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gminne wydarzenia

Zależy nam, aby dzieci już od najmłodszych lat spożywały produkty 
zdrowe, lokalnego pochodzenia, z pewnego źródła. Mając na uwadze po-
wyższe argumenty, zrodził się pomysł na założenie gminnej pasieki, z któ-
rej pozyskany miód zostanie przekazany przedszkolom – podkreśla Paweł 
Zemanek, wójt gminy Porąbka.

Pasieka powstanie w sąsiedztwie Centra Edukacji Ekologicznej w Po-
rąbce, które mieści się obok Urzędu Gminy.

Ponadto przy udziale Gminnego Koła Pszczelarzy ,,Bartnik” w Po-
rąbce, przedszkolaki, dzieci z terenu gminy, odbędą cykliczne warsztaty 
z pszczelarzami. Jak powstaje miód, jakie ma właściwości, dlaczego jest 
taki zdrowy – o tym wszystkim będziemy rozmawiać na spotkaniach.

Co ciekawe, w naszej pasiece znajdzie miejsce ul ze szklanymi ścian-
kami, który pozwoli na obserwację pracy pszczółek.

Miody z Gminy Porąbka wzmac-
niają serce, koją nerwy, ożywiają 
mózg, goją rany…

Miody mają właściwości antybak-
teryjne – niektóre bakterie zwalczają 
lepiej niż antybiotyki. Do tego miody 
świetnie sprawdzają się jako kosme-
tyki. Warto wprowadzić miody do co-
dziennego menu!

Miód wielokwiatowy dzięki za-
wartości cukrów prostych jest pro-
duktem łatwo przyswajalnym przez 
organizm. Wprowadzone przez 
pszczoły do miodu lizolim, apidycyna 
oraz związki flawonoidowe, garbniki 
i kwasy benzoesowe mają działanie 
lecznicze i mogą być wykorzystywa-
ne jako środki profilaktyczne oraz 
wspomagające podstawowe lecze-
nie (z wyjątkiem osób, u których wy-
stępuje alergia na produkty pszcze-
le).100 g miodu dostarcza ok. 325 kcal 
energii (wg dostępnej powszechnie 
literatury).

Miód spadziowy charakteryzu-
je wysoka aktywność antybiotyczna 
i bakteriobójcza. Działa antyseptycz-
nie, przeciwzapalnie i wykrztuśnie, 

powstaje gminna pasieKa
Od kilku lat Gmina Porąbka posiada tradycyjny, regionalny produkt – „Miody z Gminy Porąbka”. 
Miody te dzięki swym właściwościom i gwarancji pochodzenia, zostały wpisane na Listę Produk-
tów Tradycyjnych, prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

wspomaga system odpornościowy człowieka. Polecany w schorzeniach 
dróg oddechowych, przewodu pokarmowego, serca, układu krążenia, 
układu nerwowego, przy zaburzeniach trawienia. Miód spadziowy zaleca 
się osobom pracującym przy komputerze.

Miód nektarowo-spadziowy cechuje wysoka zawartość enzymów, 
odpowiedzialnych za działanie przeciwzapalne, dzięki czemu wykazuje 
działanie antybiotyczne. Stosowany w schorzeniach serca, układu krąże-
nia, leczeniu dróg oddechowych, zaburzeniach trawienia i stanach zapal-
nych organizmu. Zmniejsza szkodliwe działanie używek: kawy, herbaty, 
alkoholu. Ma zdolność blokowania ołowiu. Stanowi cenny produkt od-
żywczy i odnawiający w stanach wyczerpania fizycznego i psychiczne-
go organizmu. Jako miód mieszany, łączy w sobie właściwości lecznicze 
miodów nektarowych i spadziowych.
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II zimowe Mistrzostwa Ratownicze – Skoczów 2021

W Mistrzostwach Ratowniczych brali również udział druhowie jed-
nostki OSP Kobiernice w składzie:

Miłosz Boba, Mariusz Początko, Bartosz Ziarnik, Patryk Miodoński. 

Zadania rozlokowane były na terenie powiatu cieszyńskiego.

Po 6 zadaniach dziennych oraz 4 zadaniach nocnych, które łączyły 
w sobie wykorzystanie wiedzy medycznej oraz sprawność fizyczną, 
druhowie jednostki OSP Kobiernice zajęli 6 miejsce na 34 startujące 
drużyny.

Gratulujemy!
Dziękujemy FLUO team – Centrum Usług Medycznych za zorganizo-
wanie świetnych zawodów, które pozwoliły nam zdobyć niezbędne 
doświadczenie.

W miejscowości Las przeprowadzono symulację zdarzenia maso-
wego na wzór tragedii, która wydarzyła się w 2017 r. na obozie har-
cerskim w Suszku. Był to dobry sprawdzian dla służb ratunkowych ze 
wspólnych działań i wzajemnej koordynacji.

Mamy nadzieje, że zobaczymy się ponownie w maju.

OSP Kobiernice

W dniach 27–28.02.2021 r. na terenie gminy Skoczów odbyły się 
II Zimowe Ratownicze Mistrzostwa Polski, których organizatorem był 
FLUO team – Centrum Usług Medycznych.

W zawodach wystąpiły dwie drużyny OSP Czaniec.

Drużyna OSP Czaniec nr 1 zajęła 2 miejsce;

Drużyna OSP Czaniec nr 2 zajęła 15 miejsce;

W zawodach udział brały 34 zespoły z całej Polski.

Ponadto drużyna nr 1 zdobyła dwa małe puchary za najlepsze wyniki 
za poszczególne zadania.

Skład drużyny nr 1:

Eryk Słupski, Nikodem Słupski, Maciej Wykręt, Patryk Kolber. 

Skład drużyny nr 2: Paulina Klęczar, Martyna Kliś, Sebastian Sędziak, 
Kamil Stańczak.

Gratulujemy!
Za pomoc w dosprzętowieniu drugiego zespołu dziękujemy Sy-

napsa, Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrku, Bielskiemu Pogotowiu 
Ratunkowemu oraz aptece „Centrum Dla Zdrowia” w Czańcu.

OSP Czaniec

drużyna osp CzanieC nr 1 zdobywa  
wiCemistrzostwo polsKi

Strona 3Kwiecień 2021



W Czańcu powstało przedszkole o profilu sportowym

braK miejsC opieKi nad maluChami rozwiązany!
W Czańcu przy ul. Zagłębocze 9 powstało w pełni nowoczesne, pięk-

ne przedszkole. Tym samym o dwa kolejne oddziały przedszkolne, któ-
re przyjmą po 25 dzieci, powiększyła się w gminie Porąbka baza miejsc 
opieki nad maluchami. Duża wielofunkcyjna sala gimnastyczna, boisko 
sportowe, otwarta, ogrodzona przestrzeń były istotnymi przesłankami, 
aby przedszkole ukierunkowane zostało na sport – czyli posiadało profil 
sportowy.

To nie była budowa placówki od podstaw. Do stworzenia przedszko-
la, gmina wykorzystała istniejący obiekt LKS Czaniec, dzięki czemu dzieci 
mają tu do dyspozycji dużą, wielofunkcyjną salę gimnastyczną, dwa bo-
iska sportowe oraz duży parking. Wszystko jest ogrodzone, a co za tym 
idzie bezpieczne. Cieszę się, że pomimo różnych przeciwności udało się zre-
alizować tak bardzo ważną inwestycje dla lokalnej społeczności – mówi 
Paweł Zemanek, wójt gminy Porąbka.

Do adaptacji pod dwuoddziałowe przedszkole posłużył północno-
-zachodni narożnik budynku LKS. Istotą planowanego przedsięwzięcia 
było trwałe oddzielenie od siebie projektowanej części przedszkolnej od 
istniejącej części klubu sportowego. Obie części posiadają nie tylko od-
rębne wejścia, ale również własne wewnętrzne instalacje, pozwalające 

na niezależne rozliczanie mediów. Należy zauważyć, że godziny otwarcia 
przedszkola i działalności sportowej klubu są zupełnie różne, gdyż przed-
szkole funkcjonuje w dni powszednie w godzinach przedpołudniowych 
i wczesnopopołudniowych, natomiast zajęcia klubowe odbywają się po-
południami. Pozwala to na zdecydowanie lepsze wykorzystanie istnieją-
cego zaplecza sportowego.

Wejście do budynku przedszkola dla dzieci i rodziców przewidzia-
ne zostało od strony południowej, bezpośrednio od ulicy Zagłębocze. 
Wzdłuż ciągu komunikacyjnego prowadzącego do schodów na piętro 
usytuowane zostały szatnie dla przedszkolaków oraz dla pracowników 
przedszkola. Dodatkowo na parterze znajdują się jeszcze pomieszczenie 
porządkowe oraz pomieszczenie kotłowni gazowej obsługującej przed-
szkole. Wejście do kotłowni poprowadzone zostało z zewnątrz.

Po wejściu na piętro oprócz dwóch sal zabaw z oddzielnymi zaple-
czami sanitarnymi i magazynami leżaków znajduje się pokój personelu 
pedagogicznego, ubikacja dla personelu, pomieszczenie porządkowe 
oraz część żywieniowa.

Obiekt jest ogrodzony i zagospodarowany. Istniejący tu plac zabaw, 
służyć będzie przedszkolakom w trakcie ich pobytu w placówce.
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Igorek z Czańca to pierwsze dziecko urodzone 
w 2021 roku w Gminie Porąbka.

GRATULUJEMY! 
Igor przyszedł na świat 7 stycznia w Mysłowickim Centrum Zdrowia.
Urodził się o godzinie 6.40, waga: 3400 g, wzrost: 55 cm.
Dumnych rodziców i nowego mieszkańca Gminy, odwiedził Wójt 

Gminy Porąbka Paweł Zemanek.
Mama Anna – Jestem taka szczęśliwa, dumna – kolejne szczęście nas 

spotkało. To nasze drugie dziecko. Mamy syna Miłosza, który ma 3 latka. Po-
znajemy wspólnie, piękny świat.

Tata Hubert – piękny czas przed nami! Jestem w pełni szczęśliwym ojcem.
Z okazji narodzin Maleństwa, które wypełniło Państwa dom rado-

snym życiem, życzymy Igorkowi beztroskiego i zdrowego dzieciństwa, 
a całej szczęśliwej Rodzinie – odkrywania nowych uroków wspólnego ży-
cia. Życzymy, aby miłość zawsze wskazywała Wam drogę w wychowaniu 
mądrego i uczciwego człowieka.

KoCyKi dla maluszKów
Narodziny dziecka to czas, kiedy świeżo upieczeni rodzice obsypy-

wani są prezentami od najbliższych. W Gminie Porąbka noworodki już 
po raz trzeci otrzymają prezent od lokalnego samorządu.

Kołderka i poduszeczka – tak wygląda od lat samorządowa wy-
prawka, którą Urząd Gminy wspiera zameldowanych na terenie Gmi-
ny maluszków. Co roku staramy się, by wzór był nowy, odpowiadający 
modzie.

Niezwykle miękkie zestawy Velvet wykonane zostały z wysokoga-
tunkowej bawełny oraz delikatnego w dotyku, elegancko przepiko-
wanego Velvetu. Produkt jest bardzo miękki. Posiada hypoalergiczne 
wypełnienie. Zależy nam, aby maluszki otrzymały kocyki najwyższej 
jakości, polskiego producenta.

Życzymy szczęśliwym rodzicom, aby miłość wskazywała Wam 
właściwą drogę podczas wychowania swoich pociech, które są Waszą 
nadzieją i radością.

Najmłodszym mieszkańcom Gminy Porąbka życzymy beztroskie-
go, pełnego zabawy i miłości dzieciństwa.

Dziękujemy lokalnej 
firmie Lanila – produ-
centowi artykułów dla 
niemowląt za dostar-
czenie zestawów.

Jeżeli nie otrzyma-
liście Państwo kocyka 
z okazji narodzin dziec-
ka, serdecznie prosimy 
o kontakt telefoniczny 
– tel. 571 245 297.

gratulaCje dla nowego  
dyreKtora dwd

5 stycznia Wójt Gminy Porąbka Paweł Zemanek wraz z Radnym Gmi-
ny Szymonem Kastelikiem, złożył gratulacje Panu Piotrowi Kozieł z okazji 
wyboru na Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce.

Gratulując wyboru życzymy, aby Pana wiedza była gwarancją spraw-
nego i efektywnego kierowania placówką. Życzymy spełnienia wszelkich 
planów i zamierzeń w trakcie pełnienia tej odpowiedzialnej funkcji.

pierwsze dzieCKo urodzone w 2021 roKu w gminie
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24 stycznia odbyła się uroczystość upamiętniająca 158. rocznicę wy-
buchu Powstania Styczniowego.

W uroczystości w Porąbce udział wzięli m.in. Poseł na Sejm RP Prze-
mysław Drabek, przedstawiciele samorządu powiatu, gminy Porąbka, 
gminy Czernichów oraz Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” 
Gminy Czernichów.

Po Mszy Św. w Kościele pw. Narodzenia NMP w Porąbce, zaproszeni 
goście w asyście pocztów sztandarowych złożyli kwiaty i znicze pod ta-
blicą upamiętniającą wybuch Powstania Styczniowego.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za pamięć i uczestnictwo w uro-
czystości.

Foto: PTG SOKÓŁ Gminy Czernichów

158. roCzniCa wybuChu powstania styCzniowego

rządowa Kampania – zaKońCzyło się głosowanie
Znane są wyniki głosowania w ramach akcji „Pod biało-czerwoną”. Akcja zakłada, że 

w gminach, w których osiągnięto wymagany próg głosów, zakupione zostaną maszty do 
zawieszenia flagi (której zakup także zostanie sfinansowany). Koszty poniesie rząd. W gmi-
nach do 20 tys. mieszkańców wymagane było 100 głosów; 20 – 100 tys.  – 500 głosów, 
a w samorządach pow. 100 tys. mieszkańców tych głosów musiało być minimum 1000. 

Niech maszty z biało-czerwoną rozsiane w całym kraju pokażą nasze przywiązanie do 
Polski, którą mamy nie tylko w sercu, ale chcemy się nią podzielić budując wspólnotę Rze-
czypospolitej. Zapraszam wszystkich do kampanii ,,Pod biało-czerwoną’’ – mówił premier 
Mateusz Morawiecki, promując rządową kampanię. 

W naszym regionie takie maszty staną w:
– pow. bielskim – Jaworzu, Kozach, Porąbce, Wilkowicach, Bestwinie Wilamowicach;
– pow. cieszyńskim – Istebnej, Chybiu, Ustroniu;
–  pow. żywieckim – Ślemieniu, Łękawicy, Ujsołach, Rajczy, Koszarawie, Węgierskiej 

Górce, Jeleśni, Czernichowie, Gilowicach i Świnnej;
– pow. pszczyńskim – Miedźnej, Goczałkowicach-Zdroju, Suszcu, Pawłowicach, Kobiórze;
– pow. oświęcimskim – Oświęcimiu, Osieku. 
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16 stycznia 2021 roku przypadła pierwsza rocznica śmierci ks. Marka 
Kręciocha – Proboszcza Parafii Świętego Urbana w Kobiernicach, pasjo-
nata pszczelarstwa.

Zapraszamy do obejrzenia niepublikowanego wcześniej reportażu – 
wywiadu, m. in. ze zmarłym ks. Markiem: https://youtu.be/hPwYME6yrLQ.

W wywiadzie poświęconym „Miodom z Gminy Porąbka“, uczestniczył 
również już nie żyjący miłośnik pszczelarstwa – ks. prałat Józef Strączek.

Cześć ich pamięci!
Ks. kan. Marek Kręcioch, proboszcz parafii św. Urbana w Kobiernicach 

jako kapłan przeżył prawie 35 lat. Zmarł w wieku 61 lat.
Urodzony 15 lutego 1958 r. w Choczni, przyjął świecenia kapłańskie 

z rąk kard. Franciszka Macharskiego 19 maja 1985 roku w katedrze na 
Wawelu w Krakowie, w gronie 59 kolegów rocznikowych.

W parafii kobiernickiej spędził ponad 20 lat: najpierw jako wikariusz 
(1996 r.), a następnie jako proboszcz (2000 r.). Znany był w regionie jako 
zapalony miłośnik pszczelarstwa. Członek koła pszczelarzy w Porąbce, 
zrzeszającego 50 pasjonatów. Prawie 4 lata był jednym z inicjatorów 
sprowadzenia do parafii w Kobiernicach relikwii patrona pszczelarzy 
św. Ambrożego z Mediolanu.

podsumowanie marCowej aKCji Krwiodawstwa
Chętnych do podzielenia się krwią ratującą życie było 18 osób (w tym 

5 kobiet), krew oddało 16 (3 kobiety). Jest nam bardzo miło powitać 
w gronie krwiodawców trzy nowe osoby, które po raz pierwszy oddały 
krew. Wierzymy, że spodobał Wam się ten szlachetny czyn i spotkamy się 
na kolejnych akcjach.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy oddali krew i kolejny raz dali 
komuś życie, poprzez podzielenie się cząstką siebie. Dziękujemy również 
tym osobom, które mimo chęci nie zdołali oddać krwi – wierzymy, że na-
stępnym razem uda się Wam!

Już teraz zapraszamy na kolejną akcję, która odbędzie się w czerwco-
we przedpołudnie w Czańcu. Do zobaczenia.

Klub HDK „PŁOMIEŃ”

W grudniu 2011 r. bp Marian Buczek odznaczył ks. Kręciocha godno-
ścią Kanonika Honorowego Kapituły Charkowsko-Zaporoskiej.

Ks. Kręcioch zmarł 16 stycznia 2020 r. o drugiej w nocy na oddziale 
intensywnej opieki medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej.

Rober Karp
Foto: Krzysztof Fiołek

pierwsza roCzniCa śmierCi
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18 lutego, Urząd Gminy Porąbka gościł Jubila-
tów, którzy w roku 2020 obchodzili Jubileusz 
50-lecia pożycia małżeńskiego. Niestety, sytu-
acja pandemiczna wymusiła zmianę formuły 
świętowania tychże jubileuszy.

Zamiast tradycyjnego spotkania Jubilatów świętujących kolejne rocz-
nice zawarcia związku małżeńskiego, tylko poszczególne pary z 50-let-
nim stażem i przyznanym medalem „za długoletnie pożycie małżeńskie”, 
o umówionej godzinie, osobiście odbierały przyznane im przez Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczenia.

Odznaczenia wręczał Wójt Gminy Porąbka – Paweł Zemanek wraz 
z Przewodniczącym Rady Gminy Porąbka – Zbigniewem Drabkiem oraz 
Kierownikiem USC Joanną Jurczak.

Pozostali Jubilaci otrzymali życzenia i listy gratulacyjne drogą pocztową.
– Wspólnie przeżyte lata to wspaniały przykład do naśladowania dla 

Waszych dzieci, wnuków i wszystkich młodych małżeństw. Wieloletnim 
związkiem, wzajemnym poszanowaniem i przywiązaniem świadczycie 
Państwo, że rodzina jest najważniejszą wartością w życiu człowieka. To wła-
śnie dlatego Jubileusz Małżeństwa cieszy się wielkim poważaniem i szacun-

50-leCie pożyCia małżeńsKiego

kiem społecznym – tymi słowami zwracał się do Jubilatów Wójt Gminy 
– Paweł Zemanek.

Obejmujemy myślami wszystkich ubiegłorocznych Jubilatów i życzy-
my im, aby kolejne lata wspólnego życia były nieustająco radosne i szczę-
śliwe, aby nie brakło wzajemnej życzliwości, uśmiechu i pogody ducha 
oraz aby w zdrowiu i szczęściu doczekali się kolejnych jubileuszy.

Fotoreportaż z wydarzenia, dostępny jest na www.porabka.pl

11 marCa świętowaliśmy dzień sołtysa
– Życzę zadowolenia z wykonywania codziennych obowiązków, wszelkiej pomyślności, sukcesów w życiu prywatnym oraz jak najwięcej powodów do 

uśmiechu. Niech wzajemna współpraca i zrozumienie zarówno z mieszkańcami jak i władzami samorządu przynosi radość i realizację nowych wyzwań – 
podkreślił Wójt Gminy Paweł Zemanek podczas spotkania z Sołtysami.

Święto to ma na celu okazanie wdzięczności i szacunku Sołtysom, Radnym Sołeckim za ich pracę i zaangażowanie oraz zwrócenie uwagi społe-
czeństwa na rolę sołtysa w polskiej wsi.

W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Porąbka Paweł Zemanek, Sołtys Sołectwa Bujaków Małgorzata Goliasz, Sołtys Sołectwa Czaniec Małgorza-
ta Czernik, Sołtys Sołectwa Kobiernice Stanisława Kawłatow oraz Sołtys Sołectwa Porąbka Zbigniew Targosz.

nowe numery teleFonów  
do sołtysów:

sołectwo bujaków – małgorzata goliasz  
tel. 33 8175 997, kom. 509 289 595;

sołectwo Czaniec – małgorzata Czernik  
tel. 33 8109 102, kom. 509 289 639;

sołectwo Kobiernice – stanisława Kawłatow  
tel. 33 8108 402, kom. 509 288 827;

sołectwo porąbka – zbigniew targosz  
tel. 33 827 28 39, kom. 509 288 525.
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zapraszamy wszystKiCh ChętnyCh  
– dzieCi, młodzież i dorosłyCh!
To wyjątkowa okazja żeby dołą-
czyć do naszej Porąbczańskiej 
Rodziny!

Może masz jakieś wiosenne postanowienia?
Może realizacja noworocznych przesunęła się 

w czasie?
Szukasz nowych ciekawych zainteresowań?
A może interesuje Cię folklor, lubisz taniec, śpiew 

i chcesz rozwijać swoją pasję?
Może szukasz nietuzinkowego pomysłu jak 

wprowadzić do swojej codzienności więcej ruchu 
i dobrej energii?

Szukasz nowych pozytywnie zakręconych znajo-
mych, dzięki którym nie przestaniesz się uśmiechać?

Jeśli na któreś z tych pytań Twoja odpowiedź 
brzmi „tak” to nasze zaproszenie jest skierowane 
właśnie do Ciebie!

Dlaczego?
Oprócz nauki tańców ludowych każde zajęcia 

rozpoczynamy od solidnej rozgrzewki i sporej dawki 
ćwiczeń rozwijających sprawność i koordynację ru-
chową, świadomość własnego ciała, poczucie rytmu 
i oczywiście pomagających zgubić nadprogramowe 
kilogramy.

Oprócz nauki pieśni ludowych pracujemy nad 
emisją głosu, oddechem, dykcją.

Jesteśmy grupą przyjaciół, która nie tylko pilnie 
ćwiczy na próbach, ale także świetnie się przy tym 
bawi.

Ten rok jest dla nas szczególny – będziemy świę-
tować jubileusz, mamy w planach sporo ciekawych 
projektów – warsztatowych, koncertowych, nagra-
niowych, jeśli dołączysz do nas już teraz masz szansę 
wziąć w nich udział.

Martwisz się, że brakuje Ci umiejętności tanecz-
nych czy wokalnych? To żaden problem, oczekuje-
my od Ciebie tylko chęci i pozytywnego nastawie-
nia, o resztę zadbamy sami.

Masz jakieś pytania? Możesz do nas napisać na 
fb, zadzwonić pod numer podany na plakacie, albo 
po prostu wybrać termin próby Twojej grupy wieko-
wej i przyjść zobaczyć jak działamy!

Gwarantujemy świetną atmosferę, dobrą zaba-
wę i zyskanie niepowtarzalnych doświadczeń! 

Czekamy właśnie na Ciebie!
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W lutym po raz pierwszy obradował Zarząd Beskidzkiego Związku 
Powiatowo-Gminnego w nowym 12-osobowym składzie, uzupełnionym 
o burmistrza Gminy Kęty Krzysztofa Klęczara. Zapadły tam dwie ważne 
decyzje odnośnie spółki Komunikacja Beskidzka SA (dawniej PKS)w Biel-
sku-Białej, której związek jest właścicielem.

Przede wszystkim członkowie Zarządu (gminy Bestwina, Buczkowice, 
Jasienica, Jaworze, Kęty, Kozy, Porąbka, Szczyrk, Wilamowice, Wilkowice 
oraz powiat bielski) zdecydowali o podwyższeniu kapitału spółki o po-
nad 52%, który do tej pory wynosił 4.768.000 złotych. Teraz kapitał zakła-
dowy wzrośnie o 2,5 miliona złotych – do 7.268.000 złotych, co istotnie 
wpłynie na działalność samej firmy.

Dodatkowe środki finansowe pochodzą ze składek wnoszonych 
przez samorządy oraz tzw. „wpisowego” gminy Kęty, która zobowiąza-
ła się przez trzy lata wnosić na rzecz związku wpłaty w wysokości pół 
miliona złotych rocznie. Dwa miliony złotych z kolei stanowią nadwyżkę 
finansową Związku wypracowaną w latach 2019–2020.

Drugą ważną decyzją jest zgoda właściciela spółki na zakup dwóch 
używanych autobusów midi firmy Solaris długości ok. 9 metrów, które 
do tej pory jeździły po austriackim Tyrolu. Oba autobusy to kilkuletnie 
pojazdy o silniku dieslowskim i niewielkim przebiegu, a także całko-
wicie sprawne i niewysłużone. Całkowity koszt zakupu autobusów to 
ok.  700  tysięcy złotych netto, zaś planowany termin transakcji to ten 
kwartał.

Ale na tym nie koniec, gdyż podczas Zarządu Związku ustalono 
wspólnie z wiceprezesem spółki Pawłem Sadzą, że w przyszłym roku ta-
bor Komunikacji Beskidzkiej zostanie zasilony, może nawet i dziesięcio-
ma dwuletnimi gazowcami, które dzisiaj jeżdżą po jednym z krajów Unii 
Europejskiej. Przy okazji także przygotowujemy się do nowej edycji fun-
duszy unijnych w ramach perspektywy finan-
sowej 2021–2027, jako że zamierzamy złożyć 
kolejny projekt na zakup nawet trzydziestu kil-
ku nowych gazowców. Komunikacja Beskidzka 
SA zamierza także zakupić specjalistyczny trzy-
osiowy samochód pomocy drogowej, który 
będzie można wykorzystywać w ramach dzia-
łalności komercyjnej naszego przewoźnika.

Najważniejsze tegoroczne zamierzenia in-
westycyjne Komunikacji Beskidzkiej obejmują 
także:

– remont i adaptację pomieszczeń siedziby 
firmy przy ul. Legionów 54 na cele związane 
z rozwojem firmy (230 tysięcy złotych netto),

– modernizację oświetlenia terenu zajezd-
ni obejmującą wymianę dotychczasowego 
systemu na energooszczędny (280 tysięcy zł 
netto),

– zakup specjalistycznego samochodu do przewozu osób niepełno-
sprawnych z homologacją na dwa wózki inwalidzkie (137 tysięcy złotych 
netto),

– zakup tablic informacyjnych i rozkładowych na dworzec w Bielsku-
-Białej (50 tysięcy zł), oraz

– zakup systemu GPS wraz z monitoringiem zużycia paliwa dla pozo-
stałych 76 autobusów (105 tysięcy złotych netto).

Jednak nie tylko bieżąca działalność spółki zostanie zasilona fi-
nansowo, ale wspólnie zdecydowano się, aby dać zielone światło na 
uruchomienie dwóch projektów rozwojowych – przede wszystkim (1) 
rozpoczęcie prac projektowych nowego centrum przesiadkowego przy 
ul. Warszawskiej w Bielsku-Białej na tzw. dolnej płycie dworca oraz (2) za-
projektowanie modernizacji ekonomicznej i ekologicznej zajezdni daw-
nego PKS-u przy ul. Legionów 54 w Bielsku-Białej. Na oba te cele zapla-
nowano po 300 tysięcy złotych netto.

Podczas obrad Zarząd #BZPG podjął kolejną decyzję będącą krokiem 
milowym w rozwoju naszej komunikacji podmiejskiej w bielskim obwa-
rzanku. Komunikacja Beskidzka SA staje się powoli prężnym graczem na 
rynku transportu publicznego. Nie byłoby to jednak możliwe bez dobrej 
współpracy poszczególnych gmin i powiatu.

Należy też podkreślić, że oprócz członków związku, tj. #PowiatBielski 
i jego gmin: #Bestwina, #Buczkowice, #Jasienica, #Jaworze, #Kozy, #Po-
rąbka, #Szczyrk, #Wilamowice i #Wilkowice, a także od tego roku gmi-
ny #Kęty z powiatu oświęcimskiego, nasze autobusy wjeżdżają również 
do Bielska-Białej oraz na podstawie zawartych porozumień administra-
cyjnych do Czernichowa i Łodygowic w powiecie żywieckim, Chybia 
w powiecie cieszyńskim, Osieka w powiecie oświęcimskim i Andrychowa 
w powiecie wadowickim. I nie jest to z pewnością nasze ostatnie słowo…

Komunikacja Beskidzka

KomuniKaCja besKidzKa sa  
– dawniej pKs w bielsKu-białej
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Wobec faktu pojawiania się na oficjalnym profilu Gminy Porąbka 
komentarzy, których celem nie jest krytyka, lecz pomawianie, zniewa-
żanie i poniżanie pracowników samorządowych oraz godzenie w ich 
dobre imię, Wójt Gminy Porąbka zdecydował o podjęciu kroków praw-
nych wobec osób notorycznie dopuszczających się takich naruszeń pra-
wa (dotyczy to najbardziej jaskrawych przypadków takich naruszeń).

Mamy pełną świadomość tego, że w demokratycznym państwie pra-
wa każdy Obywatel ma gwarantowaną swobodę wypowiedzi, a w tym 
prawo do wyrażania krytycznych uwag względem osób pełniących 
funkcje publiczne. Niemniej jednak krytyka ta, nie może polegać na pu-
blicznym podnoszeniu fałszywych zarzutów i zniewagach. Działania ta-
kie bowiem wyczerpują znamiona przestępstw określonych w art. 212 
i 216 Kodeksu karnego, jak również stanowią naruszenie dóbr osobistych 
osób pomawianych i znieważanych – art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego.

Mając powyższe na względzie apelujemy do wszystkich użytkowni-
ków o wzajemne poszanowanie i zachowanie rozsądku w formułowa-
niu swoich komentarzy zamieszczanych na naszym profilu.

Równocześnie informujemy, że ewentualne zasądzone zadość-
uczynienia i nawiązki zostaną przekazane na cele charytatywne.

znamy oFerty na przebudowę 
dw948 z żywCa do porąbKi

Otwarte zostały oferty na przebudowę DW948 między Żywcem, 
a Kobiernicami. Zamawiający, czyli Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kato-
wicach zamierza przeznaczyć na ten cel blisko 270 milionów złotych.

Zadanie będzie podzielone na dwie części. Pierwsza obejmuje od-
cinek od Żywca do skrętu na DW946 (w stronę Suchej Beskidzkiej). Dru-
ga część od tego skrzyżowania do ronda w Kobiernicach. Do pierwszej 
zgłosiło się pięciu potencjalnych wykonawców, do drugiej zaś czterech. 
W obu częściach przetargu najniższą cenę zaoferowało konsorcjum 
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. i P.I. „IMB-Podbeskidzie” 
Sp. z o.o. Wszyscy oferenci zadeklarował 96 miesięczny okres gwarancji.

Po wyborze oferty, a następnie podpisaniu umowy, wykonawca bę-
dzie mógł przystąpić do rozpoczęcia prac. Te ostatecznie muszą zakoń-
czyć się przed 31 października 2024 r.

Szanowni Mieszkańcy,
w związku z licznymi sygnałami dot. rzekomych dofinansowań do 

fotowoltaiki, informujemy, że aktualnie nie realizujemy tego typu pro-
jektów.

Wójt gminy nie udzielał żadnych pełnomocnictw firmom ze-
wnętrznym w tym zakresie.

wójt gminy  
nie udzielał żadnyCh 
pełnomoCniCtw
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uwaga morsy!
Porąbka: „UWAGA MORSY” – nowe oznako-

wanie przy kaskadach na potoku Wielka Puszcza.
Przy kaskadach w Porąbce przy ul. Stadio-

nowej, został ustawiony znak informujący, że 
w zimnej wodzie mogą pojawić się „Morsy".

Morsowanie jest ostatnio bardzo modne. 
Wielbicieli zimnej kąpieli nie brakuje również 
w Gminie Porąbka.

- Chcieliśmy w symboliczny sposób pokazać 
Morsom, że ich wspieramy i podziwiamy. Taki 
znak z pewnością zostanie dobrze odebrany przez 
uczestników kąpieli. Być może stanie się miejscem 
do robienia pamiątkowych zdjęć – podkreśla 
Wójt Gminy Porąbka Paweł Zemanek.

Znak informujący, to nie wszystko. Gmina 
Porąbka wybudowała przebieralnie dla mor-
sów, która z pewnością zostanie wykorzystana 
w sezonie letnim przez miłośników słonecz-
nych kąpieli.

Już jest obiecana przebieralnia, jeszcze  
utwardzenie podłoża i można korzystać!
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maraton leśniK
Już 10 kwietnia po raz piąty z Porąbki wystartuje wiosenna edycja 

legendarnego już Maratonu Leśnik.
Jak zawsze do wyboru będą trzy dystanse:
– Speed 15 km ok 1000m+,
– Półleśnik 25 km ok 2000 m+,
– Maraton ok 45 km i ok 3000m+.
Tradycyjnie, każda edycja ma całkowicie nową trasę, a w tym roku 

eksplorujemy mało znane zakątki Hrobaczej Łąki. Spróbuj prawdziwe-
go górskiego biegania.

Zapisy:
https://maratongorski.pl/zapisy.

pierwszy rajd besKidy
14–15 maja w Czańcu odbędzie się I Rajd Beskidy.
Dla uczestników zostały opracowane 3 trasy rajdowe i 3 trasy piesze:
Adventure racing:

1.  Trasa LONG&HARD – łączna długość ok. 150 km, w tym rower 90 km, 
bieg 45 km, BnO (bieg na orientację), kajak, zadania wspinaczkowe; 
limit 24 h; zespoły dwuosobowe. Trasa przeznaczona dla doświad-
czonych zawodników ze znakomitą kondycją.

2.  Trasa SHORTER but HARD – łączna długość ok. 95 km, w tym rower 
70 km, bieg 20 km, BnO, kajak, zadania wspinaczkowe; limit 14 h, ze-
społy dwuosobowe. Trasa bardzo wymagająca, dla zawodników po-
siadających już pewne doświadczenie w rajdach.

3.  Trasa LIGHT&FAST – łączna długość ok. 65 km, w tym rower 45 km, 
bieg 15 km, BnO; limit 12 h; start indywidualny. Trasa dla początku-
jących lub osób nie posiadających rajdowych partnerów. Dzięki dłu-
giemu limitowi czasu może być traktowana jako nauka lub trening.

Trasy piesze:
1.  50 km. Trasa dla zawodników ze znakomitą kondycją lubiących biegać 

po górskich ścieżkach. Nawigacja niezbyt trudna. Trasa zaliczana do 
Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację (www.pmno.pl).

maraton trzeCh jezior
Do wyboru trzy dystanse, od verticala, przez 25 km (+/-1400 m) po 

45 kilometrów solidnych podbiegów (+/- 2500 m) w najpiękniejszych 
miejscach Krainy Beskidzkich Jezior. Na dystansie 45 km dodatkowa 
klasyfikacja drużynowa (minimum trzech biegaczy). 

Zapisy:
https://bgtimesport.pl/zawody/biegi/id/444,
więcej informacji na:
https://www.facebook.com/Maraton3jezior/.

2.  33 km. Trasa dla doświadczonych zawodników lubujących się w cie-
kawej nawigacji w trudnym terenie. Nawigacja trudna.

3.  15 km. Trasa dla początkujących. Łatwiejsza nawigacyjnie.
Wszystkie informacje, w tym regulamin, zapisy, itd. są dostępne na 
www.rajdbeskidy.pl.

www.rajdbeskidy.pl
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Gminna Biblioteka Publiczna w Porąbce

Co o niej wiesz?
Gminna Biblioteka Publiczna w Porąbce 

to instytucja kultury, która służy całej spo-
łeczności lokalnej, oferując bezpłatny dostęp 
do wiedzy, kultury i informacji. W roku 2020 
biblioteka musiała zweryfikować swoje plany 
i podjąć takie działania, aby w dobie pandemii 

nie przekształciła się tylko w wypożyczalnię książek i audiobooków. Pro-
mocję książki i wydarzeń kulturalnych przeniosła na stronę internetową, 
dostosowaną do urządzeń mobilnych oraz Facebooki centrali i placówek 
filialnych. W roku 2020, co ósmy mieszkaniec gminy skorzystał z księgo-
zbioru biblioteki i wypożyczył przeciętnie 17 książek. Biblioteka oferuje 
swoim użytkownikom różnorodną literaturę systematycznie uzupełnia-
ną o nowości wydawnicze, bestsellery, pozycje nagrodzone w prestiżo-
wych konkursach literackich polskich i światowych (Paszporty Polityki, 

 

udostępnianie
czasopism

dostęp do Internetu
i sprzętu
komputerowego

usługi 
reprograficzne

korzystanie ze zbiorów
książkowych
multimedialnych

dostęp do
elektronicznego
katalogu biblioteki

udostępnianie 
prezencyjne 
zbiorów 
w czytelniach

Angelus, Nobel, Booker, Pulitzer). Biblioteka nadal pełni rolę kulturotwór-
czą, starając się sprostać oczekiwaniom wszystkich grup wiekowych i za-
wodowych. 

Nasza biblioteka jest w pełni skomputeryzowana. Każdy może prze-
glądać jej zasoby poprzez katalog on-line dostępny przez całą dobę na 
stronie www biblioteki. Użytkownicy biblioteki mogą zdalnie zamawiać 
i rezerwować zbiory, otrzymywać informacje o zmianie statusu zamó-
wień. Nowe kanały komunikacji (Facebook) są wykorzystywane nie tylko 
do przeprowadzenia kampanii związanych z czytelnictwem, ale także 
służą do informowania o naszych usługach i przydatnych linkach promu-
jących książki oraz ważne wydarzenia literackie. Całkowity zwrot w stro-
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Już niebawem rozpocznie się spis powszechny! Spis jest najważniejszym badaniem realizowanym przez statystykę publiczną, którym objęci są wszy-
scy mieszkańcy Polski. Więcej informacji: https://spis.gov.pl.

nę czytelnika i zarazem klienta powoduje, iż dążymy do dużego uprosz-
czenia obsługi. Wszyscy bibliotekarze gotowi są do udzielenia informacji 
telefonicznie i elektronicznie.

W roku 2021 nadal trwa akcja czytelnicza „Mała książka – Wielki Czło-
wiek” – skierowana do dzieci przedszkolnych. Serdecznie zapraszamy do 
odwiedzenia biblioteki z dzieckiem (przy zachowaniu reżimu sanitarne-
go), na które czeka „Wyprawka czytelnicza” i kolorowe naklejki za każdą 
wizytę w bibliotece. Zapraszamy również do odwiedzania naszej strony, 
na której zawsze coś się dzieje (warsztaty on-line, linki do ciekawych wy-
darzeń, konkursy i propozycje do czytania).

informacje teleadresowe:
1. gminna biblioteka publiczna w porąbce (budynek Domu Kultury),
Tel. 33 8106041, www.bibliotekaporabka.pl,
e-mail: porabka@bibliotekaporabka.pl.
2. Filia w bujakowie (budynek Domu Kultury),
Tel. 33 8108029,
e-mail: bujakow@bibliotekaporabka.pl.
3. Filia w Czańcu (budynek Domu Kultury),
Tel. 33 8106105,
e-mail: czaniec@bibliotekaporabka.pl.
4. Filia w Kobiernicach, ul. Wolności 50,
Tel. 33 8108489,
e-mail: kobiernice@bibliotekaporabka.pl.
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Jak zawsze na początku dziękujemy Opatrzności Bożej, 
że dane nam było przeżyć kolejny rok. Był to rok ogromnej 
tęsknoty i wielkiej potrzeby bycia razem. Przez pierwsze 
dwa miesiące życie toczyło się normalnie i wszystko urwa-
ło się 4 marca – wtedy odbyło się nasze ostatnie rodzinne 
spotkanie. Potem już tylko pozostały nam rozmowy przez 
telefon, którym często towarzyszył płacz do słuchawki. 

Teraz coś opowiem o organizacji i tych pierwszych dwóch miesią-
cach roku, kiedy byliśmy razem. Wiadomo, że przez 3 środy w miesiącu 
spotykaliśmy się rano o godzinie 9-tej, a w jedną środę odbywały się spo-
tkania popołudniowe.

styCzeń
Spotkania dopołudniowe upływają w atmosferze jak zawsze rodzin-

nego kolędowania, ponieważ jest to okres świąteczny. Popołudniowe 
spotkanie to podwójne świętowanie – obchodzimy Dzień Babci i Dziad-
ka oraz Święto Solenizantów miesiąca. Stoły i scena są jak zawsze prze-
pięknie przystrojone za sprawą naszej drogiej Basi Łyczko. Basiu bardzo 
Ci dziękujemy. Na spotkanie przybyło 86 osób. Wszystkich wita przewod-
nicząca naszego koła, a w szczególny sposób wita naszych specjalnych 
gości, którymi są:

  Przewodnik Turystyczny Pan Jerzy Jurczak;
  Prezes Biura Podróży „GRAMADA” w Żywcu Pani Lucyna Ciszek;
  Nasza radna do Gminy Zdzisława Dwornik.

Przewodnicząca składa życzenia Babciom i Dziadziusiom. Życzy im 
długich lat w zdrowiu i pomyślności z racji ich Święta. Sto lat dla nich. 
Na stole ląduje kawa i wspaniałe ciasto. Jasiu w międzyczasie zaprasza 
wszystkich do tańca. Po chwili wędrują następne życzenia tym razem do 
Solenizantów miesiąca, a jest ich sześciu. Wznosimy toast w ich imieniu 
i składamy im życzenia, wręczamy również słodycze, a uściskom nie ma 
końca. Na stołach tym razem ląduje zimna płyta oraz barszczyk z krokie-
tem, aby się posilić i nabrać sił na tańce. Pomiędzy kolejnymi piosenka-
mi odbywa się koncert życzeń. Cały czas wszyscy jesteśmy na parkiecie. 

W takiej rodzinnej atmosferze trwamy do godziny 22:00, po czym posta-
nawiamy się rozejść – trzeba przecież w końcu iść spać. 

W tym miesiącu odbywa się również Opłatek Sołecki. Na prośbę Kie-
rownik Domu Kultury Pani Lucyny Dwornik gotujemy obiad dla 130 osób. 
Mamy dwie wspaniałe i utalentowane kucharki Helenkę i Wandzię, więc 
z przygotowaniem uroczystości nie mamy najmniejszego problemu.

luty
Dopołudniowe spotkania jak zwykle mijają w miłej atmosferze. Na 

stołach króluje kawa oraz ciasto. Dużo też śpiewamy. Popołudniowe spo-
tkanie to Święto Solenizantów miesiąca, a jest ich 15-tu. Przewodnicząca 
wita wszystkie przybyłe osoby, a jest ich 86. W szczególności wita naszą 
Panią Sołtys Małgorzatę Czernik i naszego dzielnicowego Pana Krzyszto-
fa Barabasza. Składa również życzenia solenizantom. Odśpiewujemy im 
„100 lat’, oraz wręczamy słodycze, jak zawsze przy tym uściskom nie ma 
końca. Następnie zasiadamy do stołu i jemy wspólny obiad. Po posiłku 
Pan Dzielnicowy prezentuje nam wykład na temat „Bezpieczny Senior”. 
Bardzo dziękujemy mu za przekazanie przydatnych informacji. Po zakoń-
czeniu wymieniamy się spostrzeżeniami na temat przedstawionych tre-
ści, a następnie Jasiu zaprasza nas do tańca. W międzyczasie na stołach 
lądują kawa oraz pączki, bo na następny dzień mamy Tłusty Czwartek. Na 
tym spotkaniu przyjmujemy również ośmiu członków do naszej społecz-
ności. Witamy ich oklaskami. Jeszcze nigdy w historii naszego Koła nie 
przyjmowaliśmy aż tylu osób na raz. Cieszymy się bardzo z tego powodu. 
Impreza dalej trwa w najlepsze, tworzymy pociąg i jedziemy, bawimy się 
również w tradycyjne „Kaczuszki” oraz „Walczyk Chusteczkowy”. Tanecz-
nym pląsom nie ma końca. Już dawno minęła godzina 22:00, postana-
wiamy więc powoli udać się do swoich domów. 

W tym miesiącu żegnamy również jedną osobę z naszej rodziny – jest 
nam bardzo smutno. To wielka strata dla nas…

marzeC
Jest 4 marca. Kolejne rodzinne spotkanie. Przyszło na nie 78 osób. 

Stoły przystrojone są w śnieżnobiałe obrusy, na nich poustawiane są 
świece, od których bije przyjemne ciepło. W wazonach poukładane są 
kwiaty, które upajają nas swoim cudownym zapachem. Czujemy się jak 
pośród jakiegoś magicznego ogrodu. Z filiżanek unosi się zapach aroma-

jaK minął roK najmłodszym Czyli...
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tycznej kawy, do której podano ciasto. Jak zawsze przewodnicząca wita 
wszystkich, a w szczególny sposób naszych gości, a są nimi:

  Wiceprzewodniczący Zarządu Okręgowego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Bielsku-Białej Pan Franciszek Gąsiorek;

  Sekretarz Okręgowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
Pani Anna Herman;

  Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Pani Anna Jezierska;
  Sołtys Pani Małgorzata Czernik;
  Kierownik Domu Kultury w Czańcu Pani Lucyna Dwornik;
  Nasza Radna Pani Zdzisława Dwornik.

Następnie mikrofon przejmuje Zastępca Przewodniczącej Jan Polak 
i składa życzenia wszystkim Paniom, ponieważ obchodzimy Dzień Ko-
biet. Śpiewamy tradycyjne „100 lat” dla wszystkich Pań. Panowie wrę-
czają Paniom słodkie upominki. Wiceprzewodniczący Zarządu Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Pan Franciszek Gąsiorek składa osobi-
ście życzenia naszym drogim Paniom. Bardzo serdecznie mu za to dzię-
kujemy. W międzyczasie na stołach ląduje zimna płyta. 

W trakcie tego spotkania przychodzi do nas wnuk jednej z naszych 
koleżanek Pan Adrian Sędziak – student Studiów II-go stopnia na kie-
runku Turystyka i Rekreacja w Instytucie Geografii w Krakowie. Prosi nas 
o wypełnienie anonimowej ankiety, która posłuży mu jako materiał do 
napisania pracy magisterskiej, którą postanowił oprzeć na działalności 
naszego Koła. Jesteśmy szczęśliwi i zarazem dumni, że ktoś nas dostrzegł, 
i że możemy komuś pomóc. Jak się później dowiedzieliśmy praca zosta-
ła oceniona na ocenę bardzo dobrą. Panie Adrianie jeszcze raz szczere 
gratulacje. Cieszymy się, że staliśmy się dla Pana inspiracją do napisania 
pracy magisterskiej. Dziękujemy serdecznie. 

Niestety to spotkanie było ostatnim przed ogłoszeniem Pandemii Ko-
ronawirusa. Nie możemy się póki co spotykać, ani też wychodzić z domu. 
Ta sytuacja odbija się na nas strasznie.

KwieCień
Żegnamy dwóch członków naszej rodziny. Czujemy smutek…

CzerwieC i lipieC
Żegnamy znów dwóch członków naszej rodziny. Jesteśmy pogrąże-

niu w żalu…

wrzesień
W naszej miejscowości odbywają się Dożynki Sołeckie i jesteśmy 

bardzo zadowoleni, bo członek naszej rodziny – Pan Władysław Marczak 
wraz z Panią Dorotą Wróbel zostali Starostami Dożynek. Serdeczne gra-
tulacje dla nich od nas wszystkich.

paŹdzierniK
Niestety znów żegnamy kolejnych członków naszej rodziny. Jest to 

dla nas strata nie do opisania…
grudzień

Pod koniec tego miesiąca w naszym Kościele Parafialnym z racji Dnia 
Seniora odprawiona została Msza Święta dziękczynna w intencji człon-
ków naszego Koła i ich rodzin. Ci odważniejsi, a jest ich niewiele biorą 
w niej udział, ponieważ epidemia trwa dalej i nie wychodzimy nigdzie ze 
swoich domów. 

Korzystając z okazji chcielibyśmy podziękować naszym szanownym 
władzom. Składamy podziękowania Panu Wójtowi Pawłowi Zemanko-
wi, Panu Wicewójtowi Bogusławowi Wawakowi, Pani Dyrektor Gminne-
go Ośrodka Kultury Annie Jezierskiej, Pani Sołtys Małgorzacie Czernik 
oraz Pani Kierownik Domu Kultury w Czańcu Lucynie Dwornik, że mo-
żemy się spotykać w tutejszej Sali Domu Kultury. Jeszcze raz bardzo. ale 
to bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy również gospodarzowi 
Domu Kultury za okazane dobre serce i przychylność w naszym kie-
runku. 

Mamy nadzieję, że wkrótce się spotkamy. Ubiegły rok był dla nas 
rokiem próby, rozłąki, wielu wylanych łez i nieprzespanych nocy, Był ro-
kiem pełnym strachu, obawy, rokiem bez nadziei na lepsze jutro. Mogli-
śmy tylko siebie usłyszeć prowadząc rozmowy przez telefon.

To była dla nas namiastka normalności w tym jakże zwariowanym 
obecnie świecie. Prosimy Boga, aby ta Pandemia skończyła się jak naj-
szybciej i żebyśmy w końcu znów mogli się spotkać i cieszyć się swoją 
obecnością. Obiecaliśmy sobie, że jak się spotkamy to będziemy bawić 
się cały tydzień bez ustanku. Mamy na to przyzwolenie Pana Wójta. Dzię-
kujemy.

Kazimiera Gąsiorek 

emerytom i renCistom z CzańCa
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Julia, Liliana, Antoni, Franciszek  
to najczęściej nadawanie imiona  

w 2020 roku.

podsumowanie  
minionego roKu

DANE STATYSTYCZNE URZĘDU STANU  
CYWILNEGO I REFERATU SPRAW  
OBYWATELSKICH ZA ROK 2020

W roku ubiegłym w Urzędzie Stanu Cywilnego w Porąbce zareje-
strowano 14 (o 7 mniej niż w roku ubiegłym) aktów urodzenia. Wszyst-
kie urodzenia miały miejsce za granicami Polski, a w naszym urzędzie 
zostały wpisane do Centralnego Systemu Rejestrów Państwowych. 
Akty pochodziły głównie z Wielkiej Brytanii, ale także z Stanów Zjed-
noczonych, Belgii, Szwajcarii, Islandii, Niemiec oraz Nowej Zelandii.

W roku 2020 zarejestrowano 77 aktów małżeństwa (o 16 więcej niż 
w roku ubiegłym), w tym 44 małżeństwa wyznaniowe, 30 cywilne oraz 
3 zawarte poza granicami naszego kraju (Belgia, Nowa Zelandia i Tu-
nezja).

Uroczystość jubileuszu par małżeńskich obchodziły pary świętujące:
– 50-lecie pożycia małżeńskiego – 33 pary,
– 55-lecie pożycia małżeńskiego – 22 pary,
– 60-lecie pożycia małżeńskiego – 11 par,
– 65-lecie pożycia małżeńskiego – 7 par,
– 70-lecie pożycia małżeńskiego – 1 para.
Sporządzano także 123 akty zgonu (o 15 więcej niż w roku ubie-

głym), w tym 104 dla mieszkańców naszej gminy.
Liczba ludności gminy Porąbka na dzień 31 grudnia 2020 r.
– Bujaków: 2 244;
– Czaniec: 5 725;
– Kobiernice: 3 422;
– Porąbka: 3 986;
RAZEM: 15 377.
Liczba osób zameldowanych na pobyt czasowy wyniosła na dzień 

31 grudnia to 228 osób.
W 2020  r. liczba urodzonych i zameldowanych na naszym tere-

nie dzieci wynosi 127 osób (o 32 mniej niż w roku ubiegłym), w tym 
59 dziewczynek i 68 chłopaków.

Najczęściej nadawane imię żeńskie to Julia (5), Liliana (3). Za to 
wśród panów od trzech lat króluje Antoni (5), następnie Franciszek (4), 
Kacper (4), Oliwier (3), Adam (3), Jakub (3), Filip (3), Mikołaj (3) i Stani-
sław (3).

Liczba zmarłych mieszkańców wynosi 203 osoby (o 36 osób wię-
cej niż w roku ubiegłym), w tym 94 kobiety i 109 mężczyzn.

plaster pomoCy
Dziękujemy
Kolejny plaster już  
jest prawie pełny.

Zachęcamy osoby zaintereso-
wane odbiorem zgromadzo-
nych nakrętek do zgłaszania 

takiej potrzeby pod nr telefonu
571 245 297

Zgromadzone nakrętki będą 
przekazywane wg kolejności 

zgłoszeń.
#miodowyplasterpomocy 

#gminaporąbka #pomagamy 
#pomoc #pomaganiejestproste
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początki Klucza Kobiernickiego sięgają roku 1504, kiedy w drodze zamiany na osiek z lasem zwanym Kęcką olszy-
ną oraz dopłatą w wysokości 700 florenów węgierskich, król aleksander jagiellończyk nabył Kobiernice, porąb-
kę i bujaków od baltazara Kobiernickiego herbu Kornicz. przynależne do zamku oświęcimskiego wsie, z czasem 
zostały przyporządkowane (co najmniej od 1660 roku) do starostwa zatorskiego. na mocy uchwał sejmowych, 
dobra królewskie podlegały okresowym kontrolom, lustracjom i miały głównie charakter rozliczeń finansowych. 
w lustracjach dokumentowano również powinności poddańcze mieszkańców poszczególnych miejscowości. 

Bardzo szczegółowe rozliczenia zawierały inwentarze, które 
obok dochodów osiąganych z różnych rodzajów działal-

ności zawierały opisy stanu zabudowań gospodarczych, rodza-
je prowadzonych upraw. Dokumentowały również powinności 
poddanych wynikające głównie z wielkości gruntów, na których 
gospodarowali. Społeczność wiejska składała się z właścicieli 
z kmieci, którzy gospodarowali na na rolach, zagrodników, którzy 
gospodarowali na zagrodzie, chałupników posiadających czasa-
mi niewielką ilość gruntu oraz z najbiedniejszej warstwy, komor-
ników. 

Role i zagrody powstawały w następstwie podziałów łanów 
kmiecych, które na przestrzeni wielu wieków stanowiły podstawę 
naliczania powinności poddańczych zarówno w okresie tak zwa-
nym książęcym jak również w miejscowo-
ściach lokowanych na prawie niemieckim 
bez względu na jego odmianę. 

W roku 1744 starostą zatorskim zo-
staje małoletni Fryderyk Piotr Dunin, paź 
Augusta III króla polski, który piastuje tą 
godność do roku 1772, kiedy dobra kró-
lewskie w następstwie I rozbioru Polski 
przechodzą w ręce cesarskie. W roku 1762 
Fryderyk Piotr Dunin żeni się z Zofią Ma-
łachowską starościanką smotrycką. Obo-
je, w roku 1778 za kwotę 155 200 złotych 
ryńskich, płatną w 12 rocznych ratach, 
odkupili Starostwo Zatorskie od władz au-
striackich. 

W roku 1752 opiekun małoletniego 
Fryderyka Piotra Dunina, Piotr Sanguszko 
Marszałek Wielki Koronny puszcza Staro-
stwo Zatorskie w dzierżawę miecznikowi 

nowogrodzkiemu Aleksandrowi Miłkowskiemu herbu Prus. Na 
zakończenie dzierżawy zostało sporządzone szczegółowe rozli-
czenie – inwentarz dochodów rocznych. 

Niestety, kto dokonał wyceny i sporządził inwentarz z treści 
dokumentu nie wynika, nie można wykluczyć, że znajdujący się 
w zbiorach Archiwum Narodowego w Krakowie, Archiwum Tom-
kowiczów z Kobiernic, egzemplarz jest jedną z kopii, która docho-
wała się do naszych czasów. 

Dokument sporządzony niezwykle starannym i czytelnym 
pismem ręcznym zawiera kilka elementów ozdobnych. Autor za-
pewne był osobą wykształconą, nie można jednak ustalić, czy był 
również taksatorem dokonującym wyceny dochodów płynących 
z działalności rolniczej. Strona tytułowa, która opatrzona jest her-

z dziejów ziemi oświęCimsKiej

inwentarz KluCza KobierniCKiego

Pieczęć i podpis dzierżawcy Aleksandra Miłkowskiego.
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bem Łabędź, herbem Duninów oraz innymi elementami ozdob-
nymi sugeruje, że autor, w tym przypadku był tylko pisarzem.

Inwentarz jako dokument historyczny posiada liczne walory 
z zakresu architektury, językoznawstwa, a szczególnie z zakresu 
historii języka polskiego, nauk społecznych, historii upraw i wielu 
innych dziedzin nauki. 

Z uwagi na objętość dokumentu został on podzielony na trzy 
części, które będą publikowane w kolejnych numerach biuletynu 
Gminy Porąbka. Inwentarz został przepisany z zachowaniem ory-
ginalnej pisowni i interpunkcji, zasad języka polskiego obowiązu-
jących w XVIII wieku. 

inwentarz roczny intraty dzierzawy Klucza Kobiernic-
kiego do starostwa zatorskiego inkorporowanego prawu 
j.w. imć pana piotra Fryderyka hrabiego dunina zatorskiego 
starosty podległey z iedney a w. imcią panem miłkowskim 
komornikiem krakowskim posesorem arędownym tychże 
dóbr oraz generalną propinanacyą1 tegoż starostwa zator-
skiego wraz złączoną z drugiey strony dnia 24 juny a.d. 1762 
spisany. 

1  To jest wyłącznym prawem do produkcji i obrotu alkoholem. 

opisanie Folwarku Kobiernickiego y 
roznych budynkow

Z Przyjazdu ode Wsi Wrota z tarcic u góry wyzynane, na bie-
gunach drewnianych, tudzież kunach dwóch zelaznych, poręczą 
do zakładania drewnianą, przy tych Fortka, drzwi z tarcic z klam-
ką do zakładania drewnianą, obydwie nowe daszkiem dobrym 
z gontow pokryte.

budynek 
Przed tym Budynkiem Wystawa zadeszczkowana stolarską 

robotą z Tarcic Dratnalami przybijana, pod nią ławek cztery na 
Słupkach wyzynanych na Sześciu Dratnalami przybiane, jedna 
ławka poszczepiona, Podłoga nadgniła. Wchodząc do Sieni Drzwi 
podwodne stolarską robotą na zawiasach y Chakach czterech 
żelaznych, żelaznych Antabami,2 czyli Kunami3 dwiema do zasu-
wania takiemiż z Chaczykiem jednym y dwiema Skoblami tudzież 
zasuwkami dwiema Skoblicą jedną zelaznemi nad ktoremi okno 
podłuż, Szyby w kwadrat w Ołow oprawne w tey Sieni po prawej 
ręce drzwi do Pokojow stolarskiej roboty na zawiasach y Chakach 
dwóch zelaznych Zamkiem starym, ryglem, kluczem, Klamką, 
Chaczykiem, tudzież Skoblami dwiema zelaznemi. Okien okutych 
trzy o jednej kwaterze do otwierania na Zawiaskach y Haczykach 
żelaznych, miedzy ktoremi jedney nie masz Zawiaski z Chaczyka-
mi Skoblami do zakładania zelaznemi, tudzież kołkami 6ma ta-
kiemiż do przyciągania, w tych Oknach Szyby Pułtaflowe w Ołow 
oprawne z których napadnionych 5. wybitych dwie przepasanych 
ołowiem cztery okiennice, trzy na zawiasach y Chakach zela-
znych Skoblam, Zatyczkami trzema, Chaczykami Skobelkami do 
zakładania trzema zelaznymi, z tego Pokoju do drugiego Drzwi 
podwodne stolarskiey roboty na zawiasach czterech Chaczykach 
trzech z Zamkiem Francuskim, Kluczem, Klamką y rękojeścią 
do przyciągania zelaznenemi, przy tem z Zasuwkami w gorze y 
u dołu dwiema, Skoblicami takiemiż dwiema, Okno jedno pierw-
szym we wszystkim podobne, Szyba strzaskana jedna, Ołowiem 
przepasanych trzy w tym Oknie yako i w pierwszych trzech po 
cztery pręty zelazne. Piec Kaflowy Czerwony glejty na fundamen-
cie cegłą murowanym, we dwie skrzynie postawiony obadwa Po-
koje razem grzeje przy ktorem kominek kapiasty z fundamentu 
cegłą wymurowany. Podłoga w tych Pokojach nieco nadruinowa-
na, Powała dobra. Ex opposito tych Pokojow Izba Stołowa wap-
nem cała obielona do ktorey Drzwi z tarcic Stolarskiej roboty, na 

2  Rodzaj obręczy bardzo często zdobionej spełniającej role kołatki.
3  Tu w znaczeniu obręcz.
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czami czerwoną Skorką obitych całych cztery. Budynek zaś cały 
gliną do koła oblepiony w ktorem od Przykopy przycusi y nieco 
Drzewa od dołu znacznie przypruchniało, wieszch dachem z gon-
tow dobrem nakryty.

Folwark
Folwark4 na Węgieł budowany stary przed którym Wystawa 

czyli Sernik o Czterech Słupach w kwadrat ciosanych, miedzy dwie-
ma ława do siedzenia, powała z Tarcic roznych kostkami przybita, 
w samym smrodku szyb do kładzenia Syra, Wierzch cały daszkiem 
dobrym z gontow o 2 okienkach nakryty. Wchodząc do Sieni drzwi 
z tarcic na biegunach drewnianych z zasuwą do zasuwania takąż, 
w ktorey Powała / oprocz gdzie dymy odchodzą / cała z roznych 
tarcic y Okraykow ułozona, po prawej ręce Izdebka, drzwi z tarcic 
na zawiasach y Chakach żelaznych dwóch, dwóch Wrzeciądzem 
y Skoblami dwiema takiemiż tudzież Klamką do zakładania drew-
nianą y Chaczykiem Skobelkami dwiema zelaznymi w ktorej Okno 
podwodne to iest z dwiema Kwaterami na zawiaskach czterech, 
czterech Kotkami do przyciągania dwiema zelaznemi, tudzież An-
tabką do zakładania takąż, szyby okrągłe w Ołow oprawne, osm 
stłuczonych, Okiennica intus zasuwa się. Piec z kafli na fundamen-
cie z kamieni murowanym postawiony we dwie Skrzynie, wkoło 
cały otynkowany, przy którym ławek do siedzenia dwie. Sciana 
od Budynku reparacji potrzebuie, w tey Drzwi z tarcic zabite na 
Zawiasach i Chakach dwóch żelaznych zelaznych Wrzeciądzem 
Skoblą jedną takoż. Podłogi nie masz. Powała dobra. Ex oppisito 
Spizarka do ktorey drzwi z tarcic na Zawiasach y Chakach dwóch 
Wrzeciądzem y Skoblami dwiema zelaznemi, Okienko podłużne 
z Szyb okrągłych, w drewne oprawne, jedna Szyba strzaskana, pod 
nim Pułka z tarcic, daley Szafka stara, podłogi nie masz powała do-
bra z tarcic, stamtąd wyszedłszy przepierzenie w sieni na prawej 
stronie, z tarcic grubych, do którego drzwi z tarcic na biegunach 
drewnianych z Zaporą y Kołowrotkiem drewnianemi, przytym 
przepierzeniu Izba dla Podstarosciego, Drzwi z tarcic na Zawiasach 
y Chakach z Wrzeciądzem y Skoblami dwiema zelaznemi, tudzież 
antabką, Chaczykiem Skobelkami dwiema takimi. Okien 3 pierw-
sze po lewy rece o iednej kwaterze do otwierania na zawiaskach, 
Szyby w kwadrat, dwie natrzaskane, w Ołow oprawne, z dwiema 
Skobelkami zelaznemi bez Kołka y Chaczykow, jednym orecie zela-
znym, drugie także z jedna Kwaterą na zawiaskach z Kołkiem, Cha-
czykiem Skobelką zelaznemi, połowa tego Okna z Tafelek małych, 
połowa z Szyb okrągłych w Ołow oprawne, z trzema prętami zela-
znemi, w tym natrzaskanych szyb siem, wybitych trzy, pod ktoremi 

4  W tym przypadku chodzi o zabudowania dworskie.

Zawiasach y Chakach dwóch żelaznych, żelaznych klamką Wrze-
ciądzem y Skoblami dwiema, tudzież Skobliczka jedna bez Cha-
czyka ucieciem ad instar Klamki zelaznemi, Okna dwa w Ramkach 
z dwiema Kwaterami do otwierania okutemi ze wszetkiemi rekwi-
zytami jakie be bydz powinny Szyby Połtaflowe w Ołow oprawne, 
z których napadnionych trzy wybitych większych y mniejszych 
sześć, przepasanych pięc jedna ołowiem, cztery fugami drewnia-
nemi. Piec kaflowy pierwszemi we wszystkim podobny, przy któ-
rym ławk, dwie y Kominek permadam syfiasty, na fundamencie 
drugiemu podobny, z prętami zelanemi dwiema Podłogą y Powa-
ła, z tey Izby do Komnaty Drzwi Stolarskiey roboty na Zawiasach 
y Chakach dwóch zelaznych wrzeciądzem kręconym y dwiema 
Skoblami zelaznemi tudzież klamką y Ucieciem takiemiż. Okno 
jednej Kwaterze do otwierania okute, na Zawiaskach y Haczykach 
Chaczykach Klamerkami dwiema Ucięciem jednym Chaczykami y 
Skoblami dwiema zelaznemi tudzież prętami sześcioma takiemiż. 
Szybu Pułtafelkowe mniejsze y większe w Ołow oprawne, z któ-
rych przepasanych szt 1 wybita druga, napadnionych dwie. Pod-
łoga z tarcic nad rweinowana, dziura w Sieni od przykopy, Powała 
dobra, z tey Komnaty drzwi do Sianki Stolarską robotą na zawia-
sach y Chakach dwóch żelaznych zelaznych Klamką Chaczykiem, 
Skobelkami dwiema, tudzież ucięciem do przyciągania zelazne-
mi, stamtąd do Spiżarki Drzwi tarcic Stolarską robotą na Zawia-
sach Chakach dwóch żelaznych zelaznych wrzeciądzem y Sko-
blami 2ma tudzież ucieciem zelaznemi. Okno z Szyb okrągłych 
w Ołow oprawne, napadnionych cztery wybita jedna, Pręt podłuż 
zelazny, z tey Spiżarki drzwi do Tranzytu z tarcic stolarską robotyą, 
na Zawiasach y Chakach dwóch zelaznych, z Wrzeciądzem Skob-
kamu dwiema takiemiż, intus Chaczykiem y Skobelkami dwiema 
zelaznemi, ten Tranzyt z tarcic ku Budynku przystawiony z podło-
gą y powałą takąż daszkiem z Gontow dobrym nakryty, stamtąd 
wyszedłszy do Sianki raczey wróciwszy się w ktorey Podłoga y po-
wała z tarcic, na lewey stronie drzwi do Pokoju sypialnego, już wy-
zej opisanego, Stolarskiey roboty na Zawiasach y Chakach dwóch 
zelaznych, z klamką y Ucieciem takiemiż, po prawej stronie wcho-
dy z poręczą na gore drzwi z deszczek na zawiasach y Chakach 
dwóch zelaznych z Wrzeciądzem y dwiema Skoblami takiemiż, 
wszedłszy z gory, przy tych drzwi z deszczek drugie z tarcic Sto-
larskiey roboty na zawiasach y Chakach Czterech Wrzeciądzem 
y Skoblami zelaznemi, tudzież Chaczykiem y dwiema Skobla-
mi takiemiż do zakładania, po pomiedzy temi Drzwiami Komin 
od obodwoch Piecow z fundamentu Cegła wymurowany y nad 
dach wyprowadzony. Wychodząc w Pole Sun z podłogą i powała. 
W tych Pokojach wyzej wyrazonych znajduje się krzeseł z porę-
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Oknami w samym rogu ławki do siedzenia dwie na stopkach trzech 
przybite, z tey Izby do Komnaty Drzwi z tarcic na Zawiasach y Cha-
kach żelaznych, żelaznych zamkiem starym bez Klucza y Zaporą 
drewnianą, Okienko małe o dwóch Sztabach żelaznych zelaznych 
Szyb okrągłych w Ołow oprawne, w tem szyb wybitych dwie na-
tłuczonych trzy. Okiennica z pola na zawiasach y Chakach dwóch 
żelaznych z Skoblicą do zakładania takąz, na prawej stronie drzwi 
zalepione na zawiasach y Chaczykach zelaznych dwóch, na drugiej 
stronie Pułek dwie, w pierwszej Izbie piec z Kafli zielonych we dwie 
skrzynie na fundamencie z cegły murowanym wystawiony. Kafli 
złych 3 Koronka nie cała w ktorey prętow zelaznych trzy. Ławek 
wedle niego do siedzenia dwie, przy tem Piecu Kominek Szafia-
sty niski z Cegły z fundamentu murowanego, Podłoga y Podłoga 
obodwoch Izbach z tarcic dobra, wyszedłszy do sieni po prawej 
stronie Piekarnia, Drzwi z tarcic na Zawiasach y Chakach zelaznych 
dwóch, z klamką do zakładania drewnianą w ktorey Piec Piekarnia-
ny z cegły, gliną wylepiany, tudzież nalepa na Peckach Drzewka-
mi oblozone, przy tym Piecu ław dwie, z drugiej strony Ławeczka 
mała do siedzenia, daley Przepierzenia dwoje na cieletę z dwoma 
drzwiczkami na biegunach z kołowrotkami do zakładania dwiema, 
takiemiż o trzech Złobkach y Drabinie, Podłogi nie masz te Chlewki 
reparacji potrzepuią jako y Okna z Szyb okrągłych drewno opraw-
ne w jednym szyb natrzewionych trzy, drugie do połowy Gontami 
zabite y zalepione, pod ktoremi y na doku Żłobów dwa. Ta Piekar-
nia po większej części z drzewa wydylowana, przez posrodek rynsz-
tok, Powała nie zła pod ktorą Poledni na drwa dwoje y Drabin do 
suszenia Konopi dwie, przy tey Piekarni Wchody na gore na ktorey 
Przepierzenie Drzwi z tarcic na biegunach drewnianych z wrzecią-
dzem y Skoblami 2ma zelaznemi tudzież Zaporą drewnianą gdzie 
quondem była Suszarnia na stod Okno dla ciepła z Piekarni, Cały 
ten Folwark iako y Staynie dachem z gontow nakryt, przy ktorem 
Drabina, gdzie niegdzie osobliwie Folwark reparacji wczesney po-
trzebuie bo sciany i przyciesi duzo nagniły. Z Suni na Oborę drzwi 
z tarcic na biegunach drewnianych tudzież z Klamką i Zaporą takąż, 
ex opposito Wschody z poręczą na gore nad Izbe Administratorską, 
w Powale drzwi nowe z tarcic o jednej kunie zelazney, z Wrzecią-
dzem 2ma Skoblami takiemiż, od tych Wschodow idąc po lewey 
ręce w okoł po mostku drzewem wydylowanym są dwa Kurniki, 
trzeci Chliw na Cielęta ku Stayni z Drzewa tartego na wegieł nowo 
przybudowane, dachem położystym nakryte, do których Drzwi 
z tarcic troie na biegunach drewnianych z Wrzeciądzami dwiema 
y Skoblami 4ma zelaznemi, w ostatnim złob i drabina, Podłoga 
w pierwszych dwóch z tarcic Podłoga z fosztow, w trzecim Powały 
nie masz. Podłoga z Drzewa wydylowana.

spichlerz
spichlerz z wystawą o pięciu słupach z Drzewa w kostkę 

obrabianego, dachem z gontow podwodnym miedzy ktoremi 
Rynna nakryta, pod tą Wystawą Pierwszy Spichlerz przed kto-
rem mostek z drzewa wydylowany, Drzwi z tarcic na zawiasach 
y Chakach dwóch zelaznych z Wrzeciądzem y Skoblami dwiema 
takiemiż, tudzież Kłodką, Kluczem y łańcuszkiem o 5ciu ogniw-
kach do słupa przybitą, przy tym z zasuwą drewnianą z ośmioma 
przegrodami podłoga dobra y Powała na ktorey brzegi Spichlerz 
idąc po wschodach drzwi takież iako y na dole we wszystkim 
pierwszym podobne, wszerz i wzdłuż dwiema tarcicami przeło-
żony. Trzeci nad Piwnicą, do którego idąc po Wschodach drugim 
podobne Drzwi na zawiasach, Chakach z Wrzeciądzem, Skobla-
mi, Kłodką, Kluczem do zamykania zelaznemi, w tym dwóch 
gornich Spichlerzach Powały nie masz, Dachem tylko iako się 
wyzej wyraziło podwodnym nakryte. Przy tych Spichlerzach 
Parkan w ktorem Wrota nowe z tarcic we wszystkim pierwszym 
na Wschod Słonca podobne oprocz, Fortki bo przy tamtych iest, 
przy tych zas niemcz, daley idąc Gomno bez wszelkiego ogro-
dzenia.

wozownia
wozownia, ta z Drzewa całkowego w węgieł stawiana, da-

chem z gontow nakryta, do niey Drzwi podwodne z deszczek pro-
stych na biegunach drewnianych y Kuna dwóch zelaznych z po-
ręczą do zakładania drewnianą z wrzeciądzem y Skoblami 2ma 
zelaznemi, Powała dobra, podłoga cała zgnita z tey przyczyny iż 
piwnica pod nią, przy drzwiach po prawey stronie Wschody z po-
ręczą na gore, która cała przepierzona Okraykami i deszczkami 
w tym przepierzeniu drzwi na biegunach drewnianych z ucieciem 
y Zasuwą Drewnianą.

stodoła
stodoła o dwóch Bojowiskach y 4ech Sąsiekach z drzewa cał-

kowego na węgieł stawiana dachem dobrym z gontow nakryta, 
do ktorey Wrot z tarcic 4ro na biegunach drewnianych y Kunach 
ośmiu zelaznych, od wschodu z poręczami dwiema do zakładania 
drewnianemi, tudzież z Skoblami dwiema zelaznemi, w ktorech 
Kłotek z Kluczami do zamykania dwie y witką jedną do przyciąga-
nia zelazną, zas Wrota od zachodu zaporą drewnianą zakładane 
bywają, przy tey ex opposito Owczarnie, druga Stodoła o jednym 
bojowisku y dwóch Sąsiekach, tudzież Wrotach na biegunach y 
Kunach drewnianych z poręczą jedną drewnianą, Skublą, blachą, 
Kłotką y kluczem zelaznemi, budowanie we wszystkim pierwszey 
podobne z przykryciem takimiż.

Strona 22Kwiecień 2021



ierwszy Folusz niedawno z drzewa tartego nie-
dawno nowo wystawiony dachem dobrem z gon-
tow nakryty wchodząc do Sieni Drzwi z tarcic na 
zawiasach y Chakach dwóch zelaznych z Wrzecią-
dzem kręconym y Skoblami dwiema zelaznemi 

tudzież Klamką i Zasuwą do zakładania drewnianemi, ex opposito 
na Północ Drzwi z tarcic na Zawiasach y Chakach dwóch zelaznych 
z zasuwą drewnianą po bok na lewey stronie Izba Gospodarska 
Drzwi z tarcic na zawiasach y Chakach dwóch zelaznych z Klam-
ka i Skoblicą do zakładania takiemiż. Okna dwa dobre w Ołow 
oprawne na prawey stronie Piec Kaflowy prosty na fundamencie 
Kamiennym glina wylepiony we dwie Skrzynie z usterkami posta-
wiony. Komin per modum Szafiasty Kafli y roznych kawałkow Glina 
wylepiony na fundamencie kamiennym pod dach wyprowadzony, 
w tym Kominie pręt ieden Kape trzymający. Powała dobra Podłogi 
nie masz. Druga Izba gdzie Ogrodnik mieszka Drzwi do niey z tar-
cic na Zawiasach y Chakach zelaznych z Wrzeciądzem y Skoblami 
dwiema zelaznemi, tudzież Klamką y Skoblicą do zakładania takąż. 
Okna dwa szyby w Ołow oprawne szyb natrzasnionych Dwana-
ście, Piec z fundamentem Pierwszemu podobny z ustepkiem od 
sciany z kamienia glina wylepionym. Kominek kapisaty z dwiema 
prętami zelaznemi i podporą takąż bez fundamentu trochy z ce-
gły starey daley z kamieni glina wylepiony y pod dach wywiedzio-
ny. Ław wedle stołu dwie Stoł stolarskiej roboty Powała y Podłoga 
z tarcic dobra, Miedzy temi dwiema Izbami w Sieni iest Kociołek 
miedziany do grzania wody z dwiema Uchami zelaznemi na funda-
mencie z kamieni y Cegły glina wylepionym, osadzony w tey Sieni 
przy Scianie od Południa Wał drewniany z Dwudziestom sześcioma 
krzyzami, po obodwoch koncach dwiema pasami zelaznemi opa-
sany pasow Nr 4ry. Czopow zelaznych dwa nad głowkami dwiema 
drewnianemi nad ten Wale koło wodne opaczne przy nim Stępa 
dębowa o pięciu dziurach y iednej ławie głowach dziesięciu nad 
ktoremi Strągarczyk z Słupkiem w Scianie wprawionym u tegoż 
Strągarzyka do zakładania stęp łańcuszków do zakładania o Czte-
rech ogniwkach z Skoblami y Chaczykami dziesięcioma. Słupow 
w kwadrat obrobionych /pomiędzy Głowami na wstępie się spie-
rających y tragarzu / Sześć. Od Stęp ku scianie pułnocney Traga-
rzy podłuż trzy, poprzek iednym z Słupkiem, przy tych Stragarzach 
Klocek drewnianych 15, między Klockami Cytry od Głow wprawio-
ne, daley Rychtownia gdzie sukno przeciągaią wyiąwszy z Stęp Za 

tą Rychtownią alias wałem grubym Jodłowym przy samey scianie 
ława z dwiema peckami. Podłoga z tarcic od Rychtowani ku Stępie. 
Powały nie masz. Notardum pod samem kołem wodnym, Burtnic 
dwie y na upuscie. Konewka na wodę jedna. Suwka iedna. 

Drugi Folusz stary z drewna całkowego na węgieł stawiany 
Dachem starym złym z gontow nakryty Drzwi do Sieni z tarcic na 
biegunach drewnianych z Wrzeciądzem y Skoblami dwiema ręko-
iescią y Zaporą drewnianemi dwiema, na prawej Stronie Izba Go-
spodarska Drzwi z deszczek na biegunach drewnianych, Okienka 
dwa, szyby okrągłe w drewno oprawne, 4ry Szyby wybite. Piec Pie-
karski z nalepą gliną y Skalem wylepione, przy tem Piecu Ławek 
dwie i pniak bukowy Połednie nad ogniem jedne do suszenia Drew, 
pod oknami ławek dwie łożko z deszczek, bez Podłogi z Powała, 
wyszedłszy do Sieni po bok Drzwi do Komory z tarcic na biegunach 
drewnianych z Wrzeciądzem y Skoblami dwiema zelaznemi, w tey 
Sieni przy scianie pułnocney Wał drewniany z ośmioma Krzyzami, 
4ma pasami zelaznemi, Czopami takiemiż dwiema tudzież Kołem 
wodnym z nadgłowkami dwiema drewnianemi, przy tym wale 
Stępa dębowa o trzech dziurach z trzema Sciankami z tarcic, sze-
ścioma głowami przy których Cytry o 6ciu Stragarzykach poprzecz-
niech trzech podłużnych, przy drugiey Scianie Rychtownia gdzie 
Sukna przeciągaią tudzież koryta na wodę. Podłoga nadruinowana 
Powały nie masz. Kociołek miedziany przy Folwarku znayduie się. 

Krowiarnia
Krowiarnia z drzewa takiegoż niedawno wystawiona, dwiema 

szarami gontow od dołu, daley zaś cała Snopkami poszyta, do niey 
Drzwi z tarcic na biegunach drewnianych z ucięciem y Kołowrot-
kiem takiemiż, podłoga z drzewa wydylowana reparacji indiget, 
Powała z łat y roznych kijow ułozona w tey Krowiarni, znayduie się 
Żłobów 4ry, Drabin 5.za ta pod Okołem Wrota w kwadrat co wgo-
nu i wygony Bydła na biegunach drewnianych y Kunie jednej ze-
lazney z poręczą do zakładania drewnianą reparacji potrzebującą, 
ten okoł na siedmi słupach wsparty o jednym sarze gontow, cały 
słomą poszyty, pod tym Okołem złob uden Drabin dwie daley Sta-
jenka na konie z całkowego Drzewa niedawno postawiona, drzwi 
z tarcic na biegunach drewnianych bez zadnego zamknięcia z Zło-
bie jednym y Jasłach. Podłoga wydylowana Powała z okrąglakow 
y roznych łat ułozona, przy tey Stajence są Chliwy 4ry z Drzewa 
całkowego postawione, drzewen wydylowana bez Powały. Drzwi 
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z tarcic na biegunach z Zaporami takiemiż u iednego tylko Wrzecią-
dzem y Skoblami 2ma zelaznemi, w pierwszem przepierzeniu 2 Ko-
ryta z Jasłami w drugich Koryt 3. Te Chlewy iako y Stajenka rownie 
okołem słomą poszyte, wszetkiemi mostki Drzewem wydylowana, 
tudzież y przed Sieczkarnią do ktorey Drzwi z tarcic na biegunach 
drewnianych z Wrzeciądzem y Skoblami 2ma zelaznemi, tudzież 
Klamką drewnianą do zakładania, bez Powały Podłoga drzewem 
wydylowana reparacyi potrzebuie. Za Sieczkarnią z drzewa tarte-
go na Wegieł stawiana, Wieszch cały snopkiem poszyty, przy ktorey 
parkan z foską bez nakrycia, drzwi z tarcic na biegunach drewnia-
nych z Klamką takąż do zakładania, za Sieczkarnią Chlewik przybu-
dowany drzwi z deszczek na biegunie drewnianem wydylowany 
o jednym Korytku bez Powały, Słomą nakryty. Ex opposito tego 
Folwarku iest Piwnica dla konserwacji nabiału przed ktorą przybu-
dowanie z drzewa tartego, drzwi z deszczek na biegunach drew-
nianych z Wrzeciądzem y Skoblami dwie ma zelaznemi, tudzież za-
suwą drewnianą, daley po wschodkach iest Komora z Całkowego 
drzewa z tarcic na biegunach drewnianych z wrzeciądzem y Sko-
blami 2ma zelaznemi, dach z gontow starych bez Powały, podłowa 
z drzewa tartego pod ktorą Ruwnica, do niey idąc po wschodach 
Drzwi z tarcic na biegunach drewnianych z Wrzeciądzem y Skobla-
mi 2ma, y Skoblami 2ma zelaznemi, przy Drzwiach y smrodkiem, 
są tarcice 3ma Fosztami grubemi do stawiania nabiału, ta Piwnica 
Drzewem całkowym w kwadrat ocembrowana, ale już z gruntu 
osobliwie Sciana ku północy dla wielkiey wilgoci zgnita i wali się.

owczarnia
owczarnia z drzewa całkowego na wegieł w kwadrat posta-

wiona dachem z Gontow starym nakryta, do niey Drzwi z deszczek 
na biegunach drewnianych z Wrzeciądzem Kłodką zła y Skoblami 
dwiema zelaznemi, Złob jeden stary zły, Drabin 4ry dobrych bez 
podłogi, Powała z łat hojem przekładana.

Kurnik
Kurnik, drzwi z deszczek na biegunach drewnianych z Wrzecią-

dzem y Skoblami dwiema zelaznemi, dachem z z gontow nakryty.

Kapliczka
Kapliczka5 w kwadrat z drzewa tartego wystawiona dachem 

dobrem z gontow nakryta z Powała wypuszczoną y Podłogą z tar-
cic z dwiema Słupami, pobok Tarcicami stojącemi przybitemi ob-
łożona, do ktorey drzwi z tarcic na Zawiasach y Chakach dwóch 
zelaznych z Wrzeciądzem i dwiema Skoblami takiemiż, wszedłszy 

5  Wsie Klucza Kobiernickiego przynależały do różnych parafii, Kobiernice do Kęt, 
Porąbka i Międzybrodzie Kobiernickie do Czańca, Bujaków do Kóz.  
Kapliczka stanowiła więc rodzaj domu modlitwy gdzie odprawiano msze święte. 

po lewej stronie Okienko z czterech Tafli w Ołow oprawne z tych 
jedna napadniona o jednym pręcie zalanym tudzież Sztaba szeroka 
z kolcami w Oknie, w tey Kapliczce tylko Antepedium6 same przez 
się na Płotnie malowane, Podłoga y Powała z tarcic dobre.

gąsior
gąsior7 o dwóch słupach wkopanych z dwiema tarcicami do-

bremi, za tą Wozownią w rogu Parkanu.
Drewniana zabudowa przetrwała zapewne do roku 1794, kie-

dy po śmierci Zofii Małachowskiej Duninowej, Fryderyk Piotr Du-
nin zmarł w roku 1788, kiedy Starostwo Zatorskie przechodzi na 
sukcesorów – spadkobierców. Klucz Kobiernicki zostaje podzielo-
ny, Kobiernice i Międzybrodzie Kobiernickie obejmuje Franciszek 
Ksawery Tomkowicz, jego brat Józef Tomkowicz obejmuje w po-
siadanie miasto Kęty oraz Bujaków. Porąbka wraz z Dworami, Mo-
nowicami oraz stawami pod Oświęcimiem przypadła Antoninie 
Malczewskiej. 

Pochodzący z Kresów Wschodnich Franciszek Ksawery Tom-
kowicz osiadł w Kobiernicach i stał się panem dziedzicznym pań-
stwa Kobiernice. Zachowana w obecnym kształcie zabudowa 
dworska pochodzi z czasów gdy Państwem Kobiernice władały 
trzy pokolenia Tomkowiczów z Kobiernic. 

Służba dworska – folwarczna to zazwyczaj ludzie wolni za-
trudnieni na warunkach wynikających z umowy. Częściowo 
otrzymywali wynagrodzenie w pieniądzu – salarya,8 a częściowo 
w płodach rolnych uprawianych na folwarku. (cdn.)

Opracował: Ignacy Kocemba

6  Rodzaj bogato zdobionej tkaniny zakrywającej przednią część ołtarza. 
7  Drewniana konstrukcja z wycięciem na głowę i ręce, przy którym wykonywano 

karę chłosty oraz zamkniecie w gąsiorze jako karę samoistną. 
8  Wynagrodzenie, pensja – z łaciny.
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oświata
SZKOłA PODSTAWOWA Z ODDZIAłAMI PRZEDSZKOLNYMI W BUJAKOWIE 

najsłodszy dzień w roKu  
i miłość nie tylKo od święta…

Samorząd Szkolny Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolny-
mi w Bujakowie rozpoczął II półrocze od propagowania tradycji tłustego 
czwartku. 

W celu przybliżenia wszystkim uczniom historii i zwyczajów związa-
nych z tym dniem, samorząd przygotował zbiór informacji, ciekawostek, 
a także krótki filmik. Wszystkie materiały zostały umieszczone na stronie 
internetowej szkoły. Staropolskie przysłowie mówi: „Powiedział Bartek, że 
dziś tłusty czwartek, a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków nasmażyła” 
i nam ta idea bardzo się podoba. Ponieważ tłusty czwartek to najsłodszy 
dzień w roku i wedle tradycji dozwolone jest objadanie się, zachęciliśmy 
uczniów naszej szkoły do przesłania nam zdjęcia ze smacznym pączkiem. 
Na efekty zabawy nie trzeba było długo czekać. Trafiło do nas mnóstwo 
zabawnych fotografii, z których wykonano urocze kolaże. Ze zdjęć po-
wstała galeria, którą można obejrzeć na stronie internetowej szkoły. Ak-
tywny udział w naszej akcji i wspólne przeżywanie przyjemności święto-
wania, są dowodem, że pielęgnowanie tradycji i dawnych obyczajów jest 
w naszym kraju nadal bardzo popularne. 

Dzień św. Walentego obchodziliśmy w tym roku inaczej niż dotych-
czas. Spora grupa uczniów to święto zmuszona była spędzić w domu. 
Samorząd szkolny przygotował jednak mnóstwo atrakcji dla swoich ko-
leżanek i kolegów.

Z okazji walentynek każdy uczeń naszej szkoły założył na siebie ubranie 
w kolorze czerwonym, różowym lub fioletowym. Klasy młodsze pozowały 
do zdjęć z serduszkami przygotowanymi przez samorząd. Z przysłanych 
nam zdjęć stworzone zostały kolaże z miłymi słowami i pozdrowieniami. 
Konkurs plastyczny na najpiękniejszą walentynkę był okazją do zaprezen-
towania swoich zdolności plastycznych. Z nadesłanych prac bardzo trudno 
było wybrać te najpiękniejsze. Uczniowie klas młodszych mogli skorzystać 
z dodatkowych niespodzianek przygotowanych przez przedstawicieli sa-
morządu uczniowskiego. Jedną z nich była walentynkowa fotobudka. Wie-
lu uczniów z wielką ochotą zrobiło sobie w niej zdjęcie, bawiąc się przy tym 
wyśmienicie. Ostatnią niespodzianką, przygotowaną dla najmłodszych wy-
chowanków, były łamigłówki, krzyżówki oraz wykreślanki. Każdy, kto oddał 
poprawnie rozwiązane zadania, otrzymał drobną nagrodę. Celem organi-
zacji w naszej szkole walentynek, było zaangażowanie zarówno młodszych 
jak i starszych uczniów do wspólnej zabawy. Zaproponowane przez nas 
aktywności były odpowiednie dla uczniów przebywających w swoich do-
mach oraz dla dzieci uczęszczających do szkoły. Samorząd szkolny chciał 
zmotywować młodzież do okazywania sobie przyjaźni i doceniania drob-
nych gestów sympatii. Mamy nadzieję, że zorganizowane przez nas zabawy 
podobały się odbiorcom i wywołały uśmiech na niejednej twarzy.

Opiekunowie samorządu szkolnego
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PROJEKT EDUKACYJNY 

z eKologią za pan brat 
„Mamy tylko jedną Ziemię, 
a jej przyszłość zależy od każdego,
na pozór niewielkiego, ludzkiego działania,
zależy od każdego z nas...”

Florian Plit

W roku szkolnym 2020/2021 dzieci z Oddziałów Przedszkolnych 
w Bujakowie wzięły udział w Projekcie Edukacyjnym pt. „Z ekologią za 
Pan Brat”. Celem projektu było kształtowanie poczucia odpowiedzialno-
ści za otaczające środowisko, zachęcanie do działań na rzecz poprawy 
środowiska, dostrzeganie piękna przyrody oraz zdobywania wiedzy 
ekologicznej. Dzieci uczestniczyły w różnorodnych zajęciach wycho-
wawczo-edukacjynych o tematyce ekologicznej. W trakcie trwania pro-
jektu przedszkolaki realizowały szereg zadań przyrodniczych takich 
jak: segregowanie śmieci, sprzątanie świata, sadzenie roślin, oglądanie 
filmów edukacyjnych, prowadzenie doświadczeń ekologicznych, space-
ry po okolicy, tworzenie plakatu przedstawiającego Ziemię, naukę pio-
senki oraz wiersza o tematyce ekologicznej. Większość zajęć odbywała 
się w «zielonej sali», w której znajduje się szereg ekologicznych pomocy 
dydaktycznych, które przybliżyły dzieciom zdobywanie wiedzy z zakresu 
przyrody. Główną częścią projektu edukacyjnego był konkurs plastycz-

ny pt. „Ekoludek”, w którym dzieci wraz z rodzicami tworzyły Ekoludki 
z różnych surowców. Celem konkursu było propagownie recyklingu jako 
formy ochrony środowiska oraz dbałości o otoczenie poprzez aktywny 
udział w zbiórce surowców wtórnych.

dzień babCi  
i dziadKa  
w bujaKowie 

„Dziadkowie – niekończące się  
źródło dobroci, miłości,  

mądrości i ciepła.”
Pomimo istniejącej pandemii koronawirusa dzieci 

z Oddziałów Przedszkolnych w Bujakowie w dość nietypowy 
sposób wystąpiły dla swoich ukochanych Babć i Dziadków. 
W tym szczególnym dniu występ przybrał formę on-line. 
Dzieci zaprezentowały wierszyki, piosenki oraz taniec, które 
następnie w formie filmików trafiły do ukochanych dziad-
ków. Pomimo ciężkiej sytuacji dzieci nie zapomniały o swo-
ich babciach i dziadkach. Swoją miłość i podziękowanie mo-
gły wyrazić dzięki formie elektronicznej. 

nauczycielki przedszkola
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Dzień Bezpiecznego Internetu w Bujakowie

działajmy razem

dzień bezpiecznego internetu (dbi)  obchodzony jest od 
2004 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej. Początkowo wydarzenie to 
świętowały jedynie państwa europejskie, z czasem jednak inicjatywa ta 
przekroczyła granice Europy angażując państwa z całego świata. Orga-
nizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest  polskie Centrum 
programu safer internet  (PCPSI), które tworzą państwowy instytut 
badawczy nasK oraz Fundacja dajemy dzieciom siłę – realizato-
rzy unijnego programu „Łącząc Europę”.

DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie dzia-
łań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów in-
ternetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i  wychowawców 
z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego 
wykorzystywania internetu.

Nasze aktywności skierowane były do uczniów, nauczycieli i rodzi-
ców. Działania zgłoszone zostały jako lokalna inicjatywa na rzecz bezpie-
czeństwa internautów, można ją obejrzeć na mapie inicjatyw DBI.

Oto kilka przykładów:
– uczniowie klas 4–8 mieli odpowiedni do wieku  e-learning na plat-

formie edukacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa w sieci, lekcje in-
formatyki oraz wychowawcze poświęcone tej tematyce, 

– klasy 1–3 lekcje informatyki oparte na materiałach organizatora,
– na stronie internetowej szkoły zostały zamieszczone treści eduka-

cyjne,
– w czasie spotkań online z doświadczonym specjalistą z projektu 

#JESTEMzSOS poruszana była również tematyka cyberprzemocy,
– rodzice mieli możliwość uczestniczenia w kursie online „Bezpiecznie 

Tu i Tam – Podaj dziecku rękę w sieci”, otrzymali materiały w postaci 
zasad bezpiecznego korzystania z Internetu, filmu „Jak bezpiecznie 
korzystać z Internetu” oraz ciekawostek związanych z tym tematem,

– nauczyciele zarówno w lutym jak i marcu uczestniczyli w webina-
rach poświęconych bezpieczeństwu w sieci oraz konferencji zor-
ganizowanej online w dniu obchodów czyli w tym roku 9 lutego. 
Wiedza ze szkoleń będzie wykorzystana do edukacji w tak ważnej 
w dzisiejszych czasach tematyce.

Bądźmy bezpieczni w sieci przez cały rok! 
nauczyciel informatyki

Po raz kolejny Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi brała udział w  obchodach  
Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI) w tym roku pod hasłem – „Działajmy razem”.
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SZKOłA PODSTAWOWA NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W CZAńCU 
projeKt „e jaK eKologia” w sp 1 CzanieC  

realizowany w ramaCh Kampanii  
eKologiCznej „z grupą eCo” – Vi edyCji  

programu grantowego „razem dla ziemi”  
we współpraCy z grupą Kęty

Zgodnie z opracowanym w listopadzie 2019 roku harmonogramem 
realizacja projektu szkolnego „E jak ekologia” miała odbywać się w mie-
siącach marzec – maj 2020.

Niestety od 12 marca z powodu sytuacji na świecie i w kraju zwią-
zanej z pandemią kornawirusa COVID 19, rozpoczęliśmy zdalne naucza-
nie, Uczniowie mieli możliwość udziału w zajęciach online na platformie 
zoom. W ten sposób mogli komunikować się z nauczycielami i kolegami. 

W związku z tym działania stacjonarne i wyjazdowe zaplanowane 
przez nas w ramach projektu: spotkania z ciekawymi ludźmi związanymi 
z ochroną środowiska z UG w Porąbce i Akademii Techniczno-Humani-
stycznej w Bielsku-Białej Wydział Ochrony Środowiska, warsztaty pla-
styczne, rekreacyjne (Zumba) oraz wyjazdy edukacyjne nie mogły zostać 
zrealizowane. Sytuacja pandemiczna i nauka zdalna wymusiła na nas 
zmianę planów i opracowanie nowych działań podjętych on-ine. 

Uczniowie otrzymywali propozycje zadań i działań o tematyce pro-
ekologicznej, profilaktycznej, edukacji zdrowotnej, ochrony środowiska 

i bycia „fit” i „eco”. Powstały interesujące prace zgromadzone w Galeriach 
umieszczonych na stronie internetowej szkoły. Są to ciekawe fotografie, 
filmiki, obrazy plastyczne, teksty i prezentacje. Mamy nadzieję, że prowa-
dzone profilaktyczne działania zaowocują w przyszłości poprawą jakości 
środowiska. 

akcje szkolne w czasie zdalnego nauczania:
– Udział w ogólnopolskiej akcji „Przytulamy się do drzew”;
– Udział w ogólnoświatowym Dniu czekolady”;
– Akcja szkolna „Dzień dobrych uczynków”;
– Udział w ogólnopolskiej akcji „Dzień Ziemi”;
– Akcja szkolna „Jestem fit – coś dla podniebienia”;
– Jan Paweł II – „Pilnujcie mi tych szlaków”;
– „Nasze zwierzaki – słodziaki”;
– Akcja szkolna „Bezpieczne wakacje”;
– Konkursy plastyczne i wiedzowe z zakresu ekologii.
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Projekt pt.: „Kamień milowy edukacji w SP nr 1 w Czań-
cu” skierowany jest do 78 uczniów oraz do 25 nauczycieli 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza w Czańcu.

Cel główny projektu:
Zwiększenie jakości edukacji ogólnej w Szkole Podstawowej nr  1 

im. Henryka Sienkiewicza w Czańcu. Cel zostanie osiągnięty poprzez or-
ganizację zajęć wyrównawczych, warsztatów i kół zainteresowań, zajęć 
prowadzonych metodą eksperymentu oraz zajęć dla uczniów ze specjal-
nymi potrzebami edukacyjnymi (połączonych z konsultacjami z rodzi-
cami) oraz doposażenie szkoły. Zajęcia pozwolą na rozwinięcie kompe-
tencji kluczowych uczniów. Planuje się również wdrożenie nowych form 
i metod nauczania w oparciu o system chmurowy edukacji z wykorzy-
staniem narzędzi TIK co umożliwi poprawę szans edukacyjnych uczest-
ników projektu.

Wartość projektu: 280 290,25 zł,
w tym dofinansowanie Unii Europejskiej: 238 246,71 zł.
Okres realizacji: 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r.

Kamień milowy eduKaCji w sp nr 1 w CzańCu

szczegółowe opisy wydarzeń i akcji szkolnych są dostępne na 
stronie szkoły www.sp1czaniec.pl.

zapraszamy
Ekologia to temat zawsze aktualny i bardzo na czasie. Będziemy kon-

tynuować w przyszłości akcje ekologiczne i profilaktyczne promujące 
właściwe postawy u naszych podopiecznych oraz kształtujące pozytywne 
nawyki dbania o otaczające środowisko. Pragniemy uwrażliwiać naszych 
uczniów na piękno otaczającej przyrody i uświadamiać jak szkodliwe i nie-
odwracalne w skutkach mogą być nasze nieodpowiedzialne działania. Kla-
sy biorące udział w projekcie otrzymały drobne prezenciki sfinansowane 
przez organizatora – gry edukacyjne, materiały papiernicze i plastyczne do 
wykorzystania na zajęciach organizowanych w ramach projektu. 

dziękujemy pani monice sabali i panu włodzimierzowi  
zdynowskiemu za współpracę w realizacji założeń  
Vi edycji programu grantowego „razem dla ziemi”  

w ramach Kampanii ekologicznej „z grupą eco”
Koordynatorki: Agnieszka Gibas i Lucyna Pszczółka
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XX. jubileuszowa edyCja szlaChetnej paCzKi
Od kilku lat bierzemy udział w ogólnopol-

skiej akcji Szlachetna Paczka. W tym roku także 
postanowiliśmy uczestniczyć w jubileuszowej 
XX  edycji akcji, chociaż ograniczenia spowo-
dowane pandemią nie sprzyjały organizacji 
pomocy dla wybranej Rodziny. Mimo tych 
trudności, wyniki przeszły nasze oczekiwania 

– zaangażowała się i zmobilizowała cała Społeczność Sienkiewicza – 
Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy szkoły oraz wiele osób, któ-
rym los drugiego człowieka nie 
jest obojętny.

Pragniemy podziękować 
wszystkim Darczyńcom, którzy 
włączyli się do akcji. Wspólnie 
spełniliśmy marzenia członków 
jednej z Rodzin z  terenu naszej 
Gminy. Dzięki Wam Święta na-
brały dla nich szczególnego 
znaczenia – przywróciły wiarę w 
ludzi, w ich życzliwość i bezinte-
resowną chęć pomocy.

Doceniamy, że w tych trud-
nych czasach potrafiliście pomy-
śleć o innych.

Szczegóły akcji na stronie 
www.sp1czaniec.

DZIĘKUJEMY! Dobrze, że je-
steś!

Organizatorzy Komisja 
Wychowawczo-Profilaktyczna

SP Nr 1 im. H. Sienkiewicza 
w Czańcu 
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SZKOłA PODSTAWOWA NR 2 IM. KARD. KAROLA WOJTYłY W CZAńCU 

„Powiedz mi, a zapomnę,  
pokaż mi, a zapamiętam,  
pozwól mi zrobić, a zrozumiem.” 

Słowa chińskiego filozofa  Konfucjusza są myślą przewodnią pracy 
nauczycieli klas I–III w Szkole Podstawowej nr 2 w Czańcu, którzy dokła-
dają wszelkich starań, aby zajęcia obowiązkowe i ponadobowiązkowe 
opierały się w dużej mierze na samodzielnym oraz spontanicznym dzia-
łaniu dzieci.

Najważniejszym momentem dla każdego ucznia jest uroczyste roz-
poczęcie roku szkolnego połączone z pasowaniem. Mimo trudnej sytu-
acji udało nam się odpowiednio przyjąć najmłodszych w progach naszej 
szkoły i 1 września 2020 roku powitaliśmy 32 nowych uczniów.

Dzieci z klas I–III mogą brać udział w ciekawych projektach, a ostatnio 
były to:
	ogólnopolski projekt „Szkolne Przygody Gangu Fajniaków”, w ra-

mach którego dzieci poznały cztery żywioły. Po przeprowadzeniu cy-
klu zajęć i napisaniu sprawozdania organizatorzy wybierali po 100 
najlepszych klas z każdego żywiołu i nagradzali ich tytułem laureata 
oraz nagrodami. W naszej szkole najlepsze okazały się klasy 2a i 2b; 

	akademia bezpiecznego puchatka – podczas lekcji zdalnych dzieci 
zapoznały sięz zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole, na 
wycieczce, w domu i w Internecie. Nauczyły się również, jak udzielić 
pierwszej pomocy w różnych niebezpiecznych sytuacjach, w jaki spo-
sób wezwać pomoc na miejsce zdarzenia, a także utrwaliły znajomość 
numerów alarmowych. Lekcje on-line wzbogaciły ciekawe propozycje 
samego Puchatka - gry, zabawy, filmy edukacyjne, karty pracy; 

	BohaterON – uczniowie klasy 2a i 3a przygotowali plakat i kartki, 
z których później powstał album dla powstańców, którzy bronili War-
szawy w 1944 roku. Projekt ten to również wyjątkowa lekcja historii 
i patriotyzmu;

Klasa I a wraz z wychowawcą Klasa I b wraz z wychowawcą

CieKawe zajęCia oraz przedsięwzięCia

Ogólnopolski projekt „Szkolne Przygody Gangu Fajniaków”

Akcja BohaterON w klasie III a

	Code Week 2020 – podczas którego już najmłodsi uczniowie uczyli 
się, czym jest kodowanie, a także Dzień Bezpiecznego Internetu po-
kazujący zasady poruszania się w sieci;
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Sukces w Szkole Podstawowej nr 2 w Czańcu

mamy laureatów KonKursów przedmiotowyCh!

Sara Tabor – laureatka konkursu 
przedmiotowego z języka polskiego

Konrad Paw – laureat konkursu 
przedmiotowego z matematyki

Cały świat usuwa się z drogi człowiekowi,  
który wie, dokąd zmierza. 

Steve Jobs

Akcja BohaterOn w klasie II a Spotkanie z przewodnikiem górskim

Dajemy również uczniom możliwość udziału w różnych szkolnych 
akcjach i konkursach, takich jak:
	konkursy plastyczne: „Cztery żywioły mamy” i „mój ulubiony 

bohater literacki”,
	spotkania z ciekawymi osobami, które ze względu na panującą 

epidemię odbyły się online: przewodnikiem górskim – panią Ja-
dwigą Ziętek, świętym Mikołajem czy aktorami z Katolickiego Te-
atru Edukacyjnego z Krakowa,

	eko-warsztaty, podczas których uczniowie klas drugich przygoto-
wali ekologiczne torby na zakupy według własnego pomysłu,

	warsztaty świąteczne (dzieci ozdabiały pierniczki, tworzyły ozdo-
by świąteczne lub kartki), klasowe wigilijki, „przerwa na czy-
tanie”, „pasowanie na czytelnika”, „dzień babci i dziadka”  
(online).

Lekcje staramy się urozmaicać różnymi ciekawymi przedsięwzięcia-
mi, takim jak: tworzenie robota, budowanie rakiety, oglądanie pamiątek 
z dawnych lat, wirtualne wycieczki do lodowych krain.

Mimo trudnej sytuacji w naszej szkole dzieje się dużo, co sprawia, że 
dzieci chętnie przychodzą na lekcje i biorą w nich aktywny udział.

Opracowała: Kinga Sporek

Konkursy przedmiotowe zalicza się do najtrudniejszych w edukacji 
szkolnej. Uczeń musi wykazać się nie tylko rozległą wiedzą oraz umie-
jętnościami z jednego przedmiotu, ale również posiadać szerokie hory-
zonty umysłowe, umieć połączyć fakty, skorelować zakres wielu dziedzin. 
Jednocześnie osoba, która uzyskała tytuł laureata konkursu, otrzymuje 
z zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyj-
ną – celującą oraz jest zwolniona z egzaminu ósmoklasisty z tego przed-
miotu, co staje się równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku – 
100%. Ponadto uczeń ma pierwszeństwo w przyjęciu do wybranej szkoły 
ponadpodstawowej. Warto pracować! 

W tym roku szkolnym do trzeciego etapu konkursu zakwalifikowały 
się dwie osoby, Sara Tabor (klasa VII) z języka polskiego oraz Konrad Paw 
(klasa VIII) z matematyki. Uczniowie zostali przygotowani przez nauczy-
cieli przedmiotów, p. Iwonę Sklorz i p. Dagmarę Gęsicką-Paw. Po ogło-
szeniu wyczekiwanych z niecierpliwością wyników wszyscy przeżyliśmy 
euforię, sara i Konrad są laureatami konkursów! W tych trudnych cza-
sach pandemii oraz nauki zdalnej pokonali wszelkie trudności. 

GRATULUJEMY!
Opracowały:  

Iwona Sklorz, Dagmara Gęsicka-Paw
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bezpieCzni w sieCi  
– Czyli tydzień bezpieCznego internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest corocznie z inicja-
tywy Komisji Europejskiej. Początkowo wydarzenie to świętowały jedynie 
państwa europejskie, ale już od lat DBI przekracza granice Europy, angażu-
jąc państwa z całego świata. W tym roku dzień ten był obchodzony 9 lutego. 

W naszej szkole już od kilku lat Dzień Bezpiecznego Internetu zmienia 
się w cały TyDzień Bezpiecznego Internetu. W tym roku ze względów epi-
demiologicznych odbyło się to trochę z mniejszym rozmachem.

Klasy I–III uczące się stacjonarnie miały na lekcjach informatyki prze-
prowadzone pogadanki na temat bezpieczeństwa w sieci, cyberprzemocy, 
konsekwencji zachowań ryzykownych oraz klasyfikacji PEGI gier dla dzieci 
i młodzieży. 

Klasy 2a i 2b brały udział w zajęciach online „Bezpiecznie w sieci dla 
klas I–III” prowadzonych przez Centrum Sztuki w Oławie. Część rozmów 
oparta była na edukacyjnych filmach z serii „Owce w sieci”, które umiesz-
czone są na stronie www.saferinternet.pl.

Klasy VI i VII zajęcia z bezpiecznego internetu przeprowadzone mia-
ły w ramach lekcji online z informatyki na platformach Zoom oraz Teams. 
W tym roku skupiliśmy się na temacie cyfrowych śladów i reputacji onli-
ne oraz konsekwencjach nie dbania o swój wizerunek cyfrowy w bliższej, 
a także dalszej przyszłości. Temat realizowaliśmy na podstawie materiałów 
przygotowanych przez NASK, UNICEF oraz Przestrzeń from Facebook do-
stępnych w ramach projektu „Przystań w sieci”.

szKolne Koło ligi oChrony przyrody

Efekty działań Szkolnego Koła LOP

Ochrona przyrody to nie tylko potrzeba, ale w obecnych czasach 
wręcz konieczność. Istotną rolę przypisuje się edukacji środowisko-
wej jako podstawie zwiększenia świadomości u ludzi, szczególnie 
młodych. Kształtowanie pożądanych postaw wśród uczniów to waż-
ny element wspomagania systemu ochrony przyrody. 

W ramach działalności Szkolnego Koła LOP przekazujemy dzie-
ciom i młodzieży wiedzę o potrzebach oraz sposobach ochrony 
środowiska. Zachęcamy również do aktywnego udziału w organi-
zowanych akcjach. W tym roku szkolnym obchodziliśmy „Dzień bez 
futra” (listopad), „Międzynarodowy Dzień Terenów Górskich” oraz 
„Dzień ryby” (grudzień). Uczniowie przygotowali prezentacje mul-
timedialne, plakaty, listy, prace plastyczne. W ramach podsumowa-
nia każdej akcji została wykonana galeria prac dzieci. 

9 stycznia z kolei świętowaliśmy „Dzień Ligii Ochrony Przyrody”, 
przypominając sobie główne zadania organizacji. Podczas obcho-
dów „Dnia Dokarmiania Zwierzyny Leśnej” uczniowie oglądali film 
edukacyjny „Jak mądrze dokarmiać ptaki?”, a „Światowy Dzień Kota” 
uczciliśmy galerią fotograficzną „Ja i mój pupil”. 

Szkolne Koło LOP stwarza możliwość realizacji celów organiza-
cji, pełniąc jednocześnie ważne funkcje edukacyjne i wychowaw-
cze. Zapraszam całą szkolną społeczność do kontynuowania dzia-
łań w zakresie ochrony przyrody.

Opracowała: Katarzyna Zemanek

Wszystkie klasy uznały, że temat jest bardzo ciekawy oraz „życiowy” 
i poprosiły o kontynuowanie go na następnych zajęciach.

TyDzień Bezpiecznego Internetu 2021 w naszej szkole.
Opracowała: Agnieszka Kowalska
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SZKOłA PODSTAWOWA IM. T. KOśCIUSZKI W KOBIERNICACH

relaCja z balu Karnawałowego Klas i–iii
W lutym 2021 w naszej szkole 
odbył się bal karnawałowy dla 
klas I–III. 

W tym roku spędziliśmy 
go trochę inaczej niż zwykle. 
Każda klasa bawiła się osobno 
w  swoim gronie. Mimo tego 
tegoroczna zabawa wzbudziła 
u najmłodszych uczniów na-
szej szkoły wiele radości. Od-
świętnie udekorowane klasy, 
stworzyły sprzyjający do zaba-

wy klimat. Dzieci zachwyciły swoimi strojami i przebraniami, które umoż-
liwiły wcielenie się w ulubione postaci.

Wszystkie dzieci, uśmiechnięte, w świetnych nastrojach tańczyły przy 
skocznej muzyce, którą dobrze znały, a często nawet wtórowały jej, gło-
śno śpiewając.

Dziękujemy za miłe chwile i z niecierpliwością czekamy na kolejny 
bal!

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.
Anna Bryzek
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z pierwszą wizytą w biblioteCe szKolnej
Zgodnie z tradycją Szkoły Pod-

stawowej im. T. Kościuszki w Kobier-
nicach, początek drugiego półrocza 
to dla Pierwszaczków sygnał, że nad-
szedł czas, by złożyć pierwszą wizytę 
w bibliotece szkolnej. Wszystkie dzieci 
już znają literki i samodzielnie czytają, 
najwyższa więc pora na wypożyczenie 
książeczki. Dlatego w piątek, 12 lutego 
biblioteka gościła uczniów klasy Ia, pod 
opieką wychowawczyni, pani Anny Jur-
czak, a w poniedziałek, 15 lutego przy-
była klasa Ib z wychowawczynią, panią 
Pauliną Felsch-Naglik.

Dzieci były bardzo przejęte i trochę 
onieśmielone. Z uwagą słuchały infor-
macji dotyczących korzystania ze zbio-
rów biblioteki. Wreszcie mogły również 
samodzielnie wypożyczyć wybraną 
książeczkę. Była też okazja na wzajemne 
poznanie się i rozmowę z  panią biblio-
tekarką. 

Na zakończenie, na każdego ma-
łego czytelnika czekała niespodzianka 
– podarunek od Rady Rodziców, która 
ufundowała piękne „Bajki o zwierzę-
tach”. Będą one pamiątką pierwszej wi-
zyty w bibliotece szkolnej i oficjalnego 
pasowania na jej czytelnika.

Dorota Kielar
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III miejsce uczniów SP im. T. Kościuszki w Kobiernicach w ogólnopolskim konkursie

nowy roK z programowaniem online
Uczniowie klasy V, 

pod opieką wychowawcy 
pani Katarzyny Sadlik, za-
jęli III miejsce w ogólno-
polskim konkursie „nowy 
rok z programowaniem 
online”, organizowanym 

przez Kancelarię prezesa rady ministrów i państwowy instytut ba-
dawczy nasK. Celem informatycznych zmagań była promocja nauki 
programowania. Na konkurs wpłynęły łącznie 323 zgłoszenia, a wybór 
10 laureatów na pewno nie był prosty. Tym bardziej cieszymy się z sukce-
su naszych uczniów.

Pytanie konkursowe skierowane do uczestników brzmiało: „Dla-
czego to właśnie dla Was powinniśmy przeprowadzić warsztaty online 
z programowania?”, a zadaniem uczniów było stworzenie jak najbardziej 
kreatywnej odpowiedzi. genialne zagadki w programie genially – to 
propozycja uczniów naszej szkoły. W prezentacji zakodowano odpowie-
dzi na pytanie konkursowe, które jury musiało odszyfrować. Oceniający 
docenili nasze zaangażowanie i  kreatywność, przyznając nam trzecie 
miejsce.

Nagrodą dla laureatów były profesjonalne, dwugodzinne warsztaty 
programowania online, realizowane przez trenerów Klubu Młodego Pro-
gramisty i książka „Koduj w Pythonie”, która dostępna będzie dla wszyst-

kich uczniów w szkolnej bibliotece. Otrzymaliśmy również pozdrowienia, 
gratulacje i wyrazy uznania w formie listu z Kancelarii Prezesa Rady Mi-
nistrów. 

Katarzyna Sadlik
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W ramach zajęć innowacyjnych w Szkole 
Podstawowej im. T. Kościuszki w Kobierni-
cach, w klasie 2b, realizowany jest Między-
narodowy Projekt Edukacyjny „CZYTAM 
Z KLASĄ lekturki spod chmurki” wspie-
rający rozwój czytelnictwa wśród uczniów 
klas I–III.

Czytam z Klasą leKturKi spod ChmurKi

Ma na celu rozbudzanie wśród uczniów ciekawości literackiej, roz-
wijanie aktywności czytelniczej, doskonalenie czytania ze zrozumieniem 
oraz aktywnego słuchania, zachęcanie rodziców do czytania dzieciom 
w domu, integrację zespołu klasowego, a także wzmacnianie więzi ze 
środowiskiem przyrodniczym i rozwijanie poczucia troski i odpowie-
dzialności za bliższe i dalsze otoczenie. Projekt składa się z trzech modu-
łów; jesiennego, zimowego i wiosennego.

Postacią przewodnią po projekcie jest mała chmurka tosia, która 
ukazuje dzieciom nurtujące ją problemy, związane z zanieczyszczeniem 
środowiska oraz zachęca uczniów do rozwiązania bardzo ważnych pro-
blemów natury ekologicznej. Wszystko oczywiście jest spójne z czytaną 
lekturą.

Uczniowie klasy 2b zre-
alizowali już moduł I – jesien-
ny „Mała chmurka w krainie 
drzew”.

Dzieci otrzymały specjal-
ne lekturniki, pokolorowały 
okładkę, podpisały je imie-
niem i nazwiskiem, by nadać 
im osobisty charakter. Prze-
czytały „Drzewo do samego 
nieba” Marii Terlikowskiej, po 
czym pięknie i pomysłowo 
uzupełniły strony w swoim 
lekturniku, związane z pierw-
szą przeczytaną lekturą 
w projekcie. I tak rozpoczęły 
swą drogę w realizacji II edy-
cji projektu ”CZYTAM Z KLA-
SĄ lekturki spod chmurki”.

Ponadto drugoklasiści przygotowali w swej sali drzewo czytelnicze 
o pięknych, jesiennych, spersonalizowanych liściach.

10 października, światowy dzień drzewa, uczniowie uczcili 
dniem pustej Klasy. To by piękny, ciepły i słoneczny dzień. Wybrali się 
więc na wycieczkę do pobliskiego parku. Tam mieli dużo pracy. Będąc 
prawdziwymi miłośnikami przyrody, zaopiekowali się drzewami i nie 
tylko. Zaopatrzeni w specjalne przyrządy przyrodnicze obserwowali zja-
wiska zachodzące jesienią, sprawdzali, czy drzewa są zdrowe i odgady-
wali ich owoce. Dowiedzieli się jak odżywiają się drzewa, dlaczego liście 
są kolorowe? Był też czas na zabawę, relaks i odpoczynek. Nie zabrakło 
pikniku na kocyku oraz wspólnego czytania fragmentów innych pozycji 
literackich z modułu I, tj., „O czym szumią drzewa” Peter Wohlleben czy 
„Drzewo życzeń” Katherine Aplegate.
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To był naprawdę udany dzień. Dzień Drzewa i Dzień Pustej Klasy w 2b 
zarazem.

Nie zabrakło również zadań eKo-logicznych, dzięki którym ucznio-
wie klasy 2b poznali funkcje drzewa czy fazy powstawania papieru, wy-
konali niejedną pracę plastyczną i techniczną oraz nagrali autorską wi-
deo-inscenizację wiersza Jana Brzechwy „Na straganie”. To było ciekawe 
i pełne wrażeń EKO-zadanie.

Link do filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=H4ObpwydzVY.
Obecnie klasa 2 b jest w trakcie realizacji modułu II – zimowego „Mała 

chmurka w krainie śniegu” i razem ze swoimi paniami cieszy się, bo kolej-
ne lektury integrują ich jako zespół klasowy, uczą wrażliwości i empatii, 
kojarzą im się z czymś fajnym, ciekawym, interesującym, rozbudzają wy-
obraźnię oraz poruszają ważne kwestie związane z ochroną środowiska.

Ponadto przed nimi jeszcze moduł III – wiosenny „Mała chmurka 
w krainie słońca”, ale o tym, to już w kolejnych artykułach.

Joanna Tylenda
Justyna Latowska-Gąsiorek
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RAZEM – TO NASZE ULUBIONE SŁOWO!

dzień pluszowego misia 2020
Duży, mały, miękki, puchaty i taki 
z łatką. Najmilsza zabawka, najlepszy 
przyjaciel i przytulanka.

O kim mowa? Oczywiście! MIŚ! To na jego cześć 25 listo-
pada obchodzimy światowy dzień pluszowego misia.

W tym roku, ze względu na panującą sytuację epidemiolo-
giczną, Dzień Pluszowego Misia w Szkole Podstawowej w Ko-
biernicach przyjął inny kształt i wymiar. Na szczęście niezmien-
ne pozostało jedno – radość najmłodszych. 

Niestety praca zdalna niesie ze sobą wiele trudności 
w organizacji różnych uroczystości i imprez szkolnych, ale 
dla chcącego nie ma nic trudnego. razem to przecież ulu-
bione słowo uczniów sp im. t. Kościuszki w Kobiernicach! 
Przy dużym zaangażowaniu dzieci i rodziców z okazji tego 
wyjątkowego święta sporo działo się w tym dniu na lekcjach 
w klasach młodszych. Zgodnie z  tradycją uczniowie roz-
poczęli lekcje on-line razem ze swoim ulubionym misiem, 
a także w strojach nawiązujących do wybranego, bajkowego 
bohatera.

Atrakcją okazała się prezentacja o znanych i popularnych 
misiach, dzięki której uczniowie znają już nie tylko niedźwie-
dzia brunatnego, czarnego czy polarnego, ale też bambu-
sowego, czyli żyjącą wyłącznie w Chinach pandę wielką. Nie 
obcy jest im również biruang malajski i wargacz leniwy.

Dzień Pluszowego Misia sprawił najmłodszym uczniom 
SP w Kobiernicach niebywałą frajdę. Wszyscy z maskotkami, 
ale przede wszystkim RAZEM spędzili miło czas. Śpiewali pio-
senki, czytali, oglądali misiowe bajeczki, rysowali, bawili się, 
eksperymentowali z miśkami-żelkami, a niektórzy próbowali 
nawet stworzyć balonowego misia. Jak co roku miały miejsce 
rozmaite konkursy: literackie, plastyczne czy kulinarne. 

Po tym, jak uczniowie zaangażowali się w wykonanie 
prac plastycznych, słodkich kanapek i zdjęć, widać, że plu-
szowy miś to prawdziwy przyjaciel nie tylko dzieci, ale i do-
rosłych. Bo przecież nie ma domu, w którym nie byłoby plu-
szowego misia. Jeden zajmuje honorowe miejsce na półce 
z  zabawkami, drugi cichutko śpi na poddaszu, czekając, aż 
go ktoś obudzi. Moda na misie nigdy nie przeminie. Najpo-
pularniejszy jest wciąż Kubuś Puchatek, choć wielu z nas 
uwielbia zapomnianego ciut, rozmarzonego Misia Colargo-
la. Miś Yogi to bohater większości chłopców, a urocza panda 
o imieniu Po jest idolką niejednej dziewczynki. Wszyscy do-
skonale pamiętają mądrego i doświadczonego niedźwiedzia 
Baloo, natomiast Miś Uszatek, bawi i uczy już trzy pokolenia 
od ponad 60 lat.

Joanna Tylenda
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pomoC szKoły podstawowej w KobierniCaCh  
dla hospiCjum im. św. jana pawła ii  
w bielsKu-białej

Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas
mógł wieczorem powiedzieć:
Dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego.

Papież Franciszek
w ramach ogólnopolskiej akcji Pola Nadziei szkoła podsta-

wowa im. tadeusza Kościuszki w Kobiernicach wspiera Hospicjum 
im. św.  jana pawła ii w bielsku-białej. Kwota, którą dotychczas 
przekazaliśmy na rzecz hospicjum w ciągu 13 lat, wynosi ponad 
55 tys. zł.  

11 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Chorego. W tym szcze-
gólnym dniu, od wielu lat, uczniowie naszej szkoły kwestowali na rzecz 
hospicjum. Obecna sytuacja uniemożliwia dotychczasowe działania. 
Izolacja, dystans, ograniczone kontakty społeczne, samotność… Na to 
właśnie w  dzisiejszych, jakże trudnych czasach, szczególnie narażone 

są osoby starsze, chore, niepełnosprawne. Nie mogliśmy pozwolić na 
to, by w tym roku nie wesprzeć osób przebywających w hospicjum 
i zapomnieć, jak ważne jest niesienie pomocy. Dlatego postanowiliśmy 
w inny sposób wspomóc placówkę i przyczynić się do tego, by życie 
podopiecznych hospicjum stało się choć trochę lepsze. w ramach 
akcji Pola Nadziei 2021, z udziałem szkolnego Koła wolontariatu, 
w szkole została zorganizowana zbiórka rzeczy, które są niezbęd-
ne do opieki nad chorymi. ilość zebranych przedmiotów przerosła 
nasze najśmielsze oczekiwania. Mimo wszelkich przeciwności, mo-
gliśmy się przekonać, że wśród nas nie brakuje ludzi o wielkich sercach, 
przepełnionych dobrem i pragnieniem niesienia pomocy innym. Ko-
lejny raz przy wspólnym udziale uczniów, rodziców, nauczycieli… 
nasza szkoła mogła pomóc chorym, starszym, potrzebującym lu-
dziom.

Koordynatorzy akcji:
B. Sadlik, A. Grzybowska, P. Laszczak
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szKolne walentynKi
Bez względu na czas (a może właśnie dlatego)... Bo miłość (i tak) zawsze czyni lepszym

Kochać kogoś, to przede wszystkim  
pozwalać mu na to, żeby był, jaki jest.

William Wharton
Tegoroczne walentynki już za nami. Co roku, na kilka dni przed 14 lu-

tego, działała w naszej szkole tradycyjna POCZTA WALENTYNKOWA. 
W tym roku, ze względu na pandemię, część z nas obchodziła ww. świę-
to miłości, ale i przyjaźni wirtualnie. Pozostali uczniowie – stacjonarnie, 
wśród kolegów z klasy. 

Mimo dzielącego nas dystansu, szkolne walentynki niezmiennie 
świętowaliśmy pt. „wyraź ubraniem serca czekanie”. Nie mogło więc 
zabraknąć ani czerwieni w strojach, ani serduszek, ani latających Amo-
rów. Swoje pomysły uczniowie chętnie uwieczniali na zdjęciach klaso-
wych lub... z domownikami. 

Ten dzień był inny niż wszystkie. Jeszcze rok temu obchodom walen-
tynek towarzyszyły serdeczne i pełne ciepła uściski, buziaki. Nie brako-
wało też wspólnych zdjęć ”na żywo” i degustacji słodkich przysmaków. 
Było stoisko z deserami, niezapomniane walentynkowe naleśniki na 
obiad, a także zbiórka, która pomogła nam podzielić się sercem z miesz-
kańcami schroniska. 

Tym razem było skromniej, kameralniej, inaczej. Najważniejsze, że 
bez względu na dzielącą nas odległość, zawsze i ponad wszystko pozo-
stanie to, co w naszych sercach. 

I tego właśnie my pragniemy Wam życzyć. Niech miłość uczy przezwy-
ciężać trudności. Niech kieruje w stronę najpiękniejszych ludzkich serc 
i horyzontów, które pomogą spełniać marzenia. Nie tylko w walentynki.

M. S.
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SZKOłA PODSTAWOWA NR 1 IM. MIKOłAJA KOPERNIKA W PORąBCE

sp nr 1 im. miKołaja KoperniKa w porąbCe  
= aKtywna szKoła z tiK

2020 rok zapamiętamy na zawsze jako... szalony. W obliczu globalnej 
pandemii koronawirusa świat stanął na głowie, a masa aktywności prze-
niosła się do Internetu – wliczając w to pracę i naukę. Szybko trzeba było 
reagować na zmieniającą sie wokół rzeczywistość.

▶ skuteczne nauczanie w jednym miejscu i większa efektywność 
codziennej pracy.

Szkoła od początku roku szkolnego w całości już pracuje na platfor-
mie Microsoft Teams. Dzięki prostym i intuicyjnym narzędziom platforma 
daje możliwość spotkań, współpracy, tworzenia treści i dzielenia się zaso-
bami dostępnymi w ramach pakietu Office 365 Education Teraz tworze-
nie klas i zadań, współpraca nad plikami, udostępnianie ich innym oraz 
korzystanie z materiałów z zajęć mamy w jednym miejscu. Na platformie 
mamy dostęp do praktycznych informacji na temat szkoły i klasy, możli-
wość korzystania z aplikacji oraz tworzenie społeczności. Teams daje też 
możliwość udostępnianie ekranu lub prezentacji w czasie rzeczywistym, 
możliwość korzystania z czytnika immersyjnego i odczytywania rozmo-
wy i czatu w formacie dopasowanym do swoich preferencji.

Microsoft Office 365 jest wykorzystywany w pracy bieżącej jak i w na-
uczaniu online. W czasie nauki zdalnej wszystkie klasy mają swoje lekcje 
w czasie rzeczywistym w Teamsach. 

Rodzice uczestniczą w spotkaniach klasowych i konsultacjach online. 

▶ lekcja enter – czas na technologiczne zmiany w szkołach.
W br. szkolnym 16 nauczycieli wzięło udział w projekcie edu-

kacji cyfrowej „Lekcja Enter”, skierowanym do nauczycieli oraz 
kadry kierowniczej szkół. Projekt współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej wspiera MEN i Ministerstwo Cyfryzacji. Udział 
w projekcie umożliwia też realizowanie jednego z kierunków polity-
ki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021, tj. „Wykorzystanie 
w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod 
kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z techno-
logii cyfrowych”.

W czasie szkoleń Lekcja Enter uczestnicy dowiedzieli się jak:
– wzmacniać kompetencje cyfrowe swoje i swoich uczniów,
– odpowiedzialnie, kreatywnie i bezpiecznie korzystać z nowych 

technologii,
– korzystać z aktywizujących metod nauczania,

– urozmaicić swoje lekcje i na stałe zmienić sposób ich prowadzenia,
– tworzyć własne treści cyfrowe.
Dzięki wprowadzaniu TIK na lekcji, efekty nauczania są osiągane 

szybciej i łatwiej. Wprowadzenie elementów gamifikacji nie tylko uatrak-
cyjnia lekcje, ale pozwala na szybsze zapamiętanie nowego materiału 
przez uczniów. Uczniowie praktycznie od urodzenia korzystają z nowych 
technologii i są tu ekspertami, ale dzięki wzajemnej inspiracji możemy 
stawać się dla siebie technologicznymi partnerami. Warto więc rozwijać 

Lekcja ENTER
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własne kompetencje cyfrowe, ale i korzystać z doświadczenia uczniów, 
dbać o relacje, aby w naszej szkole powstał cyfrowy świat, świat świado-
mych użytkowników nowych technologii, świat ciekawych inspirujących 
lekcji. Oby był to dla nas wszystkich czas przygody – niesamowitej przy-
gody.

▶ W obliczu pandemii, do świata wirtualnego musieliśmy przenieść 
nie tylko lekcje, ale i pozostałą szkolną aktywność, wydarzenia, konkursy 
i wystawy. Wymaga to niezwykłej kreatywności i umiejętności adaptacji 

do trudnych i zaskakujących 
warunków. Udało nam się 
w ten sposób uczcić Święto 
11 listopada, Boże Narodzenie, 
Dzień Babci i Dziadka, Święto 
Patrona Szkoły – Mikołaja Ko-
pernika, Walentynki, Dzień 
Kobiet. 

Wirtualnie obchodziliśmy 
nietypowe dni z kalendarza 
np. Dzień pluszowego misia, 
Dzień tosta, Dzień kota oraz 
bardziej znaczące Dzień walki 
z depresją, Dzień Języka Oj-
czystego, Dzień bezpiecznego 
internetu. 

Na szkolnej stronie na bie-
żąco przedstawiamy relacje realizowanych w klasach projektów np. Żona 
modna, polonistyczny padlet, Cukierku, ty łobuzie, Skarpetkowo, Uni-
wersytet Dzieci. Zachęcamy uczniów do uczestnictwa w wydarzeniach 
publicznych organizowanych online: Beskidzki Festiwal Nauki i dyktan-
do festiwalowe, koncerty, spektakle teatralne. Szkolne koło wolontariatu 
prowadzi akcję – zostań wolontariuszem w swoim domu.

Także rodzice zgłaszają swoje dzieci do udziału w konkursach online 
– w Konkursie Kolęd i Pastorałek w Rychwałdzie brały udział Alicja Klusek 
i Julia Mreńca.

▶ z kroniki szkolnej: 
PORĄBCZAŃSKI ŻŁÓBEK w naszym kościele parafialnym nie jest całością...
Tytuł  wpisu jest jak najbardziej trafny... Dziesiątka odważnych budow-

niczych betlejemskich stajenek zechciała się podzielić swymi pracami, więc 
towarzyszą one tegorocznej dekoracji w kościele... A czy są jeszcze inne?

Jest jeszcze prawie 60... Rozsiane po naszych domach niejako przedłu-
żają ten żłobek z naszego kościoła. To dzieło dzieci klas 4–6, które z różnych 
materiałów, według własnej koncepcji ilustrowały EWANGELIĘ o BOŻYM NA-
RODZENIU.

W marcu obchodziliśmy święto naszego Patrona – Mikołaja Koper-
nika, z tej okazji Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami zorganizował 
dwa konkursy w formie online: „Wystylizuj się na Mikołaja Kopernika” oraz 
„Mój superbohater”.

W pierwszym z nich uczniowie próbowali jak najwierniej upodobnić 
się do Mikołaja Kopernika, głównie za sprawą fryzury, stroju czy trafnie 
dobranych rekwizytów, które jednoznacznie kojarzyły się z naszym Pa-
tronem. 

Dzień Tosta

Wystawa szopek bożonarodzeniowych w kościele parafialnym

Drugi konkurs literacko-plastyczny polegał na narysowaniu postaci, 
którą uczeń uważa za swojego superbohatera przy jednoczesnym uargu-
mentowaniu dlaczego zasługuje ona na to miano. Z pośród nadesłanych 
prac najliczniejszą grupę stanowili rodzice jako „superbohaterowie” dla 
swoich dzieci, a także wymieniane był osoby takie jak: Mikołaj Kopernik, 
Jan Paweł II, koledzy z klasy czy wreszcie postacie z kreskówek. Ucznio-
wie w ten sposób zaprezentowali współczesny wzór „superbohatera”, 
który posiada następujące cechy: siła, odwaga, niezłomność, wiedza, pa-
sja, wrażliwość i empatia.

W dniu 21. lutego obchodzony jest Dzień Języka Ojczystego, z tej oka-
zji nauczyciele poloniści postanowili przygotować działania dla uczniów, 
które skupią ich uwagę na języku polskim. 

Ten wyjątkowy dzień stał się okazją do podsumowania działań inno-
wacji pedagogicznej „Nie takie straszne te lektury” i pokazania jej efektów 
z I semestru tego roku szkolnego. Innowacja ta realizowana jest w klasach 7 
przez Annę Zasadę – Główkę i ma na celu przełamać niechęć do lektur szkol-
nych, pokazać je w bardziej przystępnej i bliskiej uczniom formie, angażując 
do tego także nowoczesne technologie. 

Działania uczniów zostały zebrane w formie padletu, w którym moż-
na wysłuchać opinii o „Quo vadis” pochodzących od nauczycieli, rodziców 

Mikołaj Kopernik – Superbohater Aleksandra Sadlik
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Nowe wcielenia Mikołaja Kopernika – Jakub Martyniak, Katarzyna Sikora

i uczniów w ciekawie sfilmowanym wywiadzie, interesującą formą są pre-
zentacje z kartami bohaterów „Syzyfowych prac”, postaciami „Opowieści 
z Narnii” i „Chłopców z Placu Broni”( te ostatnie przygotowane przez czwarto 
i piątoklasistów). Ciekawostką mogą być kreatywne i pełne humoru memy 
inspirowane „Zemstą” Aleksandra Fredry oraz rysunkowe „stop klatki”, które 
służyły uczniom do utrwalania przebiegu akcji w komedii, a następnie zo-
stały zmontowane w krótki filmik.

W padlecie znalazło się także rozwiązanie szkolnego konkursu na nowe 
słowo, mogące nazwać zjawisko, w którym funkcjonuje społeczność szkol-
na od dłuższego czasu, czyli „zdalne nauczanie”. Pomysł na konkurs zrodził 
się podczas zajęć z języka polskiego w klasach 7, poświęconych właśnie neo-
logizmom. W zdalnym głosowaniu, w którym udział mogli wziąć uczniowie 
i nauczyciele naszej szkoły, zwyciężyło TEAMSOWANIE, autorstwa Julki 
Witkowskiej z klasy 7b.

O atrakcyjność Dnia Języka Ojczystego zadbały także panie Grażyna 
Janosz i Klaudia Koczur, wykorzystując potencjał genial.ly, przygotowały 
językowe quizy i gry planszowe, które uświetniły lekcje języka polskiego 
w tym dniu.

MEMY DO „ZEMSTY”

Adrian Procner

Jakub Łaz, Michał Sadlik, Filip Weźranowski, Szymon Pszczółka

Piotr Łatanik
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STOP KLATKA

Zuzanna Weźranowska

Liwia Bakalarska

Oliwier Pękala

Maja Harat

Dzień Kobiet także stał się 
pretekstem do szukania cieka-
wych rozwiązań na lekcje języ-
ka polskiego. Omówiona satyra 
Ignacego Krasickiego „Żona mod-
na” była świetnym materiałem 
do rozmowy o kobietach, ich ob-
razach i stereotypach, nie tylko 
w epoce oświecenia, ale także we 
współczesnym świecie. Siódmo-
klasiści stworzyli plakaty, które 
miały pokazać współczesną „żonę 
modną”. Ich spostrzeżenia i po-
mysły zebrane zostały w krótkim 
filmiku i udostępnione na stronie 
szkoły właśnie 8. marca.

Maciej Stanclik

Milena Honkisz
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Obecnie przeżywamy rekolekcje online również na lekcjach religii. Po-
mocą są propozycje naszej diecezji. Z ks. Grzegorzem Piekiełko młodsze 
klasy odkrywają Bożą Miłość, a starsze z ks. Pawłem Wawakiem powtarzają 
rozumienie 3 znaków Wielkiego Postu. Zaskoczeniem dla naszych uczniów 
było to, że księża z ekranu są absolwentami naszej szkoły… Dziwili się – Oni 
też chodzili tutaj do szkoły?

Zofia Biłek

wielki post…
wpisuje się także online
W naszej Parafii „rozfrunęły się” od początku Wielkiego Postu wielko-

postne zdrapki, a klasy 5 i 6 na piątki Wielkiego Postu przygotowały „do-
mowym sposobem” dla siebie 6 wielkopostnych wyzwań, które odkrywają 
i realizują w swoich domach. Na lekcjach religii online razem z katechetką 
dzielą się swoimi odkryciami i postępami. 

Klasa 4 również na lekcjach zdalnych podjęła można powiedzieć 2 wy-
zwania. Pierwsze to pójście „Wielkopostną wędrówką” proponowaną przez 
Ewangelię z pomysłem. Na lekcjach religii słuchają rozważania z youtube, 
a sami w ciągu tygodnia realizując poszczególne kroki. Drugim wyzwaniem 
piątkowym jest „lekcja religii na galowo” – ubrani w białe bluzki i koszule 
rozświetlają ekran teamsów. Uczniowie trzymają nadal fason i są zadowo-
leni, że pamiętają o tym wyzwaniu, jakże potrzebnym by wyrwać ich z szarej 
codzienności. Bo Wielki Post oprócz tego, że jest czasem refleksji nad życiem 
to powinien być także czasem nadziei i wiary, że Jezus zwyciężył szatana, 
przezwyciężył śmierć.

A klasy młodsze w nauczaniu stacjonarnym Idą za Jezusem – przez Wiel-
ki Post do Zmartwychwstania. Na korytarzu szkoły plansza zapełnia się zna-
kami ewangelicznymi mapa drogi do Jerozolimy… Ogromnie cieszy fakt, że 
za tymi symbolami dostrzegają kolejny fragmenty Ewangelii.

▶ Z uwagi na stale  zmieniającą się sytuację epidemiologiczną, to, jak 
będzie wyglądała edukacja w kolejnych miesiącach, wciąż stoi pod 
znakiem zapytania. Dlatego starajmy się pielęgnować te myśli, że 
i zdalna nauka może mieć korzyści. Pamiętajmy, że e-learning umoż-
liwia kontynuację procesu nauczania przy jednoczesnym ogranicze-
niu rozprzestrzeniania się zakażenia. 

Dyrekcja i nauczyciele  
SP1 w Porąbce
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szKoła bez dzwonKów 
SZKOłA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAłAMI PRZEDSZKOLNYMI W PORąBCE 

„Szkoła bez dzwonków” to nasza szkoła Szkoła Podstawowa nr 2 
im. Jana Pawła II w Porąbce. Od 1 września 2020 roku lekcje rozpoczy-
na i kończy nauczyciel, a nie dźwięk dzwonka. Na korytarzach i w salach 
pojawiły się dodatkowe zegary dzięki, którym uczniowie uczą się zarzą-
dzać swoim czasem. Zniknęły krzyki i dziki pęd. Pomimo braku dzwon-
ków lekcje rozpoczynają się w dalszym ciągu punktualnie, nie zauważo-
no również, aby nauczyciele je przedłużali. Od uczniów wiemy, że jest 
spokojniej, a dzwonek nie zagłusza nauczycieli kończących lekcję. Takie 
rozwiązanie wspiera system edukacji oparty na zaufaniu i partnerstwie. 
Badania potwierdzają, że dzwonki powodują natężenie hałasu, wzrost 
poczucia stresu, eskalację energii uczniowskiej oraz zdejmują z uczniów 
odpowiedzialność za kontrolowanie czasu. Wnioski z badań przeprowa-
dzonych w ,,Szkołach bez dzwonka” jasno precyzują korzyści:

  obniżenie poziom hałasu w szkole,
  nauka gospodarowania swoim czasem,
  minimalizowanie stresu u uczniów,
  motywowanie uczniów do większej samodzielności,
  lepsze samopoczucie uczniów i nauczycieli,
  partnerskie traktowanie uczniów przez nauczycieli,
  poprawa relacji między nauczycielami i uczniami,
  uczniowie od samego początku uczą się poczucia czasu i odpo-
wiedzialności za wykonywane działania.

Wszyscy uczniowie rozpoczynają naukę o tej samej godzinie i pracu-
ją w systemie jednozmianowym. Przed i po lekcjach funkcjonuje świe-
tlica, która w odpowiedzi na zapotrzebowanie rodziców od 1 wreśnia 
2021 roku będzie sprawować opieke nad dziećmi do godz. 17.00. Szkoła 
zapewnia bezpłatny dowóz szkolnym busem.

Uczniowie biorą udział w licznych konkursach, w których odnosza 
sukcesy. W tym roku szkolnym dwoje uczniów klasy ósmej uzyskało 
tytuł laureata w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z języka an-
gielskiego, który zwalnia ich z egzaminu z tego przedmiotu. Pandemicz-
ne obostrzenia nie są nam straszne, ponieważ nasze sale i korytarze są 
przestronne, a liczeność klas nie przekracza 20 osób.

W tym roku szkolnym rozpoczęliśmy realizację projektu KREATYW-
NE SZKOŁY WIEJSKIE współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Reginalny Program 

operacyjny Województwa Śląskiego 2014–2020. Dzięki projektowi nasza 
szkoła wzbogaci się o wiele pomocy min. 2 monitory, laptopy, tablety, 
piloty do qwizów i głosowań w konkursach, magiczny dywan (jeden już 
dzieciom służy) wyposażenie pracowni matematycznej, przyrodniczej, 
wyposażenie do prowadzenia zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi.

Zajęcia dla uczniów realizowane w ramach projektu:
  Akademia Kompetencji i Umiejętności;
  Akademia Eksperymentu;
  Akademia Kreatywnego Wspomagania.

Nasza szkoła posiada dwa oddziały predszkolne, które zapewniają 
bezpłatną opiekę, kształcenie i wychowanie, pełne wyżywienie i ciekawe 
zajęcia dodatkowe.

Więcej informacji na stronie internetowej http://spjp2.szkolnastrona.pl.
Alicja Młynarska-Mazur
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Z d r ow y c h i S p o ko jn y c h Ś w i ąt
W i e l k an o cn y c h ż y c z y P o s e ł

P R Z E M Y S Ł AW KO P E R S K I

biuro.poselskie.koperski@gmail .com

tel. 515 577 462
Biuro Poselskie Przemysława Koperskiego ul . Nadbrzeżna 2 43-300 Bielsko-Biała
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„Uchwała antysmogowa” – praktyczne zastosowanie się 
do zapisów, sposób postepowania.

Mam instalację,  
w której następuje spalanie paliw 

stałych, której eksploatacja 
rozpoczęła się przed 1.09.2017 r.

Instalacja dostarcza ciepło do 
systemu centralnego 
ogrzewania (kocioł).

Instalacja wydziela ciepło lub 
wydziela ciepło i przenosi je do innego 

nośnika (tzw. miejscowy ogrzewacz 
powietrza np.: kominek, piec).

¥ Wymiana na instalację spełniającą wymagania 
Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 
24.04.2015.  

Chyba że, instalacja 
¥ osiąga sprawność cieplną min 80% lub 
¥ jest wyposażona w urządzenie do redukcji 

emisji pyłu.

Do 
31.12.2022

Sprawdzam wiek kotła na dzień 
1.09.2017 r.

¥ Wiek kotła powyżej 10 lat (2006 r. i starsze) 
¥ Piece bez tabliczki znamionowej

¥ Wiek kotła od 5 do 10 lat (od 2007 r. do 2012 r.)

¥ Wiek kotła poniżej 5 lat  
     (od 2013 r. do 31.08.2017 r.)

¥ Klasa 3 lub 4 wg. Normy PN-EN 303-5:2012 

Wymiana do 
31.12.2021

Wymiana do 
31.12.2023

Wymiana do 
31.12.2027

Wymiana do 
31.12.2025

CIEKAWOSTKA: 
Czy wiecie, że w latach 50 powstała 
w Porąbce skocznia narciarska K40?

Jak na ówczesne czasy była imponująca, posiadała trzy progi star-
towe, próg wymurowany z kamienia, ambonę sędziowską wykonaną 
z drewna i drewniane schody do samej góry. Największym problemem 
było to, że hamowanie po skoku kończyło się na działkach prywatnych 
i kiedy sprzedano je pod zabudowę, korzystanie ze skoczni stało się 
niemożliwe.

Jeszcze dzisiaj można pomiędzy drzewami odnaleźć pozostałości 
obiektu.

Towarzystwo Przyjaciół Porąbki to skarbnica wiedzy.
Foto. Magnetic Life

uwaga: 31.12.2021 roKu  
– mija termin wymiany najstarszyCh Kotłów!

Poniżej infografika, z której dowiesz się kiedy mija termin wymiany Twojego źródła ciepła.
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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.

już jest segrego!
Uruchomiliśmy łatwą w obsłudze aplikację, którą każdy z nas 

będzie mógł zainstalować na swoim smartfonie.
Aplikacja przypomni nam o terminie odbioru odpadów, ter-

minie płatności, ale najważniejsze, że będziemy mogli wpisać 

w specjalną wyszukiwarkę nazwę odpadu i aplikacja podpowie 
nam do jakiego worka należy go wrzucić.

Popierz aplikacje:
Google Play
App Store

https://gospodarkakomunalna.strefamieszkanca.pl/?ownerId=165
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poziomo:
4 – sos do frytek lub pizzy, 9 – nie każda 

jest zakaźna, 10 – owocowy łobuziak, 11 – 
złom, odpadki metalowe, 12 – imię patrona 
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czańcu, 15 – uczu-
ciowość, nastrojowość, 16 – produkt z tartaku, 
20 – uprawia drzewa owocowe, 21 – Niccolo, 
włoski skrzypek światowej sławy, 23 – obozo-
wisko, 24 – rybka akwariowa, 25 – kolorowy 
ołówek, 29 – strażacka baza, 30 – narządy ru-

chu stawonogów, 31 – graniczy z Porąbką, 32 
– podrzędna restauracja.
pionowo:

1 – Jan, książę oświęcimski, budowniczy 
zamku na Wołku, 2 – teren w rejonie wzgórza 
Wołek, 3 – parząca roślina, 4 – na głowie hoke-
isty, 5 – Damian, były piłkarz Zapory Porąbka 
i Podbeskidzia, 6 – wgłębienie pod stawem ra-
miennym, 7 – syn Adama i Ewy, 8 – przysiółek po 
obydwóch stronach doliny Wielkiej Puszczy, 13 – 

rentgenologia, 14 – sołectwo w gminie Porąbka 
ze stawami, 17 – chlebowy do picia, 18 – kusa 
spódnica, 19 – ozdobny kamienny grobowiec, 
22 – imię dziadka Karola Wojtyły z Czańca, 23 – 
tymczasowy budynek, 26 – rudy grzyb, 27 – kla-
sycystyczny, historyczny obiekt w Kobiernicach, 
28 – atrybut kelnera.

Litery z pół ponumerowanych dodatkowo, 
napisane od 1 do 12 utworzą hasło.

/miecz/

KrzyżówKa 

Hasło: 

8

2

1312

11

9 4

10

7

32

11

623

29

14

20

25

30

26

1

15

27

2

10

3

1

21

4

22

16

3

24

5 7

17

12

8

9

1021 3 4 11 1265 7 8 9

18 19

5

6

31

28


