie nowoczesnej i funkcjo-
nalnej pracowni przyrodniczej pt. „Po co komu woda…”.

Tematem przewodnim naszego projektu jest woda, stanowiąca 
nieodłączny element krajobrazu najbliższej okolicy Czańca i gminy 
Porąbka. Rzeka Soła oraz zbiorniki wodne w Międzybrodziu, Porąbce 
i na górze Żar, stanowią nie tylko malownicze i atrakcyjne turystycznie 
otoczenie, ale mają również olbrzymie znaczenie gospodarcze, także 
na skalę krajową. Rzeka Soła, która głęboko wciętą doliną przecina całe 
pasmo górskie między Żywcem a Kętami, to prawdziwy fenomen kra-

jobrazowy. Przełom jest wyjątkowo malowniczy, a dodatkowego uroku 
dodają mu jeziora zaporowe wybudowane tutaj głównie w celu ujarz-
mienia kapryśnej rzeki, zabezpieczenia jej okolic przed niszczącymi 
powodziami, a także wykorzystujące jej bystry nurt do produkcji ekolo-
gicznej energii elektrycznej.
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Projekt połączył więc możliwość utworzenia przyjaznej, nowocze-
snej i funkcjonalnej pracowni przyrodniczej z programem edukacyjnym 
przybliżającym naszym uczniom między innymi walory przyrodnicze, 
ekologiczne oraz gospodarcze naszej „małej ojczyzny”.

Na potrzeby nowej pracowni została przekształcona sala nr 11, do-
tychczasowa sala przyrodnicza, w której gromadzono pomoce z dziedzi-
ny biologii, geografii i chemii. Remont pracowni rozpoczął się już lipcu; 
w sali pomalowano ściany, wymieniono oświetlenie oraz rolety w oknach. 
Prace związane z wyposażeniem klasy trwały od początku sierpnia do 
końca września. Klasa uzyskała nowoczesny wizerunek, między innymi 
dzięki nowym sprzętom; do klasy zakupiono nowe meble, tablice, mapy, 
pomoce dydaktyczne oraz nowoczesny sprzęt multimedialny.

Przedmiotem projektu było przede wszystkim stworzenie miejsca 
przyjaznego uczniom, w którym zdobywanie wiedzy kojarzyć się będzie 

z odkrywaniem, badaniem i samodzielnym poznawaniem świata. No-
woczesne wyposażenie pracowni pozwoli uczynić proces nauki bardziej 
efektywnym oraz atrakcyjnym dla ucznia. Otworzy nowe możliwości po-
znawania świata nie tylko z podręcznika czy wykładu, lecz również po-
przez działanie, testowanie i wyciąganie wniosków. Zielona pracownia 
ma być też inspiracją do działań na rzecz ochrony środowiska.

Pracownia będzie wykorzystywana podczas realizacji podstawy pro-
gramowej na zajęciach biologii, przyrody i geografii, a także podczas za-
jęć dodatkowych koła przyrodniczego w celu rozwijania zainteresowań 
uczniów. W pracowni będą prowadzone również zajęcia w ramach edu-
kacji przyrodniczej dla najmłodszych uczniów naszej szkoły z klas I–III. 
Niektóre z zajęć dla najmłodszych będą współtworzyć i prowadzić starsi 
uczniowie w ramach koła przyrodniczego.

Renata Zoń
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„ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,  
ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,  
z jakim tej pomocy się udziela”.

Jan Paweł ii
Wolontariat  jest jednym ze sposobów ukazania młodemu człowie-

kowi alternatywnych form spędzania wolnego czasu poprzez czynienie 
dobra. wolontariusze „Pomocnej dłoni” chętnie niosą pomoc potrze-
bującym i potrafią czerpać z tego radość oraz satysfakcję. Kolejny rok 
działalności rozpoczęli więc bardzo aktywnie. 

We wrześniu nasza szkoła włączyła się w zbiórkę zakrętek dla Ka-
rolinki z roczyn. Dzięki naszej pomocy dziewczynka ma szansę na co-
dzienną rehabilitację, zakup kominków do rurki tracheostomijnej, opa-
sek, filtrów, drenów oraz innych środków niezbędnych na co dzień. Ta 
akcja udowodniła, że każda ilość zakrętek się liczy, a wspólnymi siłami 
można pomóc i tym samym osiągnąć szczytny cel.

W październiku zorganizowaliśmy zbiórkę pieniędzy dla poszko-
dowanych rodzin z Kobiernic, które ucierpiały w wyniku wybuchu 
gazu. Dzięki hojności naszych uczniów, rodziców i pracowników szkoły 
zebraliśmy 3450 złotych, które przekazaliśmy pani Anecie oraz panu Ma-
riuszowi.

Pod koniec października wolontariusze ,,Pomocnej Dłoni” postano-
wili stworzyć swoje pola żonkili przed budynkiem szkoły. Wiedzieli, że 
kwiat ten symbolizuje nadzieję i jest często wymieniany w kontekście 
powstania w getcie warszawskim. Nasi wolontariusze posadzili cebulki 
tych kwiatów na trzech rabatkach w kształcie serca, a teraz cierpliwie cze-
kają na wiosnę. Kiedy żonkile zakwitną, rozpoczną zbiórkę na potrzeby 
lokalnego hospicjum, a gestem wdzięczności dla ofiarodawców będzie 
wręczany im narcyz.

Nasz szkolny wolontariat przystąpił również do ogólnopolskiej akcji 
BohaterOn. Wolontariusze i chętni uczniowie przygotowali kartki z ży-
czeniami dla uczestników powstania warszawskiego. Z zebranych mate-
riałów (otrzymaliśmy aż 55 prac) powstały niezapomniane albumy. Poza 
tym młodsi uczniowie przygotowali plakat upamiętniający wydarzenia 
z 1944 roku. Wszystkie upominki zostały wysłane do fundacji, która 
przekazała je bohaterom powstania warszawskiego. Dzięki tej akcji nasi 
uczniowie mieli możliwość podziękowania powstańcom za ich heroiczną 
walkę.

Listopad to miesiąc, w którym szczególnie pamiętamy o zmarłych 
bliskich oraz osobach zapisanych na kartach historii tej ogólnonarodo-
wej i lokalnej. Wolontariusze ,,Pomocnej Dłoni” również w tym roku wzięli 
udział w akcji „Szkoła pamięta”. Zapalili znicze przy Grobowcu Wojty-
łów, grobie kierownika szkoły – Władysława Nikla, a także w miejscach 
związanych z ważnymi wydarzeniami z naszego państwa, m.in. przy 
pomniku Powstańców Styczniowych, osób poległych w obronie Czań-
ca oraz Grobie Nieznanego Żołnierza. Nasi wolontariusze po raz kolejny 
udowodnili, że pamiętają o ważnych postaciach i wydarzeniach.

Podejmowana przez naszych uczniów aktywność na rzecz innych 
wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest okazją do szukania 
autorytetów. Dodatkowy efekt naszych działań to uczenie bezinteresow-
ności,  uczestnictwo w życiu społecznym, poznawanie idei wolontariatu 
oraz budowanie pozytywnego świata wartości zgodnie z następującą 
myślą: „razem możemy więcej …”.

Opracowała Marzena Tomiak

Logo szkolnego wolontariatu „Pomocna Dłoń”

SzKOłA POdSTAWOWA nR 2 IM. KARd. KAROLA WOJTyły W czAńcU 

razem mOŻemy wiĘCeJ – O dziaŁaLnOŚCi  
wOLOnTariaTU „POmOCna dŁOń”  
w SzKOLe POdSTawOweJ nr 2 w CzańCU
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STaCJOnarni Czy zdaLni,  
aLe zawSze dzieLni…
Samorząd Uczniowski w Szkole Podstawowej nr 2 w czańcu

Szkoła działa, choć pusto w niej i smutno, brakuje uczniów, ale nie 
akcji organizowanych przez Samorząd Uczniowski. Opiekunowie w ko-
operacji z uczniami proponują mnóstwo działań mających na celu pod-
kreślenie faktu, że jesteśmy razem, wspieramy się i pamiętamy o sobie.

Wszystkie akcje, nie tylko samorządu, są na bieżąco relacjonowane za 
pośrednictwem mediów społecznościowych, tj. Facebook, YouTube, in-
ternetowa strona szkoły. To tam zamieszczamy opisy zdarzeń, filmy oraz 
zdjęcia, a pod artykułem prezentuję kilka fotek. Chcę w imieniu nauczy-
cieli podziękować rodzicom i przyjaciołom szkoły za zainteresowanie, 
motywowanie nas do działania, a uczniom za zaangażowanie oraz wspa-
niałe pomysły. Zapraszam do śledzenia naszych poczynań, wystarczy 

wpisać nazwę szkoły i jesteśmy! Oczywiście, czekam na nowe pomysły 
i wszelkie sugestie w Waszej strony. 

Życzę szybkiego powrotu do szeroko rozumianego zwykłego, 
codziennego życia, za którym bardzo tęsknimy. Do zobaczenia w szkole 
tej stacjonarnej i tej wirtualnej, na naszych stronach:

www.sp2czaniec.edu.pl,

www.facebook.com/sp2czaniec,

www.youtube.com/channel/UCcW2zuC5MO-QRyV_V9RBnFg.

Opiekun SU – Dagmara Gęsicka-Paw
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SzKOłA POdSTAWOWA IM. T. KOścIUSzKI W KOBIeRnIcAcH

Któż nie zna czarownic, wróżek i krasnali?
Każdy ich rozpozna – ci duzi i ci mali.
Są z nami na co dzień, pojawiają się też w święta.
nawet po wielu latach nadal ich dobrze pamiętasz.

a dziś okazja do świętowania!
Cieszy się już natalka, maciek i ania. 
Królewna Śnieżka, Kopciuszek, Jaś i małgosia?
Każdego z nich ktoś z nich poznać przecież musiał.

z każdym z nich inna historia jest związana,
Czytał nam ją kiedyś tata lub opowiadała mama.
Czasem łezkę uroniłeś albo śmiechu było co niemiara.
ale skarb w nich cenny zawsze ktoś odnalazł.

Bo nawet, jeśli byłeś czasem smutny, a dzień Twój niczym soli beczka,
Ukoiła Cię słowem dobra królewna albo krucha Calineczka.
może więc i dziś uśmiech Twój powróci, szybciej niż się zdaje.
Jestem pewna, że pomoże postać z Twoich ulubionych bajek!

Bajkowe święto już za nami. W tym roku także i ono różniło się swoją 
formą. Szkolne obchody musiały pozostać klasowymi, a konkurencje – 
odbywać się wśród najbliższych kolegów i koleżanek z ławek. Zmieni-
ło się sporo, ale jedno pozostało jak dawniej – dobry nastrój, który nie 
opuszczał ani młodszych, ani starszych.

Nie bez znaczenia były bajkowe stroje i rekwizyty, które tego dnia 
dzieci dumnie prezentowały. Podczas wspólnych obchodów święta baj-
kowych przyjaciół, nie zabrakło radosnych piosenek, czytania i opowia-
dania ulubionych historii oraz długich rozmów o niezapomnianych bo-
haterach. Dzieci rozpoznawały też tytuły ulubionych lektur, wykonywały 
portrety postaci oraz grały w skojarzenia. Każdy z uczestników mógł rów-
nież przygotować (już w domu) bajkowo dobry przysmak oraz wykonać 
bajeczne selfie.

I chociaż rzeczywistość nie okazała się dla nas równie kolorowa 
i wesoła (niedługo po tym wydarzeniu ogłoszono powrót najmłodszych 
klas do pracy zdalnej), to wierzymy, że przyszłość zaskoczy nas już tylko 
dobrymi wiadomościami. Pamiętacie, że one zazwyczaj... kończyły się 
dobrze? A nadzieja, życzliwość i pogoda ducha pomogły przetrwać nie-
jednemu bohaterowi, nawet najtrudniejsze chwile smutku i zwątpienia, 
czego i nam Wszystkim życzę.

Głowa do góry! Jeszcze odsłonią się ciemne chmury, a słońce jak 
w  bajce zapuka do nas wesoło, by połączyć siły i uśmiechy na nowo! 

M. S.

dzień Postaci z Bajek w Szkole w Kobiernicach
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„10 minUT CzyTania, zamiaST Py-
Tania” – pod taką nazwą w dniu 29 wrze-
śnia w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki 
w Kobiernicach odbyła się akcja głośnego 
czytania.

29 września to jeden z tych dni w kalendarzu świąt nietypowych, które 
są zarówno miłe, przyjemne, jak i pożyteczne. Każda okazja i każda chwila 
jest dobra na spotkanie i obcowanie z książką. A jeśli dodatkowo, za spra-
wą głośnego czytania można uniknąć lekcyjnego pytania albo co gorsze, 
jedynki w dzienniku, książka naprawdę może stać się prawdziwym przy-
jacielem nie tylko w tym wyjątkowym dniu na te przysłowiowe 10 minut.

I tak, uczniowie, ci najmłodsi, jak i ci starsi, każdą lekcję rozpoczynali 
od wysłuchania wybranej przez siebie ulubionej książki. W klasach młod-
szych dzieci z wielką uwagą i zainteresowaniem wsłuchiwały się w przy-
gody bohaterów takich pozycji literackich jak: „Drzewo do samego nie-
ba” Marii Terlikowskiej, „Pamiętnik Czarnego Noska„ Janiny Porazińskiej, 
„Proszę mnie przytulić” Przemysława Wechterowicza, „Przyjaciele mogą 
wiele, czyli magia z Leśnej Polany” Renaty Piątkowskiej oraz „Dzieci z Bul-
lerbyn” Astrid Lindgren.

Niesamowita opowieść o wielkim drzewie Marii Terlikowskiej cieszyła 
się największą popularnością, a to za sprawą realizowanego w szkole Mię-
dzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Czytam z klasą. Lekturki spod 
chmurki” wspierającego rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I–III.

W klasach starszych od pytania na lekcji uratowały uczniów takie 
książki jak: „Petronela z  Jabłoniowego Sadu Sabine Stading, „Emil ze 
Smalandii” Astrid Lindgren, „Cudowny chłopak” R.J. Palacio, „Harry Potter 
i Kamień Filozoficzny” J.K.Rowling, „Pan Samochodzik” Zbigniewa Nie-
nackiego, „Mały Książe” Antoine de Saint-Exupery oraz „Oskar i Pani Róza” 
E.E. Schmitt.

I jak myślicie? Czy książka nie jest świetnym pomysłem na dobrą za-
bawę i wspólnie spędzony czas w szkole w czasie lekcji nie tylko języka 
polskiego, ale i matematyki czy geografii?

Oczywiście, że tak! Co więcej, książka jest doskonałym pretekstem do 
rozmowy, do dyskusji, do niejednych dalekich wypraw tam, gdzie na co 
dzień nie mamy czasu się wybrać. Książka pomaga nam nazwać swoje 
emocje i uczucia, oswoić trudne tematy, od których często uciekamy. 

Uczy nas również wyrażać myśli, komunikować potrzeby i pokonuje 
lęki, których niestety z racji panującej pandemii i społecznej izolacji, za-
równo wśród dzieci, młodzieży jak i dorosłych jest coraz więcej.

Pamiętajmy, spotkanie z przyjaciółką – książką i głośne czytanie za-
wsze jest doskonałą okazją do budowania więzi i wspólnego spędzania 
czasu, w szkole, w domu rodzinnym czy w grupie rówieśniczej. 

Galeria zdjęć z akcji dostępna jest w linku:
https://www.spkobiernice.pl/imprezy-szkolne-i-srodowiskowe/

ogolnopolski-dzien-glosnego-czytania-2020/.
Joanna Tylenda 

OGÓLnOPOLSKi dzień GŁOŚneGO CzyTania 2020
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Miło nam poinformować, że w tym trudnym czasie 
pandemii, udało się dyrektorowi i nauczycielom 
z okazji dnia dziecka złożyć dzieciom i młodzieży 
życzenia, w postaci filmiku. 
https://www.spkobiernice.pl/komunikaty/dzien-dziecka-2/. 

Długo nie trzeba było czekać na odpowiedź, gdyż zbliżał się Dzień 
Komisji Edukacji Narodowej. I okazało się, że nasze drogie dzieci i mło-
dzież odpowiedziały filmikiem z życzeniami dla dyrektora, nauczycieli 
i pracowników szkoły. 

https://www.spkobiernice.pl/komunikaty/dzien-komisji-edukacji/.

innOwaCyJne FiLmiKi Jeżeli nie widzieliście jeszcze tych filmików, koniecznie musicie od-
wiedzić stronę szkoły https://www.spkobiernice.pl/ lub szkolny kanał 
YouTube. 

https://www.youtube.com/channel/UCkjcX54OdwqPbEESgULqbyg.

Filmiki są dowodem na to, że nawet w tych trudnych czasach pande-
mii pamiętamy o sobie nawzajem i potrafimy ze sobą współpracować.

Agnieszka Dudziak
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w drOdze dO SUKCeSU!
Mogłoby się wydawać, że 

od wielu miesięcy nasze my-
śli krążą szczególnie wokół 
jednego tematu. Czasem już 
nie mamy siły, aby zająć się 
czymś innym, choć umiejęt-
ność znalezienia odskoczni, 
zdaje się być dziś na wagę 
złota. Odskocznią, a  jedno-
cześnie zwieńczeniem zaan-
gażowania, pasji i ambicji, 
stają się wówczas osiągane 
sukcesy.

Ostatnio mogło się nimi 
pochwalić dwoje uczniów 

naszej szkoły – uczennica klasy VIII oraz uczeń klasy V.

Oliwia Fabia, bo o niej mowa, zakwalifikowania się do ii etapu wo-
jewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka angielskiego, 
organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Katowicach. Uczestnicząc 
w innowacji z języka angielskiego w ubiegłym roku oraz sumiennie pra-
cując także w tym roku szkolnym na zajęciach przygotowujących do kon-
kursu, opanowała umiejętności językowe na bardzo wysokim poziomie. 
Wykazała się również dużą wiedzą w zakresie geografii Stanów Zjedno-
czonych. 

Niewątpliwym sukcesem było również wyróżnienie przez jury kon-
kursu MAGIA BESKIDÓW – ŚWIAT ZWIERZĄT, organizowanego przez Ze-
spół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego Oddział w Żywcu 
oraz Żywiecki Klub Fotograficzny PTTK w Oddziale Babiogórskim PTTK 
w Żywcu, niezwykłych fotografii Łukasza Kołodziejczyka.

Zarówno Amelii, jak i Łukaszowi serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów, a wszystkim uczniom dużo radości w spełnianiu ma-
rzeń i wytrwałości dążeniu do nich!

Anna Grzybowska, Katarzyna Sadlik
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...i dĘBy PamiĘCi
Podobnie jak w poprzednich latach i w tym roku zostały również za-

palone znicze przy Dębach Pamięci. Tym razem – przez przedstawicieli 
najmłodszych klasa, którzy upamiętnili bohaterów wolności.

Mimo niełatwych czasów, bez chwili zawahania dołączyliśmy także 
do ogólnopolskiej akcji MEN „Szkoła pamięta”. Bo... pamiętamy, nawet 
wtedy, gdy nie jest tak, jak kiedyś... 

Jeżeli śmierć bliskich czegoś nas uczy,
to przede wszystkim tego, że na świecie
nie liczy się nic, poza miłością.

Santa Montefiore

dLa TyCH, KTÓryCH  
nie ma OBOK, aLe ŻyJĄ  
w naSzyCH SerCaCH... 

Listopad. Miesiąc, który w spo-
sób wyjątkowy skłania do wspo-
mnień; często bolesnych, często 
tak świeżych, że trudno o nich mó-
wić. Jak co roku czas, który przybli-
ża nas do dnia Wszystkich Świętych 
poświęcamy Tym, którzy odeszli, 
nieraz przedwcześnie i zupełnie 
niezrozumiale. Zatrzymujemy się 
przy grobach, ale często też robimy 
przystanek w swoim życiu, które co 
rusz nas zaskakuje – swoim pięk-
nem, ale i nieprzewidywalnością.

Kto mógł bowiem przewidzieć, 
że los postawi przed nami takie 
wyzwanie; że wystawi na próbę 
naszą siłę, marzenia i zaplanowaną 
z notatnikiem, może nawet co do 
minuty, przyszłość?

Jeszcze rok temu wielu z nas 
myślało, że jak zawsze, odwiedza-
jąc groby bliskich, spotka się z  ro-

dziną, która także zapali znicz. Ale życie znów nas zaskoczyło i pokazało, 
że nawet słowo zawsze może mieć przerwę w swojej trwałości... To, co 
jeszcze chwilę temu wydawało się pewne, zdumiało swą chwiejnością 
i niestałością.

Choć od rozpoczęcia roku szkolnego minęło tak niewiele, większość 
z nas znów musiała już zostać w domu. Jeszcze nie zdążyliśmy, nawet 
z dystansu, nacieszyć się sobą, kiedy znów przyszło nam się rozstać. Dla-
tego też w tym roku, nie zapominając o listopadowych świętach, musie-
liśmy jednak zweryfikować działania z nimi związane.

Odwiedzamy GrOBy...
W tygodniu poprzedzającym dzień Wszystkich Świętych, wielu z nas, 

z zachowaniem obowiązujących zasad, udało się odwiedzić cmentarze. 
Uczniowie zapalali znicze przy grobach zmarłych z rodzin, ale także przy 
opuszczonych i zapomnianych mogiłach. Z pewnością wielu z nich uda 
się jeszcze do miejsc pamięci, kiedy tylko znów będzie taka możliwość.

I choć uczniowie w tym roku nie wzięli udziału m.in. w lekcji historii 
w terenie, nie oznacza to, że zapomnieli o minionych wydarzeniach i lo-
sach tych, którzy niejednokrotnie oddali życie za Ojczyznę. 

Czasem wydaje się, że młodzi ludzie żyją teraz zupełnie inaczej, 
a świat, w którym funkcjonują, jest dla nas odległy i niezrozumiały. Być 
może. Ale czasami przecież... nie trzeba być takim samym, żeby patrzeć 
w tę samą stronę. Życie i tak (zbyt) szybko je wertuje. Może więc zapiszmy 
się na nich tak, jak podpowiada nam serce. Nawet jeśli każdego inaczej. 

Bądźmy razem. Tu i teraz. A nade wszystko, po prostu PamiĘTaJmy. 
M. S.

Strona 37Grudzień 2020



Podsumowanie działań Szkoły Podstawowej im, T. Kościuszki 
w Kobiernicach w obrębie tej akcji.

W ramach akcji uczniowie klas 4–8 rozwiązywali na lekcjach mate-
matyki zadania logiczne, brali udział w zdobywaniu certyfikatu eksperta 
tabliczki mnożenia oraz w internetowym konkursie matematyczno-lo-
gicznym, do którego przyłączyli się również rodzice i nauczyciele.

Miło nam poinformować, że, CerTyFiKaT eKSPerTa TaBLiCz-
Ki mnOŻenia OTrzymaŁO 66  uczniów naszej szkoły z klas 4–8 
i klasy 3a, a najlepiej opanowała tabliczkę mnożenia klasa 7b, 67% 
uczniów tej klasy uzyskało certyfikat.

Kto na innych serce otwiera,  
temu smutek nigdy nie doskwiera! 

Uczniowie klasy 3b
21 listopada obchodzony jest Światowy dzień Życzliwości i Po-

zdrowień. To dzień dobrych uczynków i pozytywnych emocji. Cel to 
uwrażliwienie na wzajemną życzliwość i apel przeciwko problemom 
i często smutnej rzeczywistości.

Szczególnie teraz, w dobie społecznej izolacji, ważne jest, by 
pamiętać o najdrobniejszych gestach, które sprawią, że nasz dzień 
będzie milszy dla nas i innych. Wszyscy bowiem lubimy mieć miły 
dzień, prawda? Obudzić się w dobrym nastroju, nawet gdy zimno, a za 
oknem słońca brak. Bez pośpiechu zjeść pyszne śniadanie, napić się aro-
matycznej kawy, a w drodze do szkoły, pracy nucić sobie ulubioną pio-
senkę. Niestety bywa różnie i nie zawsze się to zdarza. Wiem. Rozumiem 
doskonale. Ale to nie powód, by uciekać od tego co pozytywne i dobre, 
by zamykać się na to, co sprawia radość nam i ludziom wokoło. Codzien-
nie starajmy się być coraz lepsi, nawet, gdy trudno, nawet gdy w oczy 

ŚwiaTOwy dzień TaBLiCzKi mnOŻenia
Bezpłatna akcja edukacyjna prowadzona w szkołach na całym świecie

ŚwiaTOwy dzień ŻyCzLiwOŚCi i POzdrOwień

Przy najbliższej okazji odbędzie się długo wyczekiwany finał.
W ramach akcji wzięliśmy udział w internetowym konkursie mate-

matyczno-logicznym. Startowaliśmy w każdej kategorii. Wielkie brawa 
dla biorących udział w zawodach, było trudno, ale mamy dwóch finali-
stów.

maksymalną liczbę punktów zdobyli wojciech Sadlik z klasy 3a 
i wiktoria nadolska z klasy 6b. dzięki temu stali się finalistami tego 
konkursu.

wielkie brawa dla nich!!!
Pragniemy też docenić udział rodziców, dziękujemy Pani marcie 

Potempie, Pani Katarzynie Szymla-matusiak.
Bawiła się z nami zagadkami Pani dyrektor Barbara Białkowska, 

Pan andrzej Glądys i ja agnieszka dudziak.
Finaliści konkursu otrzymają jeszcze nagrody rzeczowe. Zapraszamy 

do zabawy za rok.
i na koniec podziękowania dla Pani Katarzyny Parci, która była 

koordynatorem całej akcji. Dzięki niej mieliśmy możliwość wzięcia 
udziału w X ŚwiaTOwym dniU TaBLiCzKi mnOŻenia.

Agnieszka Dudziak

GraTULUJemy!
Ośmioro uczniów zostało miSTrzami KLaSy w TaBLiCzCe mnO-

Żenia, również GraTULUJemy!
Brakuje jeszcze miSTrza SzKOŁy w TaBLiCzCe mnOŻenia, ale 

miSTrzOwie KLaS cały czas ćwiczą, bo czeka na nich tabliczka czeko-
lady (0,5 m długości). 

wieje wiatr. Od czego więc 
możemy zacząć? A może 
tak od dzień dobry czy mi-
łego dnia? Warto przywitać 
najpierw samych siebie, po-
darować sobie trochę ciepła 
i życzliwości, a potem podać 
dalej. Każdy przecież lubi 
usłyszeć od drugiej osoby 
coś serdecznego i przyjem-
nego. Nawet najdrobniejszy 
komplement. Jak więc poprawiać sobie i innym rzeczywistość?

Uczniowie SP im. T. Kościuszki w Kobiernicach wiedzą to doskonale! 
Oczywiście, że poprzez koleżeńskie i szczere życzenia, przyjazne i po-
godne słowa, nie tylko od święta. Dlatego też Szkolne Koło Wolontariatu 
wraz z opiekunami zorganizowało akcję, której celem było stworzenie 
albumu #życzliwi i przekazanie innym ogromnej, bezgranicznej wręcz 
dawki pozytywnej energii. album #życzliwi dostępny w linku:
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O tym, by zmieniać na lepsze nastrój wiedzą też najmłodsi ucznio-
wie SP w Kobiernicach. „Jest nam miło i wesoło, kiedy żółto wszędzie 
wkoło”. I nie ważne, czy w szkole, czy w domu on-line. Pod takim hasłem 
w poniedziałek, 23 listopada, rozpoczęły się ich lekcje. Temat życzliwości 
był motywem głównym, a kolor żółty dominującą barwą. Dzieci słuchały 
wierszy, piosenek o życzliwości, szacunku, tolerancji i akceptacji. Ogląda-
ły prezentacje multimedialne i bajki terapeutyczne, rozwiązywały krzy-
żówki i rebusy interaktywne na temat dobrych i magicznych słów. Szuka-
ły odpowiedzi na różne istotne pytania m. in: Jakie cechy posiada osoba 
życzliwa? Samodzielnie redagowały też hasła o życzliwości. Nie zabrakło 
również prac plastycznych pt. Serce życzliwości czy Dobre uczynki z ser-
ca płynące oraz prac kulinarnych pt. Wesoła kanapka.

Wiadomo przecież, że jakość naszego otoczenia pozytywnie wpły-
wa na nasz nastrój. Jaki będzie najprostszy przepis na to, żeby było nam 
miło? Bądźmy po prostu pogodni, zadbajmy o uśmiech i ciepłe słowo. 
Tak niewiele, a może zaprocentować i wrócić do nas w postaci ogromnej 
wdzięczności, wsparcia w trudnych momentach. Od czego więc zacząć? 
Może od wdrożenia w naszą codzienność wielobarwnych haseł, przygo-
towanych przez uczniów klasy 3b.

Gdy pomagasz innym, dobro wróci do Ciebie.
(Gosia); 

Kto innym dobro daje, ten sam je dostaje. 
(Basia K.);

Miej życzliwość w swej naturze, bo życzliwi żyją dłużej! 
(nadia);

Pomóc chciej, serce miej!  
(marta);

Kto od dawania dobra się nie miga, do tego wraca ono w try miga. 
(maciek L.);

Gdy kogoś szanujesz, strach pokonujesz.  
(alan);

Życzliwością i uśmiechem zdobywaj świat. 
(Krzyś);

Gdy życzliwość w sercu gości, to dzień pełen jest radości. 
(nadia);

Gdy jesteś miły, rosną Twoje siły! 
(zuzia);

Kto dobre serce ma, niech podzieli się raz, dwa! 
(wiktor).

Przesłanie dnia Życzliwości jest proste i jasne jak słońce: bądźmy 
życzliwi codziennie, a nie tylko od święta. Pozytywna energia wraca 
do nas z nawiązką! Jeden odwzajemniony uśmiech potrafi rozpromie-
nić nawet kiepski dzień.

Opracowała Joanna Tylenda
P.S. A na koniec wiersz uczniów klasy 3b pt. Wiersz o życzliwości

1. 
Czy bycie życzliwym dzisiaj popłaca? 

A może to jedynie niepotrzebna praca? 
„Musisz” być miły –  
w domu, w szkole, 

 na ulicy, 
Więc i uśmiech szeroki dzień i noc jeszcze ćwiczyć.

2. 
Chyba że... zapomnisz, że MUSISZ,  

A stwierdzisz, 
 że MOŻESZ! 

Wtedy świat sam rozbłyśnie w ulubionym kolorze. 
Serce z radości piruet zakręci,  

Bo teraz będą się już liczyć tylko Twoje chęci!

3. 
Teraz już sam pomożesz mamie 

 w zakupach  
I jeszcze zrobisz porządek przy starych butach. 

Tacie w garażu podasz narzędzie,  
No i sam, bez stu próśb, zdążysz wszędzie. 

Pomożesz babci,  
z dziadkiem zagrasz  

w Lego,  
Nie dlatego, że musisz,  

a dlatego, że chcesz, Kolego.

4. 
Dla przyjaciela  

zza płotu też znajdziesz trochę czasu 
I pójdziesz na spacer  

z Tofikiem do lasu. 
A kiedy znów będziesz na przerwie wesoło skakać, rozsiewaj dobro,  

miej odwagę pomagać!

5. 
Nie myśl tylko o sobie, bo obok potrzebuje Cię wielu, 

Mój drogi, coraz starszy Przyjacielu. 
Otwórz serce na świat 
 i dziel się nim wesoło, 

A sam zobaczysz, jak dobro szybko rośnie wkoło.
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https://spporabka.pl/

Siatkarski dzień Przedszkolaka
18 września – Siatkarski Dzień Przedszkolaka był dla klas 1–3 dniem 

wielu atrakcji i beztroskiej zabawy. Najpierw siatkarska rozgrzewka pod 
okiem „starszaków”, czyli lawirowanie między płotkami i szczebelkami 
drabinek, rzuty do celu, biegi z omijaniem przeszkód. Następnie obrę-
czowa eliminatka i kombinowanie, jak pokonać przeciwnika w zabawie 
papier-nożyce-kamień. Jeszcze trochę zabaw i ćwiczeń z piłkami i sza-
leństwo na „dmuchańcu”. Na koniec przejazd najprawdziwszą ciuchcią 
i podziwianie naszej miejscowości z okien wagoników. Wszystkie te 
atrakcje zorganizował i zafundował nam Uczniowski Klub Sportowy 
Millenium we współpracy z Fundacją Małgorzaty Glinki. Bardzo dzięku-
jemy P. Basi Krasoń, P. Mirkowi Walusiakowi, opiekunom oraz starszym 
kolegom, którzy służyli nam pomocą w czasie sportowych zmagań! 
BYŁO SUUUPERRRR...

Ślubowanie Klas Pierwszych
Cały miesiąc z ogromną niecierpliwością czekaliśmy na moment, 

kiedy zostaniemy pasowani na pełnoprawnych uczniów. Tę uroczystą 
i ważną chwilę poprzedzało wiele przygotowań – poznawaliśmy szkołę, 
kolegów, swoje prawa, ale również i obowiązki.

14. października nadszedł czas naszego pierwszego szkolnego egza-
minu, zdawaliśmy go przed Dyrektorem Szkoły, Nauczycielami i Rodzica-
mi. Od samego rana w szkole panowała świąteczna atmosfera. Stroje ga-
lowe uzupełnione maseczkami, dekoracja sali gimnastycznej oraz sprzęt 
nagłaśniający przyczyniły się do tego, aby Pasowanie pomimo panującej 
pandemii było uroczystym momentem w naszym życiu.

Na sali gimnastycznej powitało nas grono profesorów mistrza Ko-
pernika, które sprawdzało nasze kompetencje. Surowy Konserwatorus 
mierzył naszą skoczność i wzrost, by wiedzieć czy dziatwa do szkółki już 
dorosła. Straszliwy Medicus wielkimi nożycami chciał zoperować wszyst-
kie części naszego ciała, ale uratowały nas skonsumowane szybko owo-
cowe kubeczki. Ostry jak cyrkiel Algebrus wprowadził nas w świat zbio-
rów i liczb. Nieśmiały Alfabetus badał naszą znajomość literek. Muzykus, 
wymachując fletem przećwiczył nas w śpiewaniu i tańcu. Anglikus przy-
jechał prosto z Londynu, by sprawdzić naszą znajomość obcych języków. 
W końcu Gimnastykus kazał pokonać tor przeszkód.

Gdy wszystkie próby już nam zaliczono, Kopernikus pozwolił na zło-
żenie uroczystego Ślubowania. Zgodnie z tradycją szkoły, każdy uczeń 
klasy pierwszej został pasowany na ucznia ogromną kredą i otrzymał pa-
miątkową koszulkę. Ślubowanie zakończyło pozowanie do zdjęć.

Gratulujemy i życzymy naszym Pierwszoklasistom dużo sukcesów 
podczas szkolnej wędrówki w odkrywaniu tajników wiedzy.

Święto Biblioteki Szkolnej
W październiku obchodzimy Międzynarodowe Święto Bibliotek 

Szkolnych. Z tej okazji uczniowie naszej szkoły mieli okazję wziąć udział 
w kilku przedsięwzięciach promujących czytelnictwo w naszej szkole. 

Dla klas młodszych biblioteka zorganizowała konkurs czytania wier-
szy autorstwa Anny Paszkiewicz pod tytułem „Językowe wygibasy”. 

Uczniowie klas pierwszych zostali mianowani na czytelników biblio-
teki szkolnej. Pierwszoklasiści przy pomocy interaktywnej prezentacji 
multimedialnej zapoznali się z zasadami obowiązującymi w bibliotece, 
dowiedzieli się jak szanować książkę i czy warto się z nią zaprzyjaźnić. 
W ramach konkursu plastycznego uczniowie wykonywali napis BIBLIO-
TEKA w dowolnej technice. Pomysłowość i różnorodność prac przeszła 
najśmielsze oczekiwania. Wszystkie prace warto obejrzeć na filmiku pod-
sumowującym Tydzień Biblioteki (strona szkoły).

Oprócz konkursów i imprez, które miały miejsce w szkole uczniowie 
mogli również zaangażować się w akcje przeprowadzone on-line: quiz 
wiedzy o bibliotece, ankieta online pt; „Wybieramy najładniejszą biblio-
tekę świata” – wygrała –Biblioteka Filologiczna w Berlinie.

Podsumowano też akcję «Oddaj książkę» – dla Fundacji Zaczytani.
org – w czasie której zbierane były książki dla szpitali, hospicjów, domów 
dziecka, domów seniora. Dziękujemy wszystkim darczyńcom, dzięki któ-
rym udało się zebrać 93 książki. 

eU Code week, czyli europejski Tydzień Kodowania – to inicjaty-
wa promująca programowanie i  umiejętności cyfrowe wśród uczestni-
ków w ciekawy i interesujący sposób. Nasza szkoła dołączyła w tym roku 
kolejny raz do miliona organizatorów i uczestników tej akcji pod hasłem 
„Kopernik koduje”. Wbrew popularnej opinii – programowanie to nie 
tylko siedzenie przed komputerem, ale to przede wszystkim ćwiczenie 
logicznego myślenia, spostrzegawczości, koncentracji uwagi czy umie-
jętności matematycznych. Nie trzeba być matematycznym orłem, by być 
świetnym programistą.

Poniedziałek
Uczniowie klasy 1–3 bawili się w kodowanie z matą edukacyjną, 

kodowanie kubeczkowe, odkodowywanie ścieżek. Tworzyli proste pro-
gramy w PixBlocksie. W trakcie zabawy z programem uczniowie uczyli 
się kreatywnego rozwiązywania problemów, logicznego myślenia, umie-
jętności wyobrażania tworzonego ciągu poleceń czyli umiejętności po-
trzebnych w każdym wieku. Pod koniec zajęć część uczniów odwiedziła 
stronę koduj.gov.pl, a na niej gry i zabawy w strefie dziecka. Każdy zna-
lazł coś ciekawego dla siebie.

W programie Scratch zadaniem uczniów było ułożenie krótkiej ani-
macji z liter swojego imienia. Okazało się, że to niełatwe, bo tylko kilkor-
gu z uczniów udało się za pierwszym razem napisać dobry kod. Trzeba 
było znaleźć błąd i go poprawić. Efekt pracy był zachwycający: litery tań-
czyły z dźwiękiem i efektem zmiany koloru.

SzKOłA POdSTAWOWA nR 1 IM. MIKOłAJA KOPeRnIKA W PORąBce

JeSienne zmaGania
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wtorek
Klasy 1–3 (i więcej) uczestniczyły w zabawie – Rozkoduj się na prze-

rwie. Na dwóch korytarzach szkolnych zostały przyklejone kontury stóp 
i dłoni ułożone w różnych sekwencjach. Uczniowie przeskakiwali do 
przodu układając swoje dłonie i stopy tak, jak wskazuje ułożony na pod-
łodze kod. Kto się pomylił i niewłaściwie ułożył kończyny ten wracał na 
koniec kolejki. Należy dodać, że kolejka była długa. Uczniowie chętnie 
wykonywali podane kody przechodząc przez korytarz – stopy przodem, 
tyłem, bokiem na krzyż, skok na prawą lub lewą nogę itp. – wyglądało to 
tak jakbyśmy uczyli się tańczyć.

Akcja Pikselownia – na lekcji plastyki uczniowie klas młodszych do-
wiedzieli się, co to jest piksel i jak wygląda obraz „widziany” przez kom-
puter. Każdy uczeń otrzymał wzór maty do kodowania oraz instrukcją, 
jakimi kolorami należy wypełnić wskazane pola. Po długich zmaganiach 
udało się odkodować ukryte obrazki.

W programie Scratch Junior najmłodsi uczniowie projektowali za-
grodę, w której mieszkają zwierzęta hodowlane. Każdemu z nich dzieci 
przypisywały oddzielny skrypt poruszania się i wydawania dźwięków. 
Stworzone zostały ciekawe podwórka z krzątającymi się ochoczo zwie-
rzętami. Najciekawszym zadaniem okazało się nagrywanie dźwięków 
wydawanych przez te zwierzęta, a największą niespodzianką okazała się 
kura pohukująca jak sowa.

Środa
Zakodowane ścieżki – tym razem na podwórku uczniowie sami two-

rzyli zakodowane ścieżki i pokonywali je na swoje sposoby.
Zakodowane flety – granie na flecie wg zakodowanej geometrycznie 

melodii okazało się dla łatwiejsze niż granie z nut.
Minecraft! – kodowanie poleceń w popularnej grze online Minecraft. 

W trakcie pracy trzeba wykazać się umiejętnością logicznego myślenia, 
wyobraźnią przestrzenną oraz pomysłowością. Kluczowe było posiada-
nie dobrego planu i sprawne jego wykonanie.

Czwartek
Kolorowa muzyka –  z zestawem bum-rurek, uczniowie wygrywali 

melodie zgodnie z kolorowym „chodniczkiem”. 

Kodowanie na macie –  na macie do kodowania zostały rozłożone 
nakrywki z literami, które pierwszaki już poznały. Dzieci określały adres 
„domku”, pod którym „mieszka” wskazana litera, a następnie próbowały 
ułożyć z liter wyrazy i zakodować je.

Były też zabawy w kodowanie na ekranie – kodowanie z jesienią 
w tle, jesienne sudoku, bystre oczko. Niektórym nawet piękne jesienne 
liście posłużyły w kodowaniu. 

Robotyka – młodzi programiści zmierzyli się także z budowaniem 
robotów z klocków WEDo2. W trakcie pracy musieli wykazać się kreatyw-
nością. Wśród zbudowanych projektów pojawiły się tradycyjne roboty, 
a także wyścigówka i żabka. Następnie przy użyciu tabletów uczniowie 
programowali roboty tak, aby można było nimi sterować. 

Precyzja poleceń – zadaniem ucznia, który otrzymał kartkę z rysun-
kiem, było wydawanie precyzyjnych poleceń reszcie klasy tak, aby każ-
dy narysował ten sam rysunek na kartce. W trakcie zabawy było wiele 
śmiechu. Kolejną zabawą była tradycyjna gra parami w statki. W trakcie 
tych zajęć uczniowie kształcili umiejętności programistyczne: precyzyj-
ne wydawanie poleceń, aktywne słuchanie, tworzenie sekwencji pole-
ceń, precyzyjne zadawanie pytań oraz umiejętność przyznania się do 
błędu.

Piątek
Znowu matematyka kubeczkowa, tym razem budowanie wieży – ku-

beczki miały przypisane wartości, a dzieciaki budowały wieże wg poda-
nych warunków.

Później zakodowana ortografia – Przypomnienie zasady pisania rz 
czy ż, gra w memory na tablicy interaktywnej, w bingo, układanie wyra-
zów w kolejności alfabetycznej. 

Programowanie w Baltie: Język programowania Baltie to język na 
poziomie języków Pascal, C, Java, ale jest w pełni graficzny, przyjazny 
dziecku, bawi, rozbudza wyobraźnię twórczą i uczy logicznego myślenia. 
Na zajęciach uczniowie tworzyli programy z wykorzystaniem zmiennych 
oraz sytuacji warunkowych. Tworząc odpowiedni program uczniowie 
musieli wykazać się wyobraźnią, umiejętnością przewidywania oraz po-
mysłowością. Wszyscy pracowali z wielkim zaangażowaniem.

Szanowni Mieszkańcy,
ostrzegamy przed oszustami, którzy działają na terenie Gminy Porąbka.
Apelujemy do Państwa o ostrożność, czujność i rozsądek w kontaktach z osobami 

obcymi, a zwłaszcza wtedy, gdy są one zainteresowane przekazaniem im pieniędzy.
Jednocześnie, dziękujemy, że reagujecie na informacje o przestępstwach i nie 

pozostajecie obojętni.
APELUJEMY DO PAŃSTWA O OSTROŻNOŚĆ I ROZSĄDEK W KONTAKTACH Z OSO-

BAMI OBCYMI, KTÓRE MOGĄ PODAWAĆ SIĘ ZA KREWNYCH, POLICJANTÓW LUB 
PRZEDSTAWICIELI RÓŻNYCH INSTYTUCJI.

APELUJEMY RÓWNIEŻ, BY NIGDY NIE PRZEKAZYWAĆ W FORMIE GOTÓWKI LUB PRZELEWU ŻADNYCH PIENIĘDZY 
OSOBOM, KTÓRYCH NIE ZNAMY.

W przypadku zetknięcia się z próbami dokonania tego typu oszustw ZAWSZE NALEŻY ZGŁOSIĆ TO POLICJI.
NUMER ALARMOWY :112
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wraCamy dO TradyCJi zieLarSKiCH  
naSzyCH BaBĆ – TO dzieŁO TwÓrCze  
Pań z KGw BUJaKÓw

W ramach projektu pożytku publicznego dofinansowanego przez Urząd Gminy Porąbka uczestniczki projektu na warsztatach po-
znały znaczenie ziół w życiu naszych babć.

Okazały wielką cierpliwość w ich zbieraniu na łąkach i w lasach, a później ich przetwarzanie. Z zebranych ziół własnoręcznie wyko-
nały syropy, nalewki zdrowotne, soki, olejki, kremy.

Chcą w ten sposób zachęcić innych do korzystania z darów natury w swoich domach.
KGW Bujaków

Małgorzata Goliasz
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życzenIA Od PARLAMenTARzySTóW

Niech nadchodzące 
Święta Bożego Narodzenia

przyniosą radość i spokój.
Niech napełnią serca 

ciepłem i miłością.
Niech nadchodzący Nowy Rok 

będzie źródłem prawdziwej radości, 
sukcesów i wzajemnej życzliwości.

życzy
Stanisław Szwed

Poseł na Sejm RP
Sekretarz Stanu w MRiPS

 Grudzień 2020
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Z A G A D N I E N I A                         D L A  D O R O S ŁY C H

Jakość powietrza zależy od Ciebie!

NIE KARM SMOGU,
ZWRÓC UWAGĘ, CZYM PALISZ!

WĘGLA BRUNATNEGO 
ORAZ PALIW STAŁYCH 
PRODUKOWANYCH
Z WYKORZYSTANIEM 
TEGO WĘGLA

MUŁÓW I FLOTOKON
CENTRATÓW WĘGLO
WYCH ORAZ MIESZANEK 
PRODUKOWANYCHZ ICH 
WYKORZYSTANIEM

PALIW, W KTÓRYCH 
UDZIAŁ MASOWY 
WĘGLA KAMIENNEGO 
O UZIARNIENIU PO
NIŻEJ 3 MM WYNOSI 
WIĘCEJ NIŻ 15%

BIOMASY STAŁEJ, 
KTÓREJ WILGOTNOŚĆ 
W STANIE ROBOCZYM 
PRZEKRACZA 20% 
(DREWNO, PELLET, 
SŁOMA)

W instalacjach służących do spalania paliw stałych 
(piece kaflowe, kotły centralnego ogrzewania itp.) 
zakazuje się stosowania:

Instalacje, które dostarczają ciepło do systemu centralnego 
ogrzewania, które nie spełniają minimum standard emisyjny 
zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji za-
nieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012, a ich eksploatacja rozpo-
częła się przed 1 września 2017 roku powinny być wymienione:

a) b)od 1 stycznia 2022 roku w 
przypadku instalacji eksplo-
atowanych w okresie powy-
żej 10 lat od daty ich pro-
dukcji lub nieposiadających 
tabliczki znamionowej,

od 1 stycznia 2024 roku w 
przypadku instalacji eksplo-
atowanych w okresie od 5 
do 10 lat od daty ich pro-
dukcji,

c) d)od 1 stycznia 2026 roku w 
przypadku instalacji eksplo-
atowanych w okresie poniżej 
5 lat od daty ich produkcji,

od 1 stycznia 2028 roku w 
przypadku instalacji spełnia-
jących wymagania w zakre-
sie emisji zanieczyszczeń 
określonych dla klasy 3 lub 
klasy 4 według normy 
PN-EN 303-5:2012.

W Gminie Porąbka trwa ciągły nabór do „Programu Ograni-
czenia Niskiej Emisji na lata 2019-2022”, w którym można 
otrzymać dofinansowanie do wymiany kotła do 4000 zł.

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

eKOinFO

Strona 46Grudzień 2020



„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
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i redagowania nadsyłanych materiałów 
i nie odpowiada za treść nadsyłanych reklam.

Z A G A D N I E N I A                         D L A  D O R O S ŁY C H

Jakość powietrza zależy od Ciebie!

NIE KARM SMOGU,
ZWRÓC UWAGĘ, CZYM PALISZ!

WĘGLA BRUNATNEGO 
ORAZ PALIW STAŁYCH 
PRODUKOWANYCH
Z WYKORZYSTANIEM 
TEGO WĘGLA

MUŁÓW I FLOTOKON
CENTRATÓW WĘGLO
WYCH ORAZ MIESZANEK 
PRODUKOWANYCHZ ICH 
WYKORZYSTANIEM

PALIW, W KTÓRYCH 
UDZIAŁ MASOWY 
WĘGLA KAMIENNEGO 
O UZIARNIENIU PO
NIŻEJ 3 MM WYNOSI 
WIĘCEJ NIŻ 15%

BIOMASY STAŁEJ, 
KTÓREJ WILGOTNOŚĆ 
W STANIE ROBOCZYM 
PRZEKRACZA 20% 
(DREWNO, PELLET, 
SŁOMA)

W instalacjach służących do spalania paliw stałych 
(piece kaflowe, kotły centralnego ogrzewania itp.) 
zakazuje się stosowania:

Instalacje, które dostarczają ciepło do systemu centralnego 
ogrzewania, które nie spełniają minimum standard emisyjny 
zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji za-
nieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012, a ich eksploatacja rozpo-
częła się przed 1 września 2017 roku powinny być wymienione:

a) b)od 1 stycznia 2022 roku w 
przypadku instalacji eksplo-
atowanych w okresie powy-
żej 10 lat od daty ich pro-
dukcji lub nieposiadających 
tabliczki znamionowej,

od 1 stycznia 2024 roku w 
przypadku instalacji eksplo-
atowanych w okresie od 5 
do 10 lat od daty ich pro-
dukcji,

c) d)od 1 stycznia 2026 roku w 
przypadku instalacji eksplo-
atowanych w okresie poniżej 
5 lat od daty ich produkcji,

od 1 stycznia 2028 roku w 
przypadku instalacji spełnia-
jących wymagania w zakre-
sie emisji zanieczyszczeń 
określonych dla klasy 3 lub 
klasy 4 według normy 
PN-EN 303-5:2012.

W Gminie Porąbka trwa ciągły nabór do „Programu Ograni-
czenia Niskiej Emisji na lata 2019-2022”, w którym można 
otrzymać dofinansowanie do wymiany kotła do 4000 zł.

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
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POziOmO:
1 – chadza z gwiazdą, 6 – ciasto z rożna, 

9  – tropikalne pnącze, 10 – odprawiana w noc 
Bożego Narodzenia, 11 – Jack, autor powieści 
„Biały kieł”, 12 – ciężki oddech niemowlęcia, 14 
– stajenka ze żłobkiem, 16 – odprowadza wodę 
z dachu, 17 – imię męskie, 20 – uczta chrześci-
jańska, 22 – mówił z obrazu, 24 – Gerard, słynny 
piłkarz z Chorzowa, 27 – imię wójta z gminy Po-

rąbka, 28 – okrasa, 30 – hantle, 34 – poemat K.I. 
Gałczyńskiego, 35 – spór, 36 – stolik z lustrem.
PiOnOwO:

1 – składnik bigosu, 2 – arkan, 3 – Wiking, 4 – 
album filatelisty, 5 – wśród wigilijnych potraw, 
6 – aula, 7 – zbiór pastorałek i kolęd, 8 – ozdabia-
na bombkami i lametom, 13 – pot. korepetycje, 
15 – potoczna nazwa byłego Zakładu Produk-
cji Tektury w Czańcu, 18 – płyn sprawiedliwy, 

19  – Tomasz Jakub, Sekretarz Gminy Porąbka, 
21 – powieść Zofii Nałkowskiej, 23 – Jakubowa 
sięgała do nieba, 25 – skalpel, 26 – pastorałka, 
29 – smykałka, zaradność, 30 – piosenka kabare-
towa, 31 – piłkarze z Bujakowa.

Litery z pół ponumerowanych od 1 do 18 
utworzą rozwiązanie.
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