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gminne wydarzenia
inweSTyCJe rOzPOCzĘTe Oraz PLanOwane
1. Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Bujakowie przy 

ul. Bielskiej 24; 
 wartość inwestycji według kosztorysu: 1.334.304,00 zł brutto 

(dofinansowania z kosztów kwalifikowalnych).
2.  Termomodernizacja budynku komunalnego w Czańcu ul. Zagłębo-

cze 9 wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych;
 wartość. wg umowy: 1.861 288,42 zł brutto (85% dofinansowania 

z kosztów kwalifikowalnych).
3.  Termomodernizacja budynku komunalnego w zakresie docieplenia 

ścian zewnętrznych i dachu oraz modernizacja kotłowni wraz z insta-
lacjami centralnego ogrzewania – Ośrodek Zdrowia w Porąbce;

 wartość wg kosztorysu: 954 868,37 netto (dofinansowania z kosz-
tów kwalifikowalnych).

4.  Termomodernizacja budynku LKS Kobiernice – etap opracowania 
dokumentacji projektowej; 

 wartość zadania: 22 140,00 brutto (etap przygotowania dokumen-
tacji na dotację).

5.  Przebudowa istniejącego boiska i urządzeń sportowych oraz budowa 
nowych urządzeń w Kobiernicach Szacunkowa wartość zadania 1. 
300 044 brutto dofinansowanie ok 1. 000 000 (dofinansowanie RFiL);

6.  Przebudowa drogi, ulica Mała Puszcza w Porąbce;
 wartość zadania ok 3.500 000 (dofinansowanie z Funduszu Gór-

skiego ok. 2. 500 000,00 zł).

7.  Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw przy Szkole 
Podstawowej w Kozubniku nr 2;

 wartość zadania: ok. 66 000, 00 brutto.
8.  Budowa siłowni plenerowej przy Domu Kultury w Bujakowie; 
 wartość zadania: ok. 80000,00 brutto + nadzór (fundusz sołecki).
9.  Budowa wodociągu wraz z zbiornikiem wody i pompownią w Porąb-

ce Wielkiej Puszczy. Inwestycja obejmuje wykonanie sieci wodocią-
gowej z rur PE o długości łącznej 7722 m, zbiornik wody Zb-2 o po-
jemności V=250 m3, oraz kontenerowej pompowni wody PW-2 wraz 
z instalacją elektryczną;

 wartość: ponad 7 mln zł brutto.
 dofinansowanie ok. 6,65 mln zł brutto (95%).
10.  Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bujaków wzdłuż ulicy Po-

lnej, Stawowej, Łupkowej. Projekt przewiduje budowę ponad 2 km 
sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków;

 wartość: ok. 4,5 mln zł brutto.
11.  Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobiernicach w rejonie ulic Zawieź-

nica, Miła, Osadowa i Pańska oraz w Czańcu wzdłuż ulic Kryształowej 
i Kasztelańskiej. Inwestycja przewiduje również modernizację prze-
pompowni ścieków na ul. Krańcowej i remont pompowni na ul. Za-
struzie i Słonecznej w Kobiernicach;

 Długość sieci kanalizacyjnej ok. 1800 metrów.
 Łącznie kanalizacja sanitarna wraz z remontami pompowni: 

ok. 5,85 mln zł brutto (dofinansowanie ok. 5,58 mln zł. 95%).

POLSKi Ład
Wnioski złożone w ramach  
Programu Inwestycji Strategicznych:

1. Zadanie pn. „modernizacja kluczowej gminnej infrastruktury 
drogowo-mostowej na terenie gminy Porąbka-etap i” obejmuje mo-
dernizację dróg na długości około 2,58 km wraz z odwodnieniem oraz 
oświetleniem dróg i przejść dla pieszych a także innymi elementami nie-
zbędnymi do prawidłowego funkcjonowania komunikacji na tych dro-
gach. Zadanie obejmuje:

– modernizację dróg: Zielona, Brzoskwiniowa w Sołectwie Czaniec, 
– oświetlenie ulic: Kęcka, Zagłębocze, Zielona w Sołectwie Czaniec.
Realizacja projektu wpłynie na poprawę dostępności do terenów za-

równo mieszkaniowych jak i inwestycyjnych na terenie gminy, przyczyni 
się do ułatwienia lokalizacji nowych budynków mieszkalnych oraz przed-
siębiorstw, poprawi jakość życia mieszkańców oraz umożliwi dalszy 
rozwój przedsiębiorstw już zlokalizowanych na tym obszarze poprzez 
umożliwienie lepszego dojazdu.

Przewidywana wartość inwestycji: 4 721 207,00 zł.
dofinansowanie: 4 485 147,00 zł.
Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 29.12.2023 r.
2. Zadanie pn. „modernizacja kluczowej gminnej infrastruktury 

drogowo-mostowej na terenie gminy Porąbka-etap ii” obejmuje 
modernizację dróg na długości około 2,91 km, z jednym obiektem mo-
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stowym, wraz z odwodnieniem, miejscami parkingowymi przy ulicy 
Cmentarnej oraz oświetleniem dróg i innymi elementami niezbędnymi 
do prawidłowego funkcjonowania komunikacji na tych drogach. Zada-
nie obejmuje modernizację dróg w następujących Sołectwach:

– Bujaków ulice: Cmentarna wraz z miejscami parkingowymi (parkin-
giem), Osiedlowa, Wiejska,

– Czaniec : budowa mostu przy ulicy Kruczej,
– Kobiernice ulice: Lipowa, Mieszczyńsko, Szkolna,
– Porąbka ulice: Bystra, Braterska,
oraz budowa oświetlenia w Sołectwach:
– Bujaków ulice: Polna, Stawowa,
– Kobiernice ulice: Mieszczyńsko,
– Porąbka ulice: Żywiecka, Borowa, Kupiecka.
Przewidywana wartość inwestycji: 5 143 862,00 zł.
dofinansowanie: 4 886 669,00 zł.
Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 29.12.2023 r.
3. Zadanie pn. „Budowa toru rolkowo-wrotkowego na obiekcie 

sportowym LKS „zapora” w Porąbce” polegać będzie na budowie toru 
rolkowo-wrotkowego wraz z niezbędną infrastrukturą. Kompleks na któ-
rym będzie prowadzona inwestycja zlokalizowany jest w centrum miej-
scowości Porąbka i składa się z boiska, siłowni zewnętrznej, sceny oraz 
placu zabaw. W wyniku realizacji projektu zostanie wykonany:

– nowoczesny tor rolkowo-wrotkowy o nawierzchni bitumicznej 
o łącznej długości 400 m wraz z odwodnieniem.

– plac manewrowy do nauki jazdy na rolkach i wrotkach o nawierzch-
ni bitumicznej o powierzchni około 415 m2,

– teren utwardzony wokół toru i placu manewrowego z kostki bruko-
wej o powierzchni około 600 m2,

– wiata rekreacyjna drewniana umożliwiająca odpoczynek użytkow-
nikom toru a jednocześnie pełniąca funkcję biura zawodów,

– ławki i kosze na śmieci, stojak na rowery.
Realizowana operacja będzie uzupełnieniem istniejącej już infra-

struktury, a jednocześnie umożliwi poszerzenie oferty spędzania wolne-
go czasu wolnego o dodatkowe rekreacyjne i wyczynowe uprawnianie 
sportu. Szczególnie ważne jest, aby zwrócić tu uwagę na aktywność śro-
dowisk popegeerowskich, bowiem projekt ten ma za zadanie przyczynić 
się do zwiększenia integracji wszystkich mieszkańców – zarówno młod-
szych i starszych.

Przewidywana wartość inwestycji: 1 145 062,00 zł.
dofinansowanie: 1 122 161,00 zł.
Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 29.12.2023 r.
4. „wzmocnienie bezpieczeństwa i potencjału gospodarczego 

słabo rozwiniętej części gminy: przebudowa ul. Bratniej i Bukowej 
w Czańcu i ul. wschodniej w Bujakowie”.

Zadanie obejmuje: modernizację dróg na długości około 0,85 km 
wraz z odwodnieniem i elementami niezbędnymi do prawidłowego 
funkcjonowania komunikacji na tych drogach. Inwestycja obejmuje mo-
dernizację dróg w następujących Sołectwach:

– Bujaków: Wschodnia,
– Czaniec: Bratnia, Bukowa.
Likwidacja PGR-u w miejscowości Kobiernice w Gminie Porąbka 

spowodowała utratę miejsc pracy zatrudnionych tam mieszkańców ca-
łej gminy, a co za tym idzie spadek dochodów mieszkańców. Warto też 
zaznaczyć, że również dla samorządów likwidacja PGR miała istotne zna-
czenie: nie tylko utraciły one dochody z płaconych przez PGR podatków, 
ale dodatkowo pojawiły się nowe grupy wymagające wsparcia (zasiłki 

Środki pozyskane  
dla placówek oświatowych:

1. 8 placówek z gminy uzyskało dofinansowanie w ramach Priorytetu 3 
„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025” – 
zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego 
oraz promocje czytelnictwa. Ze środków tych wyposażone zostały biblio-
teki szkolne oraz zakupione zostały książki zarówno do bibliotek szkol-
nych jak i przedszkoli. Kwota wsparcia to 53.500 zł. W tym roku kolejne 
dwie placówki zostały zakwalifikowane do objęcia wsparciem.

2. W ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” w 2021 r. udało się pozy-
skać środki w wysokości 32.395 zł na organizację wycieczek dla uczniów 
z naszych szkół. W programie wzięło udział 269 uczniów z 4 szkół podsta-
wowych. Jest to program, którego przedmiotem jest wsparcie organów 
prowadzących szkoły w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie 
procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży. Szkoły pozyskały środki na do-
finansowanie wyjazdu do znajdujących się w Polsce muzeów, miejsc pa-
mięci, obiektów kultury, instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. 
Aktualnie zawarto porozumienie o dofinansowanie wycieczek w 2022 r. 
na kolejnych 11 wycieczek dla 3 szkół. Kwota dotacji to 81.051 zł

3. Wszystkie szkoły podstawowe z Gminy Porąbka otrzymały dofi-
nansowanie w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. Część sprzętu 
została zakupiona końcem zeszłego roku, teraz dokonywane są ostatnie 
zakupy.

Sprzęt zakupiony w ramach programu od 1 września 2022 r. będzie 
intensywnie użytkowany i przyczyni się do rozwoju kompetencji przy-
szłości, tzn.: kreatywności, umiejętności pracy zespołowej, rozwijanie 
umiejętności praktycznych i technicznych dzieci i młodzieży. Pozyskane 
środki to 373.900 zł. 

dla bezrobotnych, pomoc społeczna). Mieszkańcy zmuszeni zostali szu-
kać pracy w innych miejscowościach. Zmodernizowana droga stworzy 
im łatwiejszy dostęp do zakładów produkcyjnych, bowiem jest to droga 
łącząca powiat bielski z powiatem oświęcimskim, gdzie zatrudnionych 
jest wielu mieszkańców gminy Porąbka.

Przewidywana wartość inwestycji: 1 345 221,00 zł.
Dofinansowanie: 1 138 317,00 zł.
Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 29.12.2023 r.
5. nazwa inwestycji: „zagospodarowanie Północnego stoku Żaru 

i Kiczery w Porąbce wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap ii” In-
westycja realizowana będzie na obszarze Góry Kiczera i Góry Żar, któ-
re stanowią teren niezwykle atrakcyjny pod względem przyrodniczo – 
krajobrazowym, a także słyną z nieprzeciętnych walorów widokowych. 
Pierwszy etap zadania jest już realizowany i obejmuje inwestycję zwią-
zaną z poprawą infrastruktury drogowej na ul. Mała Puszcza w Porąbce 
wraz z parkingami, chodnikami dla pieszych itp. Celem projektu jest wy-
korzystanie istniejących walorów turystycznych, pod kątem ich rozwo-
ju społeczno-gospodarczego, co po części wpłynie też na niwelowanie 
skutków związanych z pandemią Covid-19. W ramach projektu nastąpi 
wzmocnienie potencjału turystycznego i połączenie Góry Żar z Górą 
Kiczera, poprzez utworzenie całorocznej ścieżki przyrodniczo-edukacyj-
no-sportowej (przystosowanej dla osób niepełnosprawnych) oraz wieży 
widokowej na szczycie Kiczery wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Przewidywana wartość inwestycji: 6 105 720,00 zł.
dofinansowanie: 5 495 148,00 zł.
Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 31.12.2025 r.
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Wniosek Pesel
W związku z dużym zainteresowaniem złożenia wniosku o nadanie 

numeru PESEL dla obywateli Ukrainy, Urząd Gminy w Porąbce prosi o te-
lefoniczną rejestrację wizyty w tej sprawie.

Rejestrację wizyty można dokonać pod numerem telefonu 571 245 
300.

Mieszkańców gminy Porąbka oraz obywateli Ukrainy prosimy o wy-
rozumiałość.

W związku z wkroczeniem rosyjskich wojsk na teren Ukrainy, naru-
szeniem jej suwerenności i toczącą się tam wojną, władze Gminy Porąb-
ka, Rada Gminy oraz Wójt stanowczo potępiają te działania i wyrażają 
solidarność z narodem ukraińskim. W tym trudnym i niewyobrażalnym 
czasie łączymy się myślami z wszystkimi obywatelami Ukrainy

Obywatele Ukrainy żyją wśród nas. Przeżywają dramat... w swojej Oj-
czyźnie pozostawili najbliższych... Jesteśmy z Wami. Deklarujemy szeroką 
pomoc i wsparcie.

Przed nami czas pełnej mobilizacji! Dziękujemy WSZYSTKIM zaanga-
żowanym, za każdą dotychczasową formę pomocy.
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Zajęcia relaksacyjne dla gości Z Ukrainy
#NapomocUkrainie
W Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce wolontariusze poprowadzili pierw-

sze zajęcia relaksacyjne dla naszych gości z Ukrainy. Mamy nadzieję, że proste, 
znane od wieków ćwiczenia oddechowe pomogą uspokoić umysł i odpocząć od 
trudnów rzeczywistości, w której się znaleźli.

Dziękujemy Dorocie i Patrykowi Słotwińskim,za wspaniałą inicjatywę.

PrZyjmoWanie WnioskóW
#NapomocUkrainie
Gmina Porąbka rozpoczęła przyjmowanie wniosków o świadczenia pieniężne 

za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywają-
cym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

– przyjmowanie wniosków od poniedziałku 21 marca 2022 r. (nie jest wyma-
gane umawianie wizyt);

– mieszkańcy Gminy Porąbka zapewniający bezpłatne zakwaterowanie i wy-
żywienie obywatelom Ukrainy mogą składać wnioski w Urzędzie Gminy Porąbka 
w godz. 9.00 – 15.00;

– świadczenie trwa maksymalnie 60 dni, (za zgodą wojewody istnieje możli-
wość przedłużenia w szczególnie uzasadnionych przypadkach), kwota świadcze-
nia wynosi 40 zł osobo/dzień;

– informacji udziela Gabriela Grabka-Grzechynia tel. 33/827 28 06 lub 33/827 
28 60.

Co jest wymagane przy składaniu wniosku:
– imię i nazwisko, PESEL lub NIP składającego wniosek, nr konta,
– PESEL lub numer dowodu tożsamości osób, które znalazły schronienie 

w prywatnych lokalach. Wskazanie we wniosku numeru PESEL, znacznie usprawni 
i przyspieszy wypłatę świadczenia. 

– wskazanie okresu zakwaterowania, adresu oraz liczby przyjętych osób.
Mieszkańcy składają oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej, 

informacje w nich zawarte muszę być zgodne ze stanem faktycznym. Osoby ubie-
gające się o świadczenie nie mogą pobierać żadnych opłat za wynajem i wyżywie-
nie od osób zakwaterowanych. Wnioski będą weryfikowane.
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номер Pesel
У зв’язку з великою зацікавленістю щодо подання заявки на 

номер PESEL для громадян України, Поромбська ґміна просить 
телефонну реєстрацію візиту у цьому питанні.

Зареєструватися на візит можна за телефоном 571 245 300.
Просимо жителів ґміни Поронбка та громадян України 

з розумінням.
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#NapomocUkrainie
Druhowie wrócili z akcji pomocowej z przejścia granicznego w Kro-

ścienku.
Strażacy transportowali uchodźców z Ukrainy do miejsc, gdzie mogą 

odpocząć, znaleźć schronienie i zjeść ciepły posiłek.
Akcją przyjęcia uchodźców z Ukrainy kieruje Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji we współpracy z wojewodami z terenów 
przygranicznych.

Pomagaliśmy każdemu, kto potrzebuje pomocy. Robiliśmy wszystko, 
aby osoby uciekające przed wojną zgłaszały się w punkcie recepcyjnym, 
a potem mogły wreszcie odpocząć, umyć się, zjeść ciepły posiłek i napić 
się kawy lub herbaty – podkreśla Sebastian Parcia.

druhOwie wróCiLi z graniCy
Na granicę przyjeżdżają głównie matki z dziećmi, osoby starsze i nie-

pełnosprawni. Widać, kto potrzebuje pomocy, również medycznej.
Robiliśmy swoje... to co Strażak ma robić. Już jesteśmy w swoich do-

mach. Kochani, doceńmy to co mamy...
W akcji pomocowej uczestniczyły jednostki OSP Miasta Bielsko-Biała, 

OSP Bielsko-Biała Straconka, OSP Bielsko-Biała Lipnik, OSP Bielsko-Biała 
Leszczyny, OSP Bielsko-Biała Hałcnów, OSP Bielsko-Biała Stare Bielsko, 
OSP Bielsko-Biała Kamienica, OSP Bielsko-Biała Mikuszowice Śląskie.

Z Powiatu Bielskiego w akcji uczestniczyli druhowie z OSP Porąbka.

Sebastian Parcia, Rafał Mas,  
Andrzej Gałuszka, Szymon Kastelik
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Już po raz drugi Ks Soła Kobiernice udała się wraz z klubem motocy-
klowym Riders on the storm – Bielsko-Biała na granicę Polsko-Ukraińską, 
aby pomóc mieszkańcom Ukrainy, uciekającym przed wojną. Dla potrze-
bujących przygotowaliśmy: ciepłe posiłki, kawę, herbatę, lekarstwa, sło-
dycze i ciasto przygotowane przez Annę Pałosz.

Nasza delegacja wyruszyła w składzie: Andrzej Sadlik, Magdalena Pa-
łosz, Mariusz Żurek, Roman Graczyk, Dawid Markiel, Jakub Zoń, Maciej 
Klapiński, Marcin Lekki, Martyna Karska, Marcelina Dziuba, Filip Bożek, 
Tomasz Pałosz. 

Składamy serdeczne podziękowania dla firm i osób, bez których 
nasz wyjazd by się nie odbył: Grupa Kęty, Lidia Rozumek, Dariusz Lasz-

KS SOŁa KOBierniCe POmaga uKrainie
czak, Bartłomiej Witkowski, Agata Balcy, Ireneusz Sosna, Krzysztof 
Ślizowski, Sławomir Koczur, – Mirex, Rafał Gałosz, Andrzej Sadlik, Pie-
karnia Piskorek, Przystań nad Sołą, Mirosław Hejnicki, Anna Pałosz, Fir-
ma Asysta, Michał Wasztyl, Agata Masny – Odido Wilamowice, Robert 
Ćwierka, Sambor Wysogląd, Łukasz Baścik – Domowe Smaki, Agnieszka 
Giżycka, Zbigniew Rajda, Aleksander Krakowiński, Marek Handzlik – 
Marhan, Władysław Piznal, Damian Formas, Jan Kojder, Konrad Juras, 
Jacek Adamus, Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Irena Rybarska, Ma-
rek Błasiak – Auto Szyby. 

Dziękujemy!

mOrSy dLa 
uKrainy

Fotorelacja z marcowego mor-
sowania wraz ze zbiórką rzeczy 
dla dzieci z Ukrainy. Bardzo dzię-
kujemy Morsy-Kozy i Morsy Kęty 
za włączenie się w akcję. #Pomoc-
dlaUkrainy
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rW rejestracja Ukraina
#napomocukrainie

drOdzy mieSzKaŃCy gminy POrĄBKa
Jeśli w Waszym domu lub Waszej okolicy zatrzymali się obywatele 

Ukrainy, uciekający przed wojną w swoim kraju – koniecznie muszą 
zgłosić się do naszego urzędu w celu zarejestrowania. Zgłoszenia są 
przyjmowane w biurze Urzędu Stanu Cywilnego w Porąbce (Dom Kul-
tury, I piętro) przez Panią Joannę Jurczak. W razie pytań proszę dzwo-
nić pod nr telefonu: 571 245 300.

Do rejestracji prosimy zabrać dokument tożsamości każdego 
z obywateli ukraińskich.

Dzięki temu m.in. będziemy mogli uzyskać informacje o rodzaju 
pomocy jaką pragniemy objąć w/w obywateli.

Przypominamy, że w naszym Urzędzie Gminy prowadzona jest 
akcja „POMOC DLA UKRAINY”. Bardzo dziękujemy za ogrom dobroci, 
która płynie do nas każdego dnia. RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ.

Ważne info Uk
#PomocdlaUkrainy
Mając na uwadze fakt, iż dociera do nas coraz więcej sygnałów 

od osób i firm, które chcą wesprzeć akcję pomocową dla Ukrainy, czy 
to w formie wolontariatu, organizacji transportu, czy zapewnienia 
miejsc noclegowych dla uciekających przed wojną, postanowiliśmy 
o uruchomieniu specjalnego adresu poczty elektronicznej, który bę-
dzie służyć do bieżącej komunikacji w tych sprawach: 

pomoc.ukraina@ug.porabka.pl
Nadto na oficjalnej stronie Gminy Porąbka www.porabka.pl, zo-

stała utworzona specjalna zakładka „POMOC DLA UKRAINY” – https://
www.porabka.pl/pomoc-dla-ukrainy/, gdzie będziemy na bieżąco 
informować o wszelkich rodzajach działań pomocowych dla uchodź-
ców, sposobach rozliczeń, komunikatach organów odpowiedzialnych 
za ich rozlokowanie itp. 

Równocześnie informuję, że „Fundacja Człowiek Wsparciem”, któ-
rej siedziba mieści się w Gminie Porąbka, założyła tzw. „zrzutkę” na 
rzecz uchodźców przebywających na terenie Gminy Porąbka, która 
jest dostępna pod poniższym linkiem: 

https://zrzutka.pl/mieszkancy-gminy-porabka-na-pomoc.
Informacja o ważnych numerach telefonów.
Wójt Gminy Porąbka Paweł Zemanek, wyznaczył osoby do koor-

dynacji akcji pomocowej na terenie naszej gminy.
Zgłaszanie pilnych potrzeb dotyczących konieczności udzielenia 

natychmiastowej pomocy uchodźcom przybyłym do Gminy Porąbka 
– koordynator Patryk Smoła – tel. 512 746 149. 

Zgłaszanie własnych mieszkań, domów lub chęć zaoferowania in-
nego wsparcia dla uchodźców – koordynator Damian Czernik – tel. 
501 255 356.

Rejestracja uchodźców przebywających na ternie Gminy Porąbka 
– koordynator Joanna Jurczak – tel. 571 245 300.

Działania w zakresie ochrony zdrowia – koordynator Gabriela 
Grabka Grzechynia – tel. 667 100 025. 

Pomoc prawna dla uchodźców – koordynator Radca Prawny Ewe-
lina Fabia – Pardela – tel. 604 798 103.

Zbiórka rzeczowa, wolontariat – koordynator Marta Targosz  
– tel. 609 031 430.

zBiórKa rzeCzOwa
#PomocdlaUkrainy

Zbiórka do „magaZynU Pomocy  
dla obyWateli Ukrainy”

Zwracamy się z serdeczną prośbą o dostarczenie do Domu Kultury 
w Porąbce, artykułów pierwszej potrzeby dla Obywateli Ukrainy.

Potrzebne rzeczy:
– żywność długoterminowa,
– środki higieny osobistej (m.in. żele do mycia, szampony, pasty 

do zębów, itp.),
– artykuły dziecięce.
Zbiórka oraz wydawanie artykułów dla Obywateli Ukrainy pro-

wadzona jest od poniedziałku do piątku w godz. pracy Domu Kultury 
w Porąbce czyli od 7.30 – do 17.00 oraz podczas pełnionych dyżurów 
w soboty w godz. 9.00 – 15.00.

Dziękujemy za okazane serce i pomoc.
Zbiórka rzeczowa, wolontariat – koordynator Marta Targosz  

– tel. 609 031 430.
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rOCzniCa POwSTania 
STyCzniOwegO
Fotoreportaż
#159rocznicaPowstaniaStyczniowego
Porąbka 2022
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Pszczoła zazwyczaj kojarzy się z pszczołami miodnymi, a zwłaszcza 
tymi, które żyją w ulach. Tymczasem w Polsce żyje ponad 470 gatunków 
pszczół. Uwierzycie? A skoro Gmina Porąbka, to Gmina przyjazna wszyst-
kim pszczołom, tym dzikim też, to postanowiliśmy zrobić dla nich coś 
dobrego i stworzyć im dobre warunki do życia. Dlatego w domkach dla 
zapylaczy pojawią się rurki trzcinowe różnych rozmiarów, żeby i mniejsi 
i więksi znaleźli tam przytulny kąt. Domki zapełnią się materiałami goto-
wymi do zamieszkania przez pszczoły, na warsztatach z dziećmi ze szkół 
w całej Gminie. Zrobienie czegoś dobrego dla owadów na pewno przy-
niesie też dużo dobrego dla mieszkańców w postaci pięknie zapylonych 
np. drzew i krzewów owocowych. Zajęcia poprowadzą Dorota i Patryk 
Słotwińscy z Kobiernic. 

Uzupełnianie domków dla zapylaczy wspólnie z #SpokójPszczoły

gmina PrzyJazna TaKŻe 
dziKim PSzCzOŁOm

KOnKurS fOTOgrafiCzny
Bardzo dzięku-

jemy wszystkim, 
którzy wzięli udział 
w konkursie foto-
graficznym zorga-
nizowanym przez 
pasiekę edukacyjną 
Gminy Porąbka oraz 
#spokojpszczoly. 
Nagrody podarowa-
ne przez #lysonpo-
land trafiły do zwy-
cięzców konkursu. 
Gratulacje! 

W dniach od 12–13 lutego mieliśmy przyjemność brać udział 
w III  ZIMOWYCH MISTRZOSTWACH RATOWNICZYCH SKOCZÓW 12 – 
13.02.2022 r.

Nasza jednostka wykazała się dużą wytrwałością i opanowaniem, 
które zaowocowały:

– OSP Kobiernice I – III miejsce, 
– OSP Kobiernice II – V miejsce.
Dodatkowo zostaliśmy wyróżnieni w dwóch zadaniach pt. „KLIENT” 

oraz „ELEKTRYK”.
Są to dla nas wspaniałe wyniki, jednak nie zwalniany tempa i dalej 

dążymy by podnosić naszą wiedzę i doświadczenie!
Gratulujemy również druhom z OSP Czaniec, którzy razem z nami re-

prezentowali Gminę Porąbka!
Dziękujemy FLUO team – Centrum Usług Medycznych, za świetną or-

ganizację i możliwość sprawdzenia naszych możliwości.
Gratulujemy również:
– OSP Sucha Góra – I miejsce,
– Śląski Uniwersytet Medyczny „DESMURDZY” – II miejsce.

iii zimOwe miSTrzOSTwa 
raTOwniCze

KadrOwiCz
Reportaż o Macieju Handzliku 

z Czańca, który otrzymał powoła-
nie do Kadry Narodowej w dyscy-
plinie skoków przez przeszkody.

Zapraszamy do zapoznania się 
z reportażem, który znajduje się na oficjalnym YouTube Gminy Porąbka 
oraz Facebooku.

Maciej Handzlik to utalentowany, 16-letni dzisiaj zawodnik klubu SKJ 
Preria Wilkowice.

W ubiegłym roku podczas finału Mistrzostw Śląska, wywalczył w ka-
tegorii juniorów młodszych 4. lokatę, w kategorii juniorów był 3. w Mi-
strzostwach Polski Południowej rozegranych w Żywcu w kategorii junio-
rów zdobył medal brązowy. Powołany do Kadry Narodowej na rok 2022 
w dyscyplinie skoków przez przeszkody.
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OPieKa wyTChnieniOwa
Gminny Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej w Porąbce ogłasza nabór 
wniosków w ramach Programu „Opie-
ka wytchnieniowa„ – edycja 2022 fi-
nansowanego ze środków Funduszu 
Solidarnościowego w ramach resor-
towego programu Ministerstwa Ro-
dziny i Polityki Społecznej.

Program będzie realizowany w formie pobytu całodobowego (do 
14 dni), w placówce zapewniającej opiekę całodobową osobom niepeł-
nosprawnym, wpisanej do rejestru Wojewody lub innym miejscu wskaza-
nym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy.

Wnioski należy składać:
• osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Po-

rąbce przy ul. Rynek 4;
• pocztą tradycyjną na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Porąbce, ul. Rynek 4, 43-353 Porąbka;
• elektronicznie za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Admini-

stracji Publicznej – ePUAP /opatrzone podpisem elektronicznym.
Zgłoszenia do Programu będą przyjmowane w terminie do dnia 

30 kwietnia 2022 r.
Udział w programie jest bezpłatny. 
Więcej informacji na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomo-

cy Społecznej w Porąbce www.gops.porabka.pl i pod numerami telefo-
nów +48 338106045, +48 338106054.

nOwe POJazdy

W dniu 14 lutego 
w Urzędzie Gminy, od-
było się spotkanie Wójta 
Gminy Porąbka Pawła 
Zemanka z Dzielnico-
wymi asp. Krzysztofem 
Barabaszem oraz mł.asp. 
Radosławem Dendysem.

Policjanci podczas 
pościgu za złodziejem 
pojazdów, uratowali ży-
cie mężczyźnie, który 
zasłabł na ulicy.

Podczas spotkania, 
Wójt podziękował Poli-
cjantom za trud, deter-
minację i poświęcenie, 
którego nie szczędzą 
w codziennej służbie, za 

wzorowe i profesjonalne wypełnianie swoich obowiązków, za męstwo 
i ofiarność w każdej sytuacji.

Przypomnijmy…
We wtorek, 8 lutego po południu Dzielnicowi z kobiernickiego komi-

sariatu, jako jeden z patroli biorących udział w pościgu za sprawcą rozbo-
ju i kradzieży pojazdu w Kętach przy ulicy Kościuszki, zauważyli leżącego 
na ulicy mężczyznę, który nie dawał oznak życia. Policjanci, widząc zagro-
żenie życia, podjechali na miejsce. Młodszy aspirant Radosław Dendys, 
który jest również ratownikiem medycznym oraz aspirant Krzysztof Ba-
rabasz natychmiast podzielili się zadaniami – zabezpieczyli miejsce, we-
zwali karetkę pogotowia i podjęli resuscytację krążeniowo-oddechową 
poszkodowanego, która przywróciła oddech i akcję serca mężczyźnie. 
Dzielnicowi monitorowali funkcję życiowe do czasu przyjazdu karetki. 
Gdy na miejsce dojechał zespół ratownictwa medycznego, Policjanci 
pomogli ratownikom bezpiecznie umieścić 63-latka w karetce, do któ-
rej wszedł już o własnych siłach. Mężczyzna został przetransportowany 
do szpitala, a policjanci wrócili do działań związanych z zatrzymaniem 
sprawcy rozboju. Policjanci zawsze gotowi są do niesienia pomocy, a ta 
sytuacja, to nie pierwsze tego typu zdarzenie w służbie naszych mundu-
rowych.

To kolejny dowód na to, że najważniejsze jest niesienie pomocy.
Specjalista od ratowania życia…
Dzielnicowy Radosław Dendys to specjalista od ratowania życia. 

W 2016 roku w Kozach wspólnie z Jakubem Janułą uratował czterooso-
bową rodzinę z płonącego domu. W 2019 roku w Czańcu wraz z Mate-
uszem Barabaszem ewakuował z objętego pożarem domu dwie osoby 
i psa. Również w 2019 roku policjant uratował w ostatniej chwili zdespe-
rowaną nastolatkę, która była w stanie hipotermii.

POdziĘKOwania  
dLa dzieLniCOwyCh

KOMUNIKACJA BESKIDZKA zakupiła nowe Mercedesy, które z pew-
nością spotkamy na drogach w Gminie Porąbka. Autobusy zawiozą Was 
bezpiecznie do domu, pracy, czy szkoły. 

Przyjemnej i bezpiecznej podróży.
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STraŻaCKi TurnieJ
Zapraszamy do zapoznania się z fotoreportażem 

z „Halowego Turnieju Piłki Nożnej Strażaków z terenu 
gminy Porąbka” o Puchar Prezesa Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Porąbce druha Bogusława Wawaka. Turniej 
odbył się pod patronatem Wójta Gminy Porąbka Pawła 
Zemanka.

Wyniki:
1 OSP Porąbka;
2 OSP Czaniec;
3 OSP Wielka Puszcza;
4 OSP Bujaków;
5 OSP Kobiernice.

Serdecznie gratulujemy!
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LKS Czaniec przy współpracy  
z Gminą Porąbka i Powiatem Bielskim

wSPierLi  
maŁegO BOhaTera 

Za nami drugi, organizowany przez LKS Czaniec przy współpracy 
z Gminą Porąbka i Powiatem Bielskim, Turniej Charytatywny #Akademia-
Pomaga, w którym wspieramy małego bohatera Fabianka Fajfereka. 

Rocznik 2008, zajął 1 miejsce, rocznik 2009 – zakończył zmagania na 
4 pozycji: 

– Hala w Szkole Podstawowej nr 1 w Czańcu;
– Trampkarz Młodszy (rocznik 2008 i młodsi);
– LKS Czaniec I (rocznik 2008 / 09): Stanisław Kolber, Maciej Macia-

szek, Jakub Matusiak, Dariusz Prus-Osowski, Jakub Rozmus, Krzysztof 
Bizoń, Paweł Hrapkowicz, Leon Gałuszka, Patryk Kiepura;

– LKS Czaniec II (rocznik 2009/10): Arkadiusz Pałosz, Bartłomiej Du-
biel, Wojciech Mamica, Seweryn Palus, Dagmara Łubik, Patryk Mreńca.

Grali i pomagali razem z nami:
– LKS Bestwina;
– LKS Burza Roczyny;
– LKS Zapora Porąbka.
Dziękujemy wszystkim Zespołom za wspólną grę na parkiecie, moż-

liwość piłkarskiego rozwoju dzięki rywalizacji oraz za wsparcie naszej 
zbiórki. 

– LKS Czaniec II LKS Burza Roczyny 1 – 1 (Seweryn Palus); 
– LKS Zapora Porąbka LKS Bestwina 0 – 1;
– LKS Czaniec LKS Burza Roczyny 6 – 0 (Dariusz Prus-Osowski, Maciej 

Maciaszek, Krzysztof Bizoń, Leon Gałuszka, Paweł Hrapkowicz x2); 
– LKS Czaniec II LKS Zapora Porąbka 3 – 1 ( Wojciech Mamica, Sewe-

ryn Palus, Bartłomiej Dubiel); 
– LKS Czaniec II LKS Bestwina 0 – 3;
– LKS Czaniec LKS Zapora Porąbka 6 – 1 ( Maciej Maciaszek x 3, Paweł 

Hrapkowicz x 2, Krzysztof Bizoń); 

– LKS Czaniec LKS Bestwina 7 – 4 (Maciej Maciaszek x 2, Dariusz Prus-
-Osowski x 2, Jakub Rozmus, Krzysztof Bizoń, Paweł Hrapkowicz); 

– LKS Burza Roczyny LKS Zapora Porąbka 4 – 2;
– LKS Czaniec LKS Czaniec II 10 – 0 ( Krzysztof Bizoń x 3, Dariusz Prus-

-Osowski x 2, Patryk Kiepura x 2, Paweł Hrapkowicz x 2, Maciej Maciaszek); 
– LKS Bestwina LKS Burza Roczyny 3 – 6;
– LKS Czaniec I 12 punktów;
– LKS Burza Roczyny 7 punktów;
– LKS Bestwina 6 punktów;
– LKS Czaniec II 4 punkty;
– LKS Zapora Porąbka 0 punktów.
„Mistrzowską Drużynę” Turnieju #AkademiaPomaga utworzyli:
– Kajetan Kopeć (LKS Bestwina);
– Oliwier Paterak (LKS Burza Roczyny);
– Szymon Pszczółka (LKS Zapora Porąbka);
– Maciej Maciaszek (LKS Czaniec);
– Bartłomiej Dubiel (LKS Czaniec).
Gratulujemy wszystkim Zawodnikom i jednocześnie dziękujemy za 

pomoc dla Fabianka, gdyż strzelone 60 bramek wzbogaciły naszą zbiór-
kę o 600 złotych. 
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Delegaci V Zjazdu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bielsku-
-Białej zebrali się w sali widowiskowej Gminny Ośrodek Kultury w Jasie-
nicy na Drzewiarzu. Podczas obrad podsumowali minioną kadencje, wy-
tyczyli też kierunki działania na nową pięcioletnią kadencję organizacji 
powiatowej OSP. 

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz, 
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej st. bryg. 
Zbigniew Mizera, prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Biel-
sku-Białej Stanisław Nycz, naczelnik wydziału zarządzania kryzysowego 
powiatu bielskiego Marek Rączka, przewodniczący sądu honorowego 
Marian Indeka, starosta bielski Andrzej Płonka, burmistrz miasta Cze-
chowice-Dziedzice Marian Błachut, zastępca wójta gminy Jaworze Anna 
Skotnicka-Nędzka, wójt gminy Bestwina Artur Beniowski, zastępca wójta 
gminy Porąbka Bogusław Wawak oraz członek zarządu powiatu bielskie-
go Barbara Adamska.

Zebrani, przed przystąpieniem do obrad, uczcili chwilą ciszy pamięć 
druhów OSP z terenu całego powiatu bielskiego, którzy zmarli w okresie 
5 lat kadencji (2016–2021).

Przedstawiciel Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Janusz Pierzyna 
w asyście Mariana Indeki i Stanisława Nycza odznaczył „Złotym Znakiem 
Związku” najwyższym odznaczeniem strażackim dh Kazimierza Stanię 
z Osp Stara Wieś i Komendanta PSP st. bryg. Zbigniewa Mizerę medalem 
Honorowym im. Bolesława Chomicza. Wyróżnienia te zostały nadane de-
cyzją Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie.

Wójt Janusz Pierzyna w imieniu Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP 
w Katowicach podziękował za współpracę zarządowi kończącemu ka-
dencję. – Dziękuję za współpracę całemu zarządowi oraz strażakom 
ochotnikom za zaangażowanie oraz ofiarną pomoc w akcjach ratowni-
czych. Dziękuję również włodarzom samorządów gminnych i powiato-
wego za wsparcie finansowe dla KM PSP w Bielsku-Białej oraz dla jed-
nostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Co więcej dziękuję za codzienną 
współpracę w zakresie pomocy w utrzymaniu bezpieczeństwa na terenie 
powiatu bielskiego, dodawał wójt.

W dalszej części spotkania jednogłośnie udzielono absolutorium 
ustępującemu zarządowi, jednogłośnie też wybrano nowe władze. 

Prezesem zarządu został Stanisław Nycz. Ponownie wiceprezesem 
Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP wybrano wójta gminy Jasienica 
i zarazem prezesa gminnego Związku OSP RP w Jasienicy Janusza Pie-
rzynę. Został on wybrany również jako jeden z dwóch przedstawicieli do 
Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach.

Podczas zjazdu hymn zagrała Orkiestra Dęta OSP Mazańcowice pod 
kierunkiem Mieczysława Orlickiego.

Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bielsku-Białej:
Prezes: Stanisław Nycz, Wiceprezes: Janusz Pierzyna, Wiceprezes: 

Krzysztof Ryłko, Wiceprezes: Zygmunt Łukoś, Wiceprezes: Grzegorz Gabor, 
Sekretarz: Roman Jędrzejko, Skarbnik: Krzysztof Kuś, Członek Prezydium: 
Szymon Kastelik, Członek Prezydium: Mariusz Mędrzak, Członek Prezy-
dium: bryg. Zbigniew Mizera – Komendant Miejski PSP w Bielsku-Białej.

Członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bielsku-Bia-
łej: Artur Beniowski – Bestwina, Mirosław Szemla – Buczkowice, Marian 
Błachut – Czechowice-Dziedzice, Marcin Dziki – Czechowice-Dziedzice, 
Florian Feruga – Jasienica, Stanisław Cebulak – Jasienica, Artur Duława 
– Jasienica, Roman Marekwica – Jasienica, Czesław Malchar – Jaworze, 
Jan Samerlik – Kozy, Damian Czernik – Porąbka, Marek Sporek – Porąbka, 
Tomasz Przybyła – Szczyrk, Tadeusz Łaś – Wilamowice, Katarzyna Lalik – 
Wilkowice, Jan Chrząszcz – Wicewojewoda Śląski, Zbigniew Mizera – Ko-
mendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. 

Przedstawiciele do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Ka-
towicach: Stanisław Nycz, Janusz Pierzyna. 

Komisja Rewizyjna oddziału powiatowego: Przewodniczący : Tomasz 
Donocik, Zastępca Przewodniczącego: Tadeusz Szkucik, Sekretarz: Woj-
ciech Kąkol.

zJazd POwiaTOwy w JaSieniCy

KLuB gier
Kolejne dobre wiadomości dla naszego Klubu GIER BEZ PRĄDU – ZGRANA PACZKA.
Grono osób wspierających nasz Klub zasilili Państwo Elżbieta Gamza oraz Piotr Gamza, 

którzy przekazali nam gry planszowe, oraz UWAGA: stół do gry w tenisa stołowego! 
To prezent, którego się nie spodziewaliśmy, a pozwoli on rozszerzyć działalność na-

szego Klubu.
Serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie.
Mamy nadzieję, że stół do tenisa stołowego będzie długo służył naszym klubowiczom.



30 finaŁ wOŚP w POrĄBCe
RODZINNE MORSOWANIE
Fotoreportaż
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PrOgram OŚwiaTa
Gmina Porąbka uczestniczy w programie „Laboratoria 

Przyszłości”. Jest to inicjatywa edukacyjna realizowana 
przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Cen-
trum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem 
inicjatywy jest wsparcie szkół podstawowych w budowa-
niu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierun-
ków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz 
matematyka).

W ramach Laboratoriów Przyszłości Gmina Porąbka otrzymała wsparcie finansowe ze 
środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 373.900,00 zł dla:

• Szkoły Podstawowej Nr 1 im. M. Kopernika w Porąbce w wysokości 75 900,00 zł;
• Szkoły Podstawowej Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Czańcu wysokości 96 000,00 zł;
• Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kard. K. Wojtyły w Czańcu w wysokości 70 000,00 zł;
• Szkoły Podstawowej im T. Kościuszki w Kobiernicach w wysokości 72 000,00 zł;
• Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Bujakowie w wysokości 60 000,00 zł.
Szkoły dokonują zakupów zgodnie z ustalonym przez Ministra katalogiem wyposa-

żenia podstawowego i dodatkowego. W ramach „Laboratoriów Przyszłości” zostanie za-
kupiony nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać 
swoje zainteresowania.

W skład wyposażenia podstawowego obligatoryjnego dla wszystkich szkół wchodzą:
• drukarki 3D z akcesoriami,
• mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi ak-

cesoriami,
• sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświe-

tlenie etc.),
• stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).
Wyposażenie musi być zakupione i dostarczone do szkół do 31.08.2022 r.
Więcej informacji o programie oraz wykaz i opis zakupionego sprzętu w ramach tego 

programu będzie znajdował się na stronach internetowych poszczególnych szkół.

wieCzór auTOrSKi BOguSŁawy ChwieruT 
7 marca w Domu Kultury w Czańcu z inicjatywy Fundacji Wierna Nie-

podległa, odbył się wieczór autorski Bogusławy Chwierut, poetki pocho-
dzącej z Czańca, mieszkanki Libiąża.

Poetka działa w całym kraju i uczestniczy w różnych spotkaniach kul-
turalnych, między innymi w Nocy Poetów, Ursynowska Uczta.

W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Porąbka Paweł Zemanek, Bur-
mistrz Libiąża Jacek Latko oraz Prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, 
oddział w Bielsku-Białej Ryszard Grajek.

Pani Bogusławo, dziękujemy za wspaniały wieczór.



dane STaTySTyCzne 
urzĘdu STanu  
CywiLnegO i referaTu 
SPraw OBywaTeLSKiCh

Julia, Antonina, 
Antoni, Franciszek – to 
najczęściej nadawanie 
imiona w 2021 roku.

W roku ubiegłym 
w Urzędzie Stanu Cy-
wilnego w Porąbce za-
rejestrowano 11 aktów 
urodzenia (o 3 mniej 
niż w roku ubiegłym). 
Wszystkie urodzenia 
miały miejsce za grani-
cami Polski, a w naszym 

urzędzie zostały wpisane do Centralnego Systemu Rejestrów Państwo-
wych. Akty pochodziły głównie z Wielkiej Brytanii, ale także z Belgii, Au-
strii, Stanów Zjednoczonych, Holandii, Niemiec i Norwegii.

W roku 2021 zarejestrowano 71 aktów małżeństwa (o 6 mniej niż 
w roku ubiegłym), w tym 40 małżeństwa wyznaniowe, 24 cywilne oraz 
5 zawarte poza granicami naszego kraju (Austria, Stany Zjednoczone, 
Szwecja, Holandia i Hiszpania).

Uroczystość jubileuszu par małżeńskich obchodziły pary świętujące:
• 50-lecie pożycia małżeńskiego – 42 pary,
• 55-lecie pożycia małżeńskiego – 24 pary,
• 60-lecie pożycia małżeńskiego – 8 par,
• 65-lecie pożycia małżeńskiego – 3 pary,
Sporządzano także 95 aktów zgonu (o 28 mniej niż w roku ubiegłym), 

w tym 73 dla mieszkańców naszej gminy.
Liczba ludności gminy Porąbka na dzień 31 grudnia 2021 r.
Bujaków – 2246;
Czaniec – 5755;
Kobiernice – 3401;
Porąbka – 3996;
RAZEM: 15 398.
Liczba osób zameldowanych na pobyt czasowy wyniosła na dzień 

31 grudnia 207 osób.
W 2021 r. liczba urodzonych i zameldowanych na naszym tere-

nie dzieci wynosi 168 osób (o 41 więcej niż w roku ubiegłym), w tym 
81 dziewczynek i 87 chłopców. Najczęściej nadawane imię żeńskie to po 
raz kolejny Julia (4 x) a także Antonina (4 x) i Amelia (4 x). Za to wśród 
panów od czterech lat króluje Antoni (5 x), następnie Franciszek (4 x), 
Mikołaj (4 x), Karol (4 x), Jakub (4 x) i Filip (4 x).

Liczba zmarłych mieszkańców wynosi 160 osób (o 43 osoby mniej niż 
w roku ubiegłym), w tym 72 kobiety i 88 mężczyzn.
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marCeLinKa z KOBierniC
to pierwsze dziecko urodzone w 2022 roku 
w Gminie Porąbka 

GRATULUJEMY! 
Przyszła na świat 2 stycznia w Szpitalu 

Wojewódzkim w Bielsku-Białej.
Urodziła się o godzinie 2.55, waga: 

2940g, wzrost: 50cm. 
Mama Katarzyna – Marcelinka to nasze 

drugie szczęście. Pierwsza córeczka Izabela 
ma dwa latka. Jestem taka szczęśliwa.

Tata Szymon – przed nami piękny ro-
dzinny czas. Nie ma nic ważniejszego od 
Rodziny.

Z okazji narodzin Maleństwa, które wypełniło Państwa dom rado-
snym życiem, życzymy Marcelince 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.

nOwe KOCyKi dLa  
maLuSzKów

Narodziny dziecka to czas, kiedy świe-
żo upieczeni rodzice obsypywani są pre-
zentami od najbliższych. W Gminie Porąb-
ka noworodki już po raz czwarty otrzymają 
prezent od lokalnego samorządu.

W 2021 r. liczba urodzonych i zameldowanych na naszym terenie dzie-
ci wynosi 168 osób (o 41 więcej niż w roku ubiegłym), w tym 81 dziew-
czynek i 87 chłopców. Najczęściej nadawane imię żeńskie to po raz ko-
lejny Julia (4 x), a także Antonina (4 x) i Amelia (4 x). Za to wśród panów 
od czterech lat króluje Antoni (5 x), następnie Franciszek (4 x), Mikołaj  
(4 x), Karol (4x), Jakub (4 x) i Filip (4 x).

Kołderka i poduszeczka – tak wygląda od lat samorządowa wypraw-
ka, którą Urząd Gminy wspiera zameldowanych na terenie Gminy ma-
luszków. Co roku staramy się, by wzór był nowy, odpowiadający modzie.

Niezwykle miękkie zestawy Velvet wykonane zostały z wysokogatun-
kowej bawełny oraz delikatnego w dotyku, elegancko przepikowanego 
Velvetu. Produkt jest bardzo miękki. Posiada hypoalergiczne wypełnie-
nie. Zależy nam, aby maluszki, otrzymały kocyki najwyższej jakości, pol-
skiego producenta.

Życzymy szczęśliwym rodzicom, aby miłość wskazywała Wam wła-
ściwą drogę podczas wychowania swoich pociech, które będą Waszą 
nadzieją i radością.

Najmłodszym mieszkańcom Gminy Porąbka życzymy beztroskiego, 
pełnego zabawy i miłości dzieciństwa.

Dziękujemy lokalnej firmie Lanila – producentowi artykułów dla nie-
mowląt za dostarczenie zestawów.



damian CzerniK 
nowym Komendantem

Czernik Damian nowy Komendant Gminny 
OSP Gminy Porąbka. Funkcjonariusz Państwowej 
Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. Urodził się 19 lu-
tego 1981 roku w Kobiernicach. Od 30 lat jest 
członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Czańcu. 
W szeregi OSP wstąpił w 1992 roku jako członek 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Jego zami-
łowanie oraz zaangażowanie w działalność OSP 
sprawiły, że w latach 2001–2016 pełnił funkcję na-
czelnika w Ochotniczej Straży Pożarnej w Czańcu.

Od samego początku, czynnie i aktywnie 
udzielał się w pracy na rzecz ochotniczego pożar-

nictwa. Przez wiele lat był sekretarzem w Zarządzie Oddziału Gminnego 
Związku OSP RP w Porąbce. Ukończył szereg kursów organizowanych 
przez Państwową Straż Pożarną oraz odbył zasadniczą służbę wojskową 
w Wojskowej Straży Pożarnej – 10-tego Warszawskiego Pułku Samocho-
dowego. Służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej w Państwowej Stra-
ży Pożarnej rozpoczął w 2007 roku. Następnie przeszedł kurs kwalifika-
cyjny szeregowych PSP w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej 
w Częstochowie. W tej samej placówce w roku 2012 zrealizował szkolenie 
uzupełniające podoficerów PSP. W trakcie pełnienia służby systematycz-
nie podnosił swoje kwalifikacje. W latach 2018–2020 ukończył Szkołę 
Aspirantów w Krakowie, uzyskując tytuł technika pożarnictwa oraz sto-
pień młodszego aspiranta. Obecnie mł. asp. Damian Czernik pełni służ-
bę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej 
w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 na stanowisku dowódcy zastępu.

POdziĘKOwania 
za 30-LetnIą SłużBę na StanoWISKu 
Komendanta GmInneGo oSP GmIny 
PorąBKa dLa dh KazImIerza GałuSzKI

Dziękujemy za zaangażowanie, ot- 
wartość, sprawne i skuteczne współdzia-
łanie w rozwiązywaniu wielu problemów 
związanych z bezpieczeństwem miesz-
kańców Gminy Porąbka.

Życzymy, aby kolejne lata były cza-
sem aktywnego odpoczynku, a także 
realizacji osobistych planów i zamierzeń, 
a każdy dzień był powodem do dumy 
i satysfakcji.

Wójt Gminy Porąbka 
Paweł Zemanek 

Prezes ZOG ZOSP RP w Porąbce
Bogusław Wawak 

wraz z druhnami i druhami z terenu Gminy Porąbka
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SPOTKanie  
z SOŁTySami

wieSŁaw 
gĄSiOreK
nowym Sołtysem 
Sołectwa Czaniec 

Szanowny Panie Sołtysie, 
życzymy wszelkiej pomyślności 
w wykonywaniu codziennych 
obowiązków na rzecz Sołectwa 
Czaniec, Gminy Porąbka. 

Niech wzajemna współ-
praca i zrozumienie zarówno 
z Mieszkańcami, Radą Sołecką 
jak i władzami samorządu przy-
nosi radość i realizację planów.

#WyborySołtysa
Gratulujemy!

W dniu 11 marca swoje 
święto obchodzili Sołtysi 
oraz Radni Rady Sołec-
kiej. W dniu dzisiejszym 
z Sołtysami spotkał się 
Wójt Gminy Porąbka Paweł 
Zemanek, Zastępca Wójta 
Bogusław Wawak oraz Se-
kretarz Gminy Tomasz Buś.

Z okazji Dnia Sołtysa 
prosimy przyjąć serdeczne 
życzenia oraz podzięko-
wania za trud, zaangażo-
wanie i wysiłek włożony 
w pracę na rzecz lokalnej 
społeczności.

Życzymy Wam wszel-
kiej pomyślności, wytrwałości oraz wiele serdeczności i przyjaznych lu-
dzi.

Niech Wasza praca dostarcza Wam satysfakcji i będzie źródłem spo-
łecznego uznania.

Sołectwo Bujaków – Małgorzata Goliasz – tel. 33 8175 997, kom. 730 
820 003; 

Sołectwo Kobiernice – Stanisława Kawłatow tel. 33 8108 402, kom. 
661 843 713; 

Sołectwo Porąbka – Zbigniew Targosz – tel.33 827 28 39, kom. 667 
218 889.
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Szanowni Miesz-
kańcy Gminy Porąbka, 

z przykrością infor-
muję, iż został ujawnio-
ny kolejny bulwersują-
cy akt wandalizmu na 
terenie naszej Gminy.

Przez chuliganów 
została zdewastowa-
na infrastruktura wiaty 
edukacyjnej w Kobier-
nicach.

W wyniku szcze-
niackich wybryków zde-

wastowany został m.in. „hotel dla owadów” oraz instalacja elektryczna.
Obecnie trwają czynności pozwalające na ustaleniu osób odpowie-

dzialnych za dewastacje, celem pociągnięcia ich do odpowiedzialności 
prawnej.

Środki finansowe przeznaczone na naprawy zniszczonego mienia 
możemy przeznaczyć na inne społeczne cele. Nie będzie to jednak moż-
liwe bez współpracy Mieszkańców Gminy Porąbka.

Szanowni Państwo,
jeżeli będziecie świadkami aktu wandalizmu to reagujcie! Apeluję, 

jeśli tylko mają Państwo wiedzę, kto jest odpowiedzialny za taki stan rze-
czy, proszę zgłaszać to do Urzędu Gminy w Porąbce, tel. 33 827 28 10 lub 
na komisariat Policji w Kobierniacach (tel. 478570710).

Proszę również o zgłaszanie wszystkich aktów wandalizmu na tere-
nie Gminy.

Wójt Gminy Porąbka Paweł Zemanek

dewaSTaCJa 
w Centrum edukacji ekologicznej w Kobiernicach

maŁŻeŃSTwO TraCi  
CaŁy dOByTeK

Kobiernice, godz. 3.00 w nocy. Wybucha pożar. Płonie dom jednoro-
dzinny, mimo szybkiej interwencji straży pożarnej, małżeństwo traci cały 
dobytek.

Fundacja Człowiek Wsparciem spieszy z pomocą i uruchamia zrzutkę, 
z której środki będą przeznaczone na odbudowę domu.

POŻAR DOMU W KOBIERNICACH – SPŁONĄŁ CAŁY DOBYTEK | zrzut-
ka.pl, link na facebooku Fundacji oraz Gminy Porąbka.

Nie bądźmy obojętni na cierpienie drugiego człowieka.
Każda złotówka się liczy.
Indywidualny numer konta zrzutki 52 1750 1312 6884 6474 9174 8896.

Dziękujemy!

Fundacja Człowiek Wsparciem powstała w styczniu 
bieżącego roku. Jej założycielką jest Anna Pawełek, akty-
wistka społeczna, działająca lokalnie na rzecz potrzebu-
jących od wielu lat. Misją Fundacji jest niesienie pomocy 
osobom i rodzinom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji 

życiowych (choroba, niepełnosprawność, ubóstwo, zdarzenie losowe).
Od początku swojej działalności Fundacja wspiera potrzebujących, 

organizując akcje pomocowe, które wspierają przede wszystkim osoby 
starsze, schorowane, samotne i dzieci niepełnosprawne. Z zebranych 
darowizn zakupione są sprzęty rehabilitacyjne, środki higieniczne, żyw-
ność, a nawet woda dla osób, które nie posiadają wody.

Aby tej pomocy udzielać, potrzebne są fundusze. W siedzibie Fun-
dacji, która znajduje się w Kobiernicach przy ulicy Żywieckiej 10A trwa 

POmaganie ma SenS – dziaŁaLnOŚć fundaCJi 
CzŁOwieK wSParCiem w gminie POrĄBKa

kiermasz odzieży. Oprócz tego można skorzystać z usług ksero, wydruku 
i skanu. Dobrowolne datki są przeznaczane na działalność Fundacji. Po-
nadto na grupie na facebooku prowadzone są Licytacje na rzecz Fundacji 
Człowiek Wsparciem. Można nie tylko nabyć okazyjne rzeczy, ale i same-
mu coś podarować na licytacje.

Fundację można wesprzeć także wpłacając darowiznę na konto 
mBank 43 1140 2004 0000 3702 8209 4743 z dopiskiem „DAROWIZNA”.

Po wsparcie do Fundacji – choćby dobrym słowem – może zgłosić 
się każdy, bo każde ludzkie cierpienie zasługuje na uwagę i zrozumienie. 
Przez cały czas można więc zgłaszać osoby znajdujące się w trudnej sytu-
acji życiowej bądź samemu przyjść po pomoc.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Fundacji 
czlowiekwsparciem.pl i pod numerem telefonu: 787902532.
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JaK minĄŁ rOK 2021 naJmŁOdSzym  
– CzyLi emeryTOm i renCiSTOm w CzaŃCu

Dziękujemy Opatrzności Bożej, że dane nam było przeżyć kolejny rok. 
Pierwszą połowę tego roku przeżyliśmy z wielką tęsknotą oraz potrzebą 
bycia razem. Jesteśmy dla siebie jak jedna wielka rodzina. Przeżyliśmy 
razem już 35 lat. Z powodu pandemii, kontakty w większości ograniczały 
się do tych telefonicznych. Podczas rozmów, nie obyło się bez łez, tak 
nam siebie brakowało. 

Jak co roku nadszedł czas, aby opowiedzieć coś o naszej rodzinie. Jak 
wiadomo spotykamy się w każdą środę. W jedną środę w miesiącu spoty-
kamy się popołudniu o godzinie 16:00, a w pozostałe trzy środy jesteśmy 
rano od godziny 9:00.

STyCzeŃ
LuTy

Żegnamy jednego członka naszej rodziny. Jest nam bardzo smutno.
marzeC

KwieCieŃ
maJ

Żegnamy kolejnego członka naszej rodziny. Jest to kolejny cios dla nas.
CzerwieC

Znów niestety żegnamy członka naszej rodziny. Jesteśmy pogrążeni 
w smutku.

Jest końcówka czerwca i nareszcie po długim czasie rozłąki możemy 
się znów spotkać. Jest to dla nas czas ogromnej radości. Na spotkaniu 
jest nas ponad 70. Świętujemy spóźniony Dzień Chłopaka oraz Dzień 
Ojca. Przewodnicząca wita wszystkich, a szczególnie naszych gości, któ-
rymi są:

  Starosta Bielski – Pan Andrzej Płonka;
  Wójt Gminy – Pan Paweł Zemanek.

Przewodnicząca prosi wszystkich o powstanie, aby chwilą ciszy 
uczcić tych, którzy odeszli przez ten rok do Pana. Czyta ich nazwiska. Mo-
dlimy się za ich dusze w skupieniu. Następnie po chwili refleksji i zadumy 
przystępuje do składania życzeń naszym Tatusiom i Chłopakom. „Sto lat” 
dla nich. Panie obdarowują Chłopaków małym upominkiem. Pan Staro-

sta oraz Pan Wójt dziękują bardzo za zaproszenie i cieszą się, że znów 
mogli spędzić z nami czas. Składają oni również życzenia. Na stół wjeżdża 
kawa i ciasto. Obchodzimy również Święto Solenizantów Miesiąca – jest 
ich dziewięciu, w tym również nasz Pan Wójt. Śpiewamy wszystkim „Sto 
Lat”. Przekazujemy słodycze i uściski. Na ręce Pana Wójta składamy kwia-
ty. Standardowo nie może zabraknąć koncertu życzeń. Jasiu w końcu 
zaprasza nas do tańca. W międzyczasie na stołach pojawia się „zimna pły-
ta”, abyśmy mogli się posilić i nabrać sił. Nie możemy się sobą nacieszyć, 
w związku z tym spotkanie się przedłuża. 

LiPieC
Dopołudniowe spotkania odbywają się pomimo żaru, jaki leje się 

z nieba. Jak zawsze nie możemy nacieszyć się swoją obecnością. W tym 
miesiącu postanowiliśmy wybrać się do Moszczanicy. W autokarze jadą 
53 osoby. Jedziemy tam osiemnasty raz. Wiezie nas Pan Andrzej Kania. 
Przewodnicząca wita wszystkich, a szczególnie Pana Kierowcę. Życzy mu 
szczęśliwej drogi, a wszystkim miłego dnia. Prosi nas, abyśmy byli mili 
dla siebie. Ruszamy z krótką modlitwą. Szybko docieramy na miejsce. 
Nasz Wiceprzewodniczący Jasiu wita nas marszem. Rozsiadamy się wy-
godnie, bo czeka już na nas kawa i ciasto. Czujemy się tutaj jak w domu, 
a Właściciele traktują nas jak rodzinę. Po kawie Jasiu zaprasza do tańca. 
Po tańcach zasiadamy do wspólnego obiadu. Zaprosiliśmy na ten wyjazd 
Pana Starostę i Pana Wójta, jednakże ze względu na sprawy zawodowe 
nie mogli nam towarzyszyć. Zabawa trwała w najlepsze. Cały czas tańce 
i śpiew. Tadziu Knapik wyjechał „Pociągiem” dookoła Szałasu. Kto miał siły 
ruszył razem z nim w podróż. Potem tradycyjnie nie mogło zabraknąć 
„Kaczuszek”. Po wszystkim zmęczeni siadamy, bo czeka na nas pieczona 
kiełbaska. Około godziny 19.00 zaczynamy się pakować. Ruszamy w stro-
nę Czańca. Odmawiamy krótką modlitwę w autokarze. Następnie droga 
mija w atmosferze dalszej zabawy i śpiewu. Na koniec podróży Pani Prze-
wodnicząca dziękuje wszystkim, że byli mili dla siebie. Dziękuje Opatrz-
ności Bożej, że było nad dane przeżyć razem tak piękny dzień. 

Nadchodzi kolejne dopołudniowe spotkanie. Przewodnicząca wita 
nas wszystkich, a szczególnie naszych gości:
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  Wiceprzewodniczącego Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej – 
Pana Franciszka Gąsiorka;

  Księdza Proboszcza – Wiesława Ostrowskiego.
Ksiądz Proboszcz odbiera od Przewodniczącej Złotą Odznakę za 

współpracę z Kołem Emerytów i Rencistów w Żywcu, przyznaną przez 
Centralny Zarząd w Warszawie. Wszyscy mu gratulujemy i śpiewamy 
„Barkę”. Po chwili na stoły wjeżdża kawa i ciasto. Prowadzimy długie ro-
dzinne rozmowy przeplatane śpiewem. Nie możemy znów się sobą na-
cieszyć. Siedzimy bardzo długo. 

W tym miesiącu odwiedzamy również chorych, którzy wrócili ze szpi-
tala. Pod koniec miesiąca, pomimo panujących upałów spotykamy się, 
aby wspólnie potańczyć. 

SierPieŃ
Nastaje kolejne dopołudniowe spotkanie. Przewodnicząca przekazu-

je pozdrowienia od tych, którzy są w szpitalach, a z którymi jest w cią-
głym kontakcie. 

Na popołudniowym spotkaniu w tym miesiącu pojawia się 70 osób. 
Stoły nakryte są białymi obrusami. Przyozdobione są one pięknymi 
kompozycjami kwiatowymi oraz palącymi się świecami. Autorem tej 
cudownej aranżacji jest jak zwykle nasza wspaniała Basia. Bardzo jej 
dziękujemy. Przewodnicząca wita wszystkich i składa życzenia Soleni-
zantom miesiąca – jest ich trzech. Wiceprzewodniczący Jasiu zabiera 
głos i czyta piękne życzenia Jubilatom z okazji 55-tej Rocznicy Ślubu 
(akurat ten dzień pokrywał się z dniem spotkania). Śpiewamy „Sto Lat” 
z kieliszkiem szampana w ręce i przekazujemy uściski od wszystkich. Na 
stołach pojawia się kawa i ciasto. Jasiu zaprasza wszystkich do tańca. 
W międzyczasie odbywa się koncert życzeń. Na stołach zjawia się ciepłe 
danie, następnie „zimna płyta”. Panuje wspaniała rodzinna atmosfera. 
Już dawno minęła godzina 22:00, więc postanawiamy się rozstać i udać 
się do swych domów. 

Pod koniec miesiąca ze względu na remont, który rozpoczął się 
w Domu Ludowym spotykamy się w Remizie OSP dzięki życzliwości jej 
Prezesa Pana Tomasza Nalborczyka oraz Gospodarza Krystyny Czernik, 
która jest naszą koleżanką z Koła. Bardzo im dziękujemy. Podczas tego 
spotkania Przewodnicząca jak zwykle wita wszystkich. Panie podają 
kawę. Jest nas 50-ciu. W tym dniu z samego rana, 23 osoby wyjechały na 
wczasy z Biurem Podróży „Gromada” z Żywca nad morze do miejscowości 
Rowy.

Podczas spotkania śpiewamy i rozmawiamy na interesujące nas te-
maty. Spotkanie trwa bardzo długo.

wrzeSieŃ
Dopołudniowe spotkania odbywają się tradycyjnie przy kawie, ciast-

ku, serdecznych rozmowach i śpiewie. Odwiedzamy również chorych 
po powrocie ze szpitali. Popołudniowe spotkanie również odbywa się 
w Remizie. Przewodnicząca wita nas wszystkich. Przekazuje nam rów-
nież smutną wiadomość, że odszedł od nas na wieczny spoczynek nasz 
były muzykant Tadeusz Dwornik. Umilał nam on spotkania muzyką przez 
prawie 5 lat. Prosi wszystkich o powstanie. Odmawiamy modlitwę i czci-
my pamięć naszego kolegi minutą ciszy. Na tym spotkaniu nie brakuje 
jednak miłych akcentów. Mamy Jubilata, kończy on 75 lat. Śpiewamy mu 
„Sto Lat” i przesyłamy uściski. Na stołach jak zawsze to w zwyczaju po-
jawia się kawa i ciasto. Jasiu zaprasza do tańca. Następnie pojawia się 
barszczyk i zimna płyta. Posileni dajemy ponieść się muzyce i prawie 
w ogólnie nie schodzimy z parkietu. O godzinie 21.00 zaczynamy roz-
chodzić się do domów. 

PaŹdzierniK
Początkiem miesiąca jesteśmy nadal w Remizie. W drugiej połowie 

miesiąca remont w Domu Ludowym dobiega końca i możemy do nie-
go wrócić. Dziękujemy naszej koleżance Krystynie Czernik za gościnność 
w budynku OSP. W tym miesiącu obchodzimy 35-lecie naszego Koła 
oraz Dzień Seniora. Na spotkanie przychodzi 75 osób. Przewodnicząca 
jak zawsze wita wszystkich, a w szczególności wita zaproszonych gości, 
którymi są:

  Przewodniczący Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej – Pan Ja-
nusz Gembala;

  Starosta Bielski – Pan Andrzej Płonka;
  Wójt Gminy Porąbka – Pan Paweł Zemanek wraz z żoną;
  Wicewójt – Pan Bogusław Wawak;
  Przewodniczący Rady Gminy – Pan Zbigniew Drabek wraz z żoną;
  Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Pani Anna Jezierska;
  Sołtys – Pani Małgorzata Czernik;
  Ksiądz Adam Łomozik;
  Przedstawiciel OSP – Pani Krystyna Czernik;
  Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Czanieckiej – Pani Maria 
Tolarczyk;
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  Panie z Koła Gospodyń Wiejskich – Pani Wanda Migoda oraz Pani 
Józefa Błasiak;

  Przedstawicielka Chóru Potok – Pani Helena Dudziak.
Przewodnicząca składa życzenia Seniorom z okazji ich Święta i Jubi-

leuszu. Śpiewamy „Sto Lat” dla wszystkich. Przekazuje również pozdro-
wienia oraz serdeczne życzenia od Sekretarki Urzędu Powiatowego 
Pani Danuty Wrony, byłego Wójta Pana Czesława Bułki oraz od Państwa 
Łyczków, którzy nie mogli być z nami w tym dniu. Bardzo im dziękujemy. 
Przybyli goście składają życzenia dla wszystkich i wręczają kwiaty na ręce 
Przewodniczącej. Kwiaty na drugi dzień zostały przekazane do tutejsze-
go Kościoła, by móc ozdabiać jego wnętrze. To już taka nasza tradycja. 
Podczas tego spotkania wręczane są odznaki, dyplomy oraz listy gratu-
lacyjne. 

Przechodzimy do krótkiej modlitwy, którą prowadzi Ksiądz Adam 
Łomozik. Po niej zasiadamy do wspólnego obiadu. Po posiłku Jasiu stan-
dardowo zaprasza do tańca. W międzyczasie na stołach pojawia się kawa 
i ciasto. Nasz Starosta Pan Andrzej Płonka ma niedługo imieniny więc po-
stanawiamy złożyć mu życzenia. Wręczamy kwiaty, ślemy moc uścisków 
oraz śpiewamy standardowo „Sto Lat”. 

Podczas tego spotkania dziękujemy również serdecznie naszej Pani 
Sołtys, która postanowiła odejść na emeryturę. Wręczamy kwiaty i od-
śpiewujemy podziękowania. Dziękujemy również naszej Przewodniczą-
cej, która zarządza nami już od 20 lat. Również wręczamy jej kwiaty 
i śpiewamy „Sto Lat”. Jasiu zaczyna koncert życzeń dla Pana Starosty, oraz 
dedykuje również piosenkę dla naszego Księdza Adama. Panie w mię-
dzyczasie podały wspaniały gulasz. Tańce trwają w najlepsze. Wszyscy 
dobrze się bawią. Nie może jak zawsze zabraknąć „Pociągu” oraz „Kaczu-
szek ”. Panuje cudowna atmosfera. O godzinie 23:00 zaczynamy rozcho-
dzić się do domów. 

LiSTOPad
Dopołudniowe spotkanie mija jak zawsze w towarzystwie kawy 

i ciasta. Spędzamy je na rozmowach i śpiewie. W niedzielę w naszym 
Kościele była prośba o pomoc dla mieszkańców Halicza na Ukrainie. 
Podczas spotkania zrobiliśmy składkę na ten cel – tak samo jak dwa 
lata temu. Artykuły spożywcze zakupione z uzbieranych pieniędzy 
zostały zawiezione na plebanię wraz z dołączoną kartką z życzeniami 
świątecznymi od Koła Emerytów i Rencistów w Czańcu. Parafię w Ha-
liczu prowadzi polski kapłan – Ksiądz Jacek Waligóra, który pochodzi 
z Bielska-Białej. 

Podczas kolejnego dopołudniowego spotkania żegnamy gospoda-
rza Domu Kultury – Pana Tadeusza Jędrusiaka, który odchodzi na eme-
ryturę oraz witamy nowego gospodarza, którym został Pan Piotr Paw. Na 
stołach pojawia się kawa i ciasto. Siedzimy dość długo w tym dniu. 

Popołudniowe spotkanie to „Wieczór Andrzejkowy”. Przybyło prawie 
60 osób. Jak zawsze Przewodnicząca wita nas wszystkich, a w szczególny 
sposób zaproszonych gości, którymi są:

  Starosta Bielski – Pan Andrzej Płonka;
  Wójt Gminy Porąbka – Pan Paweł Zemanek;
  Wicewójt Gminy Porąbka – Pan Bogusław Wawak.

Przewodnicząca przekazuje również pozdrowienia od chorych. 
Składa życzenia Solenizantom miesiąca, a jest ich dziesięciu. Śpiewamy 
tradycyjne Sto Lat. Wręczamy również słodycze. Odprawiamy również 

poprawiny imieninowe naszego Pana Starosty. Na stołach pojawia się 
kawa i wspaniałe ciasto. Jasiu zaprasza wszystkich do tańca. Przeplata 
się on standardowo z koncertem życzeń. Wieczorem zostaje podana ko-
lacja. Panuje rodzinna atmosfera. Po godzinie 21.00 rozchodzimy się do 
domów.

grudzieŃ
Nadeszła pierwsza środa miesiąca. Na dopołudniowe spotkanie 

przyszło 45 osób. Tym razem nie możemy przywitać się tak jak zwykle 
z powodu pandemii. Przewodnicząca przedstawia sprawy organizacyj-
ne w związku z naszymi spotkaniami. Zaczyna się kolejna fala pande-
mii i uzgadniamy, że to ostatnie nasze spotkanie w tym roku. Jest nam 
bardzo przykro z tego powodu. Będziemy znów mocno tęsknić za sobą. 
Na osłodę na stole pojawia się ciasto wraz z kawą. Nasza Pani Sekretarz 
chwali się nam, że została prababcią i z tej okazji częstuje wszystkich 
słodyczami. Składamy jej serdeczne gratulacje. Po serdecznych, rodzin-
nych rozmowach postanawiamy pośpiewać. Każdy ma zaproponować 
jakąś piosenkę. Zaczyna nasza świeżo upieczona prababcia. Spotkanie 
przeciągło się, bo zaśpiewaliśmy tyle piosenek, ile było osób obecnych 
na spotkaniu. W końcu nadszedł czas rozstania. Robimy to z ogrom-
nym żalem. Najgorsze jest to, że nie wiemy jak długo nie będziemy się 
widzieć. 

Podczas niedzielnych Mszy Świętych w naszej Parafii, ksiądz dzięko-
wał za wsparcie Polskich Parafii na Ukrainie. W sposób szczególny po-
dziękował kilku grupom, w tym naszej. Jest też wpis na ten temat w para-
fialnej gazetce. Jesteśmy dumni, że mogliśmy pomóc. 

W pierwszą niedzielę miesiąca w kościele parafialnym odprawiana 
jest Msza Święta dziękczynna w intencji członków naszego Koła oraz ich 
rodzin z racji Dnia Seniora. Z powodu pandemii nie wiele osób bierze 
udział w tej Mszy. 

W imieniu własnym oraz wszystkich członków Koła Emerytów i Ren-
cistów w Czańcu składamy serdeczne podziękowania naszym szanow-
nym władzom. Serdecznie dziękujemy:

  Wójtowi – Pawłowi Zemankowi;
  Wicewójtowi – Panu Bogusławowi Wawakowi;
  Staroście Bielskiemu – Panu Andrzejowi Płonce;
  Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Pani Annie Jezierskiej;
  Sołtysowi – Pani Małgorzacie Czernik;
  Kierownikowi Domu Kultury – Pani Lucynie Dwornik;

Dziękujemy im za możliwość spotkań, za udostępnienie wszelkie-
go zaplecza potrzebnego do tego. Dziękujemy im również za obecność 
wśród nas, za okazane dobre serce. Dziękujemy im, że znajdują czas na 
to, aby usiąść z nami i porozmawiać. Jest to dla nas bardzo budujące i je-
steśmy z tego powodu dumni. Jeszcze raz bardzo, ale to bardzo dzięku-
jemy im wszystkim. 

Niestety wirus SARS-CoV-2, znów zaczął siać spustoszenie i pozamy-
kał nas wszystkich w domach. Po raz kolejny rozpoczęła się rozłąka, na 
bliżej nieokreślony czas. Dobrze chociaż, że możemy kontaktować się ze 
sobą za pośrednictwem telefonów. 

Prosimy Boga z całych sił, aby oddalił od nas tą pandemię, jak najprę-
dzej, żebyśmy mogli wrócić znów do siebie i żeby było jak dawniej. Mamy 
nadzieję, że nie potrwa to zbyt długo i wreszcie się zakończy. Daj Boże.

Kazimiera Gąsiorek



Rok 2022 rozpoczęliśmy informacją 
o sobotach pracujących. KIERUJĄC SIĘ 
POTRZEBAMI I OCZEKIWANIAMI CZYTEL-
NIKÓW AKTYWNYCH ZAWODOWO, BI-
BLIOTEKA W PORĄBCE BĘDZIE OTWARTA 
W 13 SOBÓT W ROKU 2022 w godzinach od 
8.00 do 12.00. O terminach otwarcia infor-
mujemy na Stronie i Facebooku. Dotychczas 
takich sobót było 3. Zapraszamy wszystkich, 
których praca zawodowa i inne obowiązki 
są nie kompatybilne ze stałymi godzinami 
pracy biblioteki. W lutym postanowiliśmy 
w końcu przełamać Covid-owe lody i zapro-
sić kilkoro dzieci na warsztaty literacko-pla-
styczne. Dotychczas mogły się one odby-
wać tylko zdalnie poprzez Facebooka, teraz 
mogliśmy się spotkać w małej, ale za to 
bardzo kreatywnej grupce. Podczas warsz-
tatów „W salonie fryzjerskim u Amadeusza 
Foczki (ale z głową bobra)” na podstawie 
książki Amadeusz Foczka (ale z głową bo-
bra) Marii Sternickiej-Urbanke z ilustracjami 
Justyny Sokołowskiej – próbowaliśmy sobie 
odpowiedzieć na nurtujące nas pytania – 
co jest wyznacznikiem tego, kim jesteśmy: 

nasz wygląd, to, jak nas widzą inni, czy to kim sami się czujemy? Co to 
znaczy być sobą? Jak się dobrze czuć we własnej skórze? Kim jestem? Co 
stanowi o mojej tożsamości? Rezultatem tych rozważań są rysunki, które 
możecie zobaczyć w zakładce Galeria 2022 lub na naszym Facebooku.

Spędziliśmy ze sobą miłe chwile i czegoś się nauczyliśmy. Mieliśmy 
poczucie, że nasz świat jest bezpieczny do czasu gdy nasz sąsiad Ukra-
ina nie został brutalnie zaatakowany. Od razu chcieliśmy się włączyć do 
pomocy i być solidarni wobec nękanego narodu. Na naszej Stronie i Fa-
cebooku znajdziecie linki do licznych legalnie działających pomocowych 
fundacji. Dla rodziców z małymi dziećmi, którzy uciekli do nas przed woj-
ną – udostępniliśmy rysowanki i kolorowanki w języku ukraińskim do po-
brania https://wydawnictwodwiesiostry.pl/materialy-edukacyjne/dla-
-dzieci-i-rodzicow/materialy-w-jezyku-ukrainskim?fbclid=IwAR2JCdMR
mXzdqy2gtH_acdo6P1wN1yIUAXfrsRG97mDKF2kjtvUBKlvm8HUhttp://

Джунглі, де безліч птахів, та підводний світ 
Яцека Амброжевського 

oraz książki elektroniczne w języku ukraińskim.
Список електронних книг (електронних книг) 

українською мовою для скачування у форматі 
PDF https://lustrobiblioteki.pl/…/70-darmowych-
-ksiazek-dla…/ #SolidarnizUkrainą, https://starylev.

com.ua/promotion/elektronni-dytyaci-knygy-bezkostovno
Історії-засинайки для найменших дітей
W trosce o dzieci, dla których wojna jest czymś abstrakcyjnym, a dziś 

dzieje się ona praktycznie na naszych oczach – zamieściliśmy listę ksią-

gminna BiBLiOTeKa PuBLiCzna w POrĄBCe
żek, które pomogą zrozumieć problem w sposób bezpieczny dla psychiki 
dziecka. Na naszym Facebooku udostępniliśmy relację z trójkowej audycji 
dla dzieci Zagadkowa niedziela zatytułowanej „Jak rozmawiać z dziećmi 
o wojnie”. Kojące i uspokajające słowa prowadzącej działają wręcz terapeu-
tycznie. Gorąco zachęcamy do odsłuchania tego edukacyjnego materiału. 
https://www.polskieradio.pl/9/315/Artykul/2914752,Jak-rozmawiac-z-dz-
iecmi-o-wojnie?fbclid=IwAR2ybYJy7cV4mC7S1ytcEirqtLO9rwuVPHgoSCu
wo57YusICe4ZAQ1cmCy8.

Warto wypożyczyć w bibliotece i przeczytać razem z dzieckiem (to 
tylko kilka przykładów): 

Michał Rusinek – „Zaklęcie na w” Paweł Beręse-
wicz – „Czy wojna jest dla dziewczyną?”;

Holary McKay – „Wojna Skowronków”;
Davide Cali, Serge Bloch – „Wróg”;
Michał Skibiński – „Widziałem pięknego dzięcioła”;
Katarzyna Ryrych – „Pan Apoteker”;
Katarzyna Ryrych – „Wojna w Kuropatkach”;
Kazimierz Szymeczko – Gołąbek nie pokoju”;
Barbara Gawrylik – „Teraz tu jest nasz dom”;
Issa Watanabe – „Migranci”.
Jeśli budżet nam na to pozwala, a obostrzenia 

epidemiologiczne ustępują – staramy się zorganizo-
wać w ciągu roku kilka spotkań autorskich z ciekawy-
mi ludźmi. Jedno z nich odbyło się już 24.03.2022  r. 
z udziałem lokalnej społeczności. Zaproszonym 
gościem była Pani Wiesława Rusin, psychodietetyczka, autorka książki 
„Uzdrowienie od kuchni. Proste wyjaśnienie dietetycznych przyczyn 
chorób” https://lubimyczytac.pl/.../uzdrowienie-od-kuchni. Uczestnicy 
z zainteresowaniem słuchali wykładu o dietetycznych mechanizmach 
powstawania chorób. Zasady okazały się dość proste: żywność, która le-
czy jest naturalna, nie zakwaszająca, niealergizująca, nisko glikemiczna. 
Clou dobrego zdrowia to wcielenie tych reguł w życie. Podczas wykładu 
mieliśmy okazję skosztować pysznego ekologicznego chleba z samych 
ziaren, według autorskiego przepisu pani dietetyk, a także domowej 
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gorącej czekolady ze szczyptą chili. Dziękujemy Pani Wiesławie za garść 
cennych porad, a uczestnikom za przybycie. 

Działalność biblioteki, przede wszystkim opiera się na promowaniu 
czytelnictwa i pozyskiwaniu coraz większej liczby czytelników dlatego 
wciąż poszerzamy naszą ofertę. Nasz katalog online pęcznieje od no-
wości wydawniczych i jest w stanie zaspokoić różnorodne gusta – po-
cząwszy od literatury wysokiej, poprzez literaturę faktu i biografie, aż po 
literaturę popularną. Prenumerata czasopism takich jak tygodnik Polity-
ka i miesięczników Sens, Pani, Charaktery, Dobre Wnętrze, Twój Styl, Zwier-
ciadło – umożliwia bezpłatny wgląd w najświeższe wiadomości i trendy 
z różnych dziedzin. Ich dobór jest wyrazem inklinacji czytelniczych w po-

szczególnych filiach i w centralnej bibliotece. Jesteśmy w kolejnej edycji 
mała książka – wielki człowiek. Ta trwająca od 2018 r. ogólnopolska 
kampania społeczna, ma na celu zachęcić rodziców do odwiedzania bi-
blioteki i codziennego czytania z dzieckiem. 

W trosce o rzetelną informację: 
W przestrzeni publicznej pojawiły się kierunkowskazy oznaczające 

dojście do biblioteki. Pierwszy z nich znajduje się przy parkingu Urzę-
du Gminy, a drugi na przystanku autobusowym (naprzeciwko Domu 
Kultury). Kierunkowskazy zostały wkomponowane w istniejący już plan 
oznakowania miejscowości. Działanie zostało sfinansowane przez Urząd 
Gminy.

razem mOŻemy wiĘCeJ, 
czyli jak małymi krokami możemy zrobić duże zmiany

Segregacja odpadów wychodzi nam coraz lepiej, już większość z nas 
wie, że takie odpady jak papier plastik czy szkło nadają się do segregacji. 
Ilość produkowanych śmieci jest ogromna, więc cały czas zastanawiamy 
się nad tym w jaki sposób możemy pomóc naszej planecie poradzić so-
bie z tym ekologicznym problemem.

Kolejnym niebezpiecznym odpadem wymagającym segregacji jest 
zużyty olej i tłuszcz jadalny. W Polsce nie ma jeszcze obowiązku segre-
gacji takiego odpadu w gospodarstwach domowych, natomiast powstał 
EKO Projekt Segreguj Olej, który polega na budowaniu wśród ludzi świa-
domości odnośnie segregacji zużytych tłuszczy jadalnych. Nie musimy 
szukać daleko, żeby znaleźć Państwa które już segregują taki odpad. Są 
to między innymi Czechy, Słowacja, Austria również Belgia czy Anglia.

Niestety większość ludzi wciąż wylewa olej do zlewu lub toalety, nie 
myśląc o konsekwencjach takiego działania. Olej osadza się w rurach 
i zmniejsza prawidłowy przepływ ścieków. Nawet ciepła woda z mydłem 
nie jest w stanie usunąć resztek oleju z rur. Takie działanie prowadzi do 
poważnych awarii kanalizacyjnych. Można przytoczyć sytuację z roku 
2013, która miała miejsce w Londynie, gdzie tłuszcz zatkał sieć kanaliza-
cyjną. Ilość tłuszczu ważyła 130 ton i była mniej więcej wielkości płetwala. 
W Wiedniu każdego roku pracownicy czyszczą kanały z 170 ton tłuszczu.

Dodatkowo oczyszczalnie nie są w stanie w 100% oczyścić wody 
z oleju, więc pozostałości zanieczyszczają środowisko przenikając do 
gleby wody i całego ekosystemu, a nawet zabijają drobne organizmy.

Co możemy zrobić? To nic trudnego, musimy pamiętać żeby olej po-
zostały po przygotowaniu posiłków w naszym domu zlewać do plastiko-
wej butelki PET a nie do zlewu czy toalety. Następnie musimy wyrzucić 
taką zakręconą butelkę do oznaczonych czarno pomarańczowych po-
jemników rozmieszczonych na terenie naszej gminy. Mapa z lokalizacja-
mi pojemników znajduje się na stronie www.segregujolej.pl.

Czy zauważyłeś na terenie #GminaPorąbka czar-
no-pomarańczowe pojemniki?
Tak właśnie wyglądają pojemniki przeznaczone do 
segregacji oleju i tłuszczu. 
Zastanawiasz się, czy segregowanie oleju i tłusz-
czu ma sens? Takie działanie zapobiega zatykaniu 
rur spustowych w domu i w miejskiej sieci kanali-
zacyjnej. Dodatkowo dajesz oliwie szansę na po-
nowne przydanie się!
Więcej informacji na stronie www.segregujolej.pl.

KOLeJne POJemniKi na OLeJ
W #GminaPorąbka pojawiły się 

kolejne pojemniki do segregacji zu-
żytego oleju.

Nasza Gmina dołączyła w zeszłym 
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gregacji zużytych olei jadalnych, 
w tym miesiącu postawiliśmy dla Was 
kolejne pojemniki, poniżej podane 
zostaną lokalizacje, dodatkowo na 
stronie www.segregujolej.pl znajduje 
się mapa z dokładnymi lokalizacjami. 

Każdego dnia przyrządzając po-
siłki wykorzystujemy oleje i tłuszcze 

roślinne w naszej kuchni, niestety nie myślimy o tym jakie szkody wyrzą-
dza olej wylany do zlewu lub kanalizacji. Po pierwsze zatyka rury spusto-
we, dodatkowo może doprowadzić do awarii całej sieci kanalizacyjnej. 

Oczyszczalnie ścieków nie są w stanie w 100% oczyścić wody z resz-
tek oleju więc dostaje się do naszego ekosystemu, co za tym idzie zanie-
czyszcza nasze środowisko. 

Mogłoby się wydawać, że olej można wylać do kompostownika. Nie-
stety to bardzo złe rozwiązanie, zużyty olej nie jest produktem natural-
nym i nie klasyfikuje się do bioodpadów, jeżeli trafi do ekosystemu, za-
nieczyszcza glebę, a nawet zabija drobne organizmy. W momencie kiedy 
olej trafia do kompostu spowalnia jego tworzenie.

Zużyty olej powinniśmy przelać do plastikowej butelki PET, następnie 
zanieść ją do najbliższego pojemnika przeznaczonego do segregacji oleju.

Segregacja oleju jest konieczna, ponieważ zużyty olej jest niebez-
piecznym odpadem i wrogiem środowiska naturalnego.

Pamiętajmy, że małe zmiany naszych nawyków mają bardzo duży 
wpływ na środowisko w którym żyjemy.

W Gminie Porąbka znajduje się już 9 pojemników, które przeznaczo-
ne są do segregacji oleju jadalnego: 

– ul. Kozubnicka 5 Szkoła Podstawowa nr 2, Porąbka,
– ul. Żywiecka 10 Ośrodek Zdrowia, Kobiernice,
– ul. Szkolna 13 Zespół Szkół w Bujakowie, 
– ul. Królewska 16 Publiczne Przedszkole nr 1, Czaniec,
– ul. Kardynała Karola Wojtyły 119 Szkoła Podstawowa nr 2, Czaniec,
– ul. Rynek 22, Porąbka,
– ul. Kardynała Karola Wojtyły 30, Czaniec,
– ul. Wolności 50, Kobiernice,
– ul. Bielska 24, Bujaków.
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WYDARZEŃ
KULTURALNYCH I SPORTOWYCH

6 STYCZNIAOrszak Trzech Króli w Czańcu

STYCZEŃ

Kulig- Klub Seniora i jego Sympatyków w Kobiernicach

Opłatek- KGW Czaniec

14-15 STYCZNIA

16 STYCZNIA

23 STYCZNIAObchody 159 Rocznicy Powstania Styczniowego w Porąbce

25 STYCZNIADzień Babci i Dziadka- Klub Seniora i jego Sympatyków w Kobiernicach

30 STYCZNIA30 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

12, 16-17 LUTEGOTurniej Piłkarski dla Dzieci i Młodzieży- LKS Czaniec

LUTY

Kiermasz pszczelarski- Dom Kultury w Porąbce

Akcja Zima- ferie z GOK w Porąbce

13 LUTEGO

14-27 LUTEGO

26 LUTEGOOstatki – Bal Maskowy Klubu Seniora i jego Sympatyków w Kobiernicach

4 MARCAAkcja poboru krwi - przy para�i w Kobiernicach

MARZEC

Turniej Piłki Halowej o Puchar Prezesa ZOG ZOSP RP w Porąbce

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Tropem Wilczym,
organizator: Polska Niepodległa oddział Czaniec

12 MARCA

6 MARCA

10 MARCADzień Kobiet- Klubu Seniora i jego Sympatyków w Kobiernicach

O�cjalne zakończenie sezonu morsowego 2021/22 w Porąbce MARZEC

MARZECTurniej Tenisa Stołowego o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy – Dom Kultury Czaniec

3 KWIETNIAAkcja Sprzątamy Beskidy- PTTK„Beskidek” w Porąbce

KWIECIEŃ

Rura na Kocierz – wyścig kolarski 9 KWIETNIA

Maraton górski Leśnik – LKS Zapora – Porąbka 9 KWIETNIA

45-lecie Towarzystwa Miłośników Ziemi Bielsko – Żywieckiej- otwarcie
wyremontowanej Izby Regionalnej KWIECIEŃ

Wiosenna Konferencja Pszczelarska- Koło Pozytywnego Pszczelarstwa Czaniec KWIECIEŃ

XV Halowy Turniej siatkówki o Puchar Wójta Gminy – Hala SP Czaniec KWIECIEŃ
Wystawa prac pokonkursowych OZDOBA ŚWIĄTECZNA „Złote Jajko”
– II edycja, GOK Porąbka KWIECIEŃ

1 MAJAVI Ognisko Deptoków- PTTK„Beskidek” w Porąbce

MAJ

Święto Narodowe Konstytucji 3 Maja 3 MAJA

Piknik  Szkolno – Para�alny „ W Rodzinie Siła”- w Kobiernicach 7 MAJA

Spotkania wraz z wystawą świętego Jana Pawła II- Stowarzyszenie
Sympatyków Czańca, Dom Kultury Czaniec 15-20 MAJA

Dzień Matki- Klubu Seniora i jego Sympatyków w Kobiernicach 26 MAJA

II Gminny Piknik Sportowo – Rodzinny, LKS Czaniec 28 MAJA

Jubileusz 125- lecia OSP Czaniec 28 MAJA

Zawody wędkarskie dla młodzieży z okazji Dnia Dziecka- Stawy Kobiernice,
Koło PZW Kobiernice 28 MAJA

Piknik para�alny – Bujaków 29 MAJA

Akcja poboru krwi- przy para�i w Czańcu 29 MAJA

Gminny Konkurs Wiedzy o Sejmie MAJ

Integracyjny rajd dla dzieci i młodzieży Gminy Porąbka „WIOSENNE CZŁAPU CZŁAP”
- Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko Żywieckiej„Porąbka” MAJ

CZERWIEC
Dzień Dziecka z OSP Porąbka- LKS Zapora Porąbka 5 CZERWIEC

15-17 LIPCAHistorie Frontowe - Porąbka

LIPIEC

Akcja LATO 2022 dla dzieci z terenu Gminy Porąbka – GOK Porąbka LIPIEC

„Wakacje na sportowo” – Turniej siatkówki plażowej, tenisa ziemnego,
zawody na pumptrack-u, mecz piłki nożnej.  K.S.„SOŁA” Kobiernice

SIERPIEŃ

Ognicho Patriotyczne, Odpust na Trzonce - organizator: Polska Niepodległa oddział Czaniec

Zawody wędkarskie dla młodzieży-Zakończenie Wakacji-Stawy Kobiernice, Koło PZW Kobiernice

7 SIERPNIA

27 SIERPNIA

27 SIERPNIAGminne Zawody Strażackie, I Piknik Strażacki- LKS Zapora Porąbka

28 SIERPNIAXII Rajd Deptoków- PTTK„Beskidek” w Porąbce

SIERPIEŃTurniej Piłkarski dla dzieci "Pożegnanie lata 2022" – LKS Zapora Porąbka

6-7 SIERPNIA

WRZESIEŃ
Akcja poboru krwi- przy para�i w Porąbce

Dożynki- KGW Czaniec, Dom Kultury Czaniec

4 WRZEŚNIA

4 WRZEŚNIA

11 WRZEŚNIADożynki Para�alne - KGW Kobiernice

23-25 WRZEŚNIAII Maraton Trzech Jezior-Koncert zespołu„The Postman” / Polscy Beatlesi - LKS Zapora Porąbka

WRZESIEŃTurniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy oraz Prezesa ZOG ZOSP RP - w Porąbce

P ŹDZIERNIKA
Spotkania wraz z wystawą świętego Jana Pawła II- Stowarzyszenie
Sympatyków Czańca, Dom Kultury Czaniec

4 WRZEŚNIA

Rajd dla uczniów szkół naszej gminy „Beskidzka Jesień”- organizator: Towarzystwo
Miłośników Ziemi Bielsko Żywieckiej„Porąbka”

14-20 PAŹDZIERNIKA

PAŹDZIERNIK

11 LISTOPADAGminne Obchody Dnia Niepodległości - Porąbka

LISTOPAD

Zabawa Andrzejkowa – Klub Seniora i jego sympatyków w Kobiernicach

O�cjalne otwarcie sezonu morsowego 2022/23 w Porąbce - Andrzejki Morsowe, Porąbka

26 LISTOPADA

LISTOPAD

LISTOPADPszczelarskie zakończenie sezonu- Koło Pozytywnego Pszczelarstwa Czaniec

6 GRUDNIAŚwięty Mikołaj w naszej gminie - Domy Kultury, Szkoły, Przedszkola

GRUDZIEŃ

Akcja poboru krwi -przy para�i w Kobiernicach 9 GRUDNIA

VI Bujakowski Jarmark Bożonarodzeniowy – plac przy kościele 11 GRUDNIA
Wigilia - Klub Seniora i Jego Sympatyków w Kobiernicach 15 GRUDNIA

„Biegiem do Świąt”- Bieg Świąteczny, kiermasz 17 GRUDNIA

18 GRUDNIAUbieranie choinki na Kiczerze- PTTK„Beskidek” w Porąbce

Wigilia dla samotnych 22 GRUDNIA

Zabawa Sylwestrowa – Klub Seniora i jego sympatyków w Kobiernicach 31 GRUDNIA

Mikołajkowy Turniej Piłkarski dla Dzieci i Młodzieży -  LKS Czaniec GRUDZIEŃ

Turniej piłkarski- Rozpoczęcia wakacji, festyn z  LKS "Groń" Bujaków 18 CZERWCA

Sceniczne wariacje – prezentacja grup artystycznych działających w GOK
w roku szkolnym 2021/2022 CZERWIEC

Turniej Piłkarski dla Dzieci i Młodzieży - LKS Czaniec CZERWIEC

Święto Gminy Porąbka „ Będzie się działo” -  LKS ZAPORA Porąbka 11 CZERWCA

Święto Gminy Porąbka Wręczenie statuetki- koncert zespołu„BACIARY”
"Porąbczanin Roku" - Towarzystwo Przyjaciół Porąbki- LKS ZAPORA Porąbka 12 CZERWCA

II Rewia Orkiestr Dętych w Porąbce -LKS Zapora Porąbka 25 CZERWCA

STYCZEŃSpotkanie noworoczne- Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko- Żywieckiej

Sportowa Majówka- turniej piłki nożnej dla dzieci -K.S.Soła Kobiernice 21 MAJA
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Święto Gminy Porąbka „ Będzie się działo” -  LKS ZAPORA Porąbka 11 CZERWCA

Święto Gminy Porąbka Wręczenie statuetki- koncert zespołu„BACIARY”
"Porąbczanin Roku" - Towarzystwo Przyjaciół Porąbki- LKS ZAPORA Porąbka 12 CZERWCA

II Rewia Orkiestr Dętych w Porąbce -LKS Zapora Porąbka 25 CZERWCA

STYCZEŃSpotkanie noworoczne- Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko- Żywieckiej

Sportowa Majówka- turniej piłki nożnej dla dzieci -K.S.Soła Kobiernice 21 MAJA

Gmina
PORĄBKA

2 0 2 2 R O K

KALENDARZ

www.porabka.pl
Urząd Gminy Porąbka  - 43-353 Porąbka, ul. Krakowska 3
telefon: 33/82-72-810 fax: 33/82-72-800 e-mail: ors@porabka.pl

WYDARZEŃ
KULTURALNYCH I SPORTOWYCH

6 STYCZNIAOrszak Trzech Króli w Czańcu

STYCZEŃ

Kulig- Klub Seniora i jego Sympatyków w Kobiernicach

Opłatek- KGW Czaniec

14-15 STYCZNIA

16 STYCZNIA

23 STYCZNIAObchody 159 Rocznicy Powstania Styczniowego w Porąbce

25 STYCZNIADzień Babci i Dziadka- Klub Seniora i jego Sympatyków w Kobiernicach

30 STYCZNIA30 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

12, 16-17 LUTEGOTurniej Piłkarski dla Dzieci i Młodzieży- LKS Czaniec

LUTY

Kiermasz pszczelarski- Dom Kultury w Porąbce

Akcja Zima- ferie z GOK w Porąbce

13 LUTEGO

14-27 LUTEGO

26 LUTEGOOstatki – Bal Maskowy Klubu Seniora i jego Sympatyków w Kobiernicach

4 MARCAAkcja poboru krwi - przy para�i w Kobiernicach

MARZEC

Turniej Piłki Halowej o Puchar Prezesa ZOG ZOSP RP w Porąbce

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Tropem Wilczym,
organizator: Polska Niepodległa oddział Czaniec

12 MARCA

6 MARCA

10 MARCADzień Kobiet- Klubu Seniora i jego Sympatyków w Kobiernicach

O�cjalne zakończenie sezonu morsowego 2021/22 w Porąbce MARZEC

MARZECTurniej Tenisa Stołowego o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy – Dom Kultury Czaniec

3 KWIETNIAAkcja Sprzątamy Beskidy- PTTK„Beskidek” w Porąbce

KWIECIEŃ

Rura na Kocierz – wyścig kolarski 9 KWIETNIA

Maraton górski Leśnik – LKS Zapora – Porąbka 9 KWIETNIA

45-lecie Towarzystwa Miłośników Ziemi Bielsko – Żywieckiej- otwarcie
wyremontowanej Izby Regionalnej KWIECIEŃ

Wiosenna Konferencja Pszczelarska- Koło Pozytywnego Pszczelarstwa Czaniec KWIECIEŃ

XV Halowy Turniej siatkówki o Puchar Wójta Gminy – Hala SP Czaniec KWIECIEŃ
Wystawa prac pokonkursowych OZDOBA ŚWIĄTECZNA „Złote Jajko”
– II edycja, GOK Porąbka KWIECIEŃ

1 MAJAVI Ognisko Deptoków- PTTK„Beskidek” w Porąbce

MAJ

Święto Narodowe Konstytucji 3 Maja 3 MAJA

Piknik  Szkolno – Para�alny „ W Rodzinie Siła”- w Kobiernicach 7 MAJA

Spotkania wraz z wystawą świętego Jana Pawła II- Stowarzyszenie
Sympatyków Czańca, Dom Kultury Czaniec 15-20 MAJA

Dzień Matki- Klubu Seniora i jego Sympatyków w Kobiernicach 26 MAJA

II Gminny Piknik Sportowo – Rodzinny, LKS Czaniec 28 MAJA

Jubileusz 125- lecia OSP Czaniec 28 MAJA

Zawody wędkarskie dla młodzieży z okazji Dnia Dziecka- Stawy Kobiernice,
Koło PZW Kobiernice 28 MAJA

Piknik para�alny – Bujaków 29 MAJA

Akcja poboru krwi- przy para�i w Czańcu 29 MAJA

Gminny Konkurs Wiedzy o Sejmie MAJ

Integracyjny rajd dla dzieci i młodzieży Gminy Porąbka „WIOSENNE CZŁAPU CZŁAP”
- Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko Żywieckiej„Porąbka” MAJ

CZERWIEC
Dzień Dziecka z OSP Porąbka- LKS Zapora Porąbka 5 CZERWIEC

15-17 LIPCAHistorie Frontowe - Porąbka

LIPIEC

Akcja LATO 2022 dla dzieci z terenu Gminy Porąbka – GOK Porąbka LIPIEC

„Wakacje na sportowo” – Turniej siatkówki plażowej, tenisa ziemnego,
zawody na pumptrack-u, mecz piłki nożnej.  K.S.„SOŁA” Kobiernice

SIERPIEŃ

Ognicho Patriotyczne, Odpust na Trzonce - organizator: Polska Niepodległa oddział Czaniec

Zawody wędkarskie dla młodzieży-Zakończenie Wakacji-Stawy Kobiernice, Koło PZW Kobiernice

7 SIERPNIA

27 SIERPNIA

27 SIERPNIAGminne Zawody Strażackie, I Piknik Strażacki- LKS Zapora Porąbka

28 SIERPNIAXII Rajd Deptoków- PTTK„Beskidek” w Porąbce

SIERPIEŃTurniej Piłkarski dla dzieci "Pożegnanie lata 2022" – LKS Zapora Porąbka

6-7 SIERPNIA

WRZESIEŃ
Akcja poboru krwi- przy para�i w Porąbce

Dożynki- KGW Czaniec, Dom Kultury Czaniec

4 WRZEŚNIA

4 WRZEŚNIA

11 WRZEŚNIADożynki Para�alne - KGW Kobiernice

23-25 WRZEŚNIAII Maraton Trzech Jezior-Koncert zespołu„The Postman” / Polscy Beatlesi - LKS Zapora Porąbka

WRZESIEŃTurniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy oraz Prezesa ZOG ZOSP RP - w Porąbce

P ŹDZIERNIKA
Spotkania wraz z wystawą świętego Jana Pawła II- Stowarzyszenie
Sympatyków Czańca, Dom Kultury Czaniec

4 WRZEŚNIA

Rajd dla uczniów szkół naszej gminy „Beskidzka Jesień”- organizator: Towarzystwo
Miłośników Ziemi Bielsko Żywieckiej„Porąbka”

14-20 PAŹDZIERNIKA

PAŹDZIERNIK

11 LISTOPADAGminne Obchody Dnia Niepodległości - Porąbka

LISTOPAD

Zabawa Andrzejkowa – Klub Seniora i jego sympatyków w Kobiernicach

O�cjalne otwarcie sezonu morsowego 2022/23 w Porąbce - Andrzejki Morsowe, Porąbka

26 LISTOPADA

LISTOPAD

LISTOPADPszczelarskie zakończenie sezonu- Koło Pozytywnego Pszczelarstwa Czaniec

6 GRUDNIAŚwięty Mikołaj w naszej gminie - Domy Kultury, Szkoły, Przedszkola

GRUDZIEŃ

Akcja poboru krwi -przy para�i w Kobiernicach 9 GRUDNIA

VI Bujakowski Jarmark Bożonarodzeniowy – plac przy kościele 11 GRUDNIA
Wigilia - Klub Seniora i Jego Sympatyków w Kobiernicach 15 GRUDNIA

„Biegiem do Świąt”- Bieg Świąteczny, kiermasz 17 GRUDNIA

18 GRUDNIAUbieranie choinki na Kiczerze- PTTK„Beskidek” w Porąbce

Wigilia dla samotnych 22 GRUDNIA

Zabawa Sylwestrowa – Klub Seniora i jego sympatyków w Kobiernicach 31 GRUDNIA
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11 LISTOPADAGminne Obchody Dnia Niepodległości - Porąbka

LISTOPAD

Zabawa Andrzejkowa – Klub Seniora i jego sympatyków w Kobiernicach

O�cjalne otwarcie sezonu morsowego 2022/23 w Porąbce - Andrzejki Morsowe, Porąbka

26 LISTOPADA
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LISTOPADPszczelarskie zakończenie sezonu- Koło Pozytywnego Pszczelarstwa Czaniec

6 GRUDNIAŚwięty Mikołaj w naszej gminie - Domy Kultury, Szkoły, Przedszkola

GRUDZIEŃ

Akcja poboru krwi -przy para�i w Kobiernicach 9 GRUDNIA

VI Bujakowski Jarmark Bożonarodzeniowy – plac przy kościele 11 GRUDNIA
Wigilia - Klub Seniora i Jego Sympatyków w Kobiernicach 15 GRUDNIA

„Biegiem do Świąt”- Bieg Świąteczny, kiermasz 17 GRUDNIA

18 GRUDNIAUbieranie choinki na Kiczerze- PTTK„Beskidek” w Porąbce

Wigilia dla samotnych 22 GRUDNIA

Zabawa Sylwestrowa – Klub Seniora i jego sympatyków w Kobiernicach 31 GRUDNIA

Mikołajkowy Turniej Piłkarski dla Dzieci i Młodzieży -  LKS Czaniec GRUDZIEŃ

Turniej piłkarski- Rozpoczęcia wakacji, festyn z  LKS "Groń" Bujaków 18 CZERWCA

Sceniczne wariacje – prezentacja grup artystycznych działających w GOK
w roku szkolnym 2021/2022 CZERWIEC

Turniej Piłkarski dla Dzieci i Młodzieży - LKS Czaniec CZERWIEC

Święto Gminy Porąbka „ Będzie się działo” -  LKS ZAPORA Porąbka 11 CZERWCA

Święto Gminy Porąbka Wręczenie statuetki- koncert zespołu„BACIARY”
"Porąbczanin Roku" - Towarzystwo Przyjaciół Porąbki- LKS ZAPORA Porąbka 12 CZERWCA

II Rewia Orkiestr Dętych w Porąbce -LKS Zapora Porąbka 25 CZERWCA

STYCZEŃSpotkanie noworoczne- Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko- Żywieckiej

Sportowa Majówka- turniej piłki nożnej dla dzieci -K.S.Soła Kobiernice 21 MAJA
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wSPOmnienie ŚP. adama SOPiaKa
W dniu 22 lutego 2022 roku w wie-

ku 73 lat zmarł Radny Rady Gminy Po-
rąbka od 1994 r., wieloletni Prezesa 
OSP Kobiernice, wielki działacz spo-
łeczny, przedsiębiorca Adam Sopiak.

Rodzinie i Bliskim zmarłego, skła-
damy wyrazy głębokiego współczucia.

Ceremonia pogrzebowa odbyła 
się 26 lutego (sobota) o godz. 14.00 
w kościele parafialnym w Kobierni-
cach. Msze świętą poprzedził różaniec 
za zmarłego o godz. 13.15.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!
Śp. Adam Sopiak był mieszkańcem 

Kobiernic. Ukończył Szkołę Podstawo-
wą w Porąbce, następnie Zasadniczą 

Szkołę Zawodową w Bielsku-Białej. W roku 1971 otrzymał tytuł „Wykwali-
fikowany monter instalacji wod-kan i gazowych”, a w 1977 roku Uchwałą 
Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, powołanej przez Kuratorium Oświa-
ty i Wychowania, tytuł „Mistrz – monter instalacji wod-kan i gazowych”.

W 1973 roku założył jednoosobową firmę w branży instalacyjnej. 
Od początku prowadzenia działalności przygotował do zawodu oko-
ło 160  uczniów. Stworzył miejsca pracy dając możliwość podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych. Jako ceniony przedsiębiorca otrzymał wiele 
wyróżnień, m.in. brązowy, srebrny i złoty medal im. Jacka Kilińskiego „Za 
Zasługi dla Rzemiosła Polskiego” oraz „Laur Dębowy” jako przedsiębiorca 
roku, wręczony przez Starostę Bielskiego.

Śp. Adam Sopiak realizował się nie tylko w pracy zawodowej, ale rów-
nież wiele satysfakcji dawała mu praca społeczna. Kierując się dobrem 
drugiego człowieka, od wielu lat działał w zakresie wzmocnienia syste-
mu bezpieczeństwa publicznego. Od blisko 40 lat był Prezesem Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Kobiernicach, inicjatorem powstania Komisariatu 
Policji i Oddziału Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Kobiernicach, 
a także Zespołu Ratownictwa Drogowego przy OSP w Kobiernicach. Był 
również współzałożycielem Klubu Honorowych Dawców Krwi przy OSP 
w Kobiernicach. Ponadto, wielkie zaangażowanie Śp. Adama Sopiak do-
świadczyć było można przy budowie remizy, przedszkola, szkoły oraz 
szkolnego boiska sportowego w Kobiernicach. Jego zasługą jest również 
pomoc przy budowie kościoła w Kobiernicach, co na przestrzeni lat 70-
tych i 80-tych nie było łatwym przedsięwzięciem.

Niekwestionowanym osiągnięciem Śp. Adama Sopiaka było stwo-
rzenie systemu ratownictwa medycznego i drogowego w ramach struk-
tury OSP Kobiernice. Dzięki Jego zaangażowaniu udało się wyposażyć 
służby ratownicze w profesjonalny sprzęt. Początkowo zakupiony został 
samochód marki Żuk do ratownictwa drogowego wraz z wyposażeniem. 
Swego czasu samochód ten był dysponowany na terenie całego Powiatu 
Bielskiego, ponieważ jego wyposażenie było jedne z najlepszych w skali 
kraju. Utworzenie profesjonalnej struktury dało podstawę do zarejestro-
wania jednostki OSP Kobiernice w Krajowym Systemie Ratowniczo-Ga-
śniczym.

Śp. Adam Sopiak, od wielu lat był zaangażowany w działalność samo-
rządową. Siódmą kadencję był Radnym Gminy Porąbka. Przez wszystkie 
lata sprawowania mandatu radnego m.in. przyczynił się do rozwoju in-
westycyjnego Gminy Porąbka.

Brał aktywny udział w pracach Komisji Rady, do zakresu których 
należały sprawy samorządu, przestrzegania prawa, rozwoju społeczno-
-gospodarczego, gospodarki żywnościowej i rolnictwa, kultury, oświaty, 
zdrowia, rodziny, sportu, rekreacji i wypoczynku.

Jako członek Rady Sołeckiej Sołectwa Kobiernice, aktywnie działał na 
rzecz mieszkańców swojej wsi.

Za swą działalność i podjęte inicjatywy otrzymał następujące odzna-
czenia, nagrody, podziękowania oraz nominacje:

1) Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Województwa Bielskiego”,
2) Odznakę Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża,
3) Odznaczenia strażackie,
4) Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, nadaną 

przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
5) Brązowy, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi,
6) Srebrną Różę Burmistrza Sucha Beskidzka,
7) podziękowania, w tym za zaangażowanie i wkład pracy w rozwój 

Bielskiego Pogotowia Ratunkowego,
8) w roku 2001 nominowany do prestiżowej Nagrody Starosty Biel-

skiego im. Księdza Józefa Londzina,
9) Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych za Zasługi Dla 

Pożarnictwa,
10) Brązowy Medal za Zasługi Dla Policji.

Śp. Adam Sopiak był działaczem na wielu płaszczyznach życia spo-
łecznego, szczególnie w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego. Jego 
zasług nie sposób nie zauważyć i nie docenić.

Cześć Jego Pamięci!
„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”.



OŚwiaTa
„MUZYKA JEST WSZĘDZIE”

projekt edukacyjny realizowany  
w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Czańcu

Muzyka wokół nas jest wszędzie
tu śpiew ptaszek, tam śpiewa wiatr,
muzyka to jest mój cały świat… 

(B. Betka, „Muzyka”)
Jednym z zadań wychowania przedszkolnego jest tworzenie sytuacji 

edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka w odniesieniu do wielu 
sfer aktywności człowieka w tym również w sferze muzyki, tańca, śpiewu. 
Aby przybliżyć dzieciom piękno świata muzyki opracowałyśmy projekt 
edukacyjny „Muzyka jest wszędzie”, który był realizowany w grupie dzieci 
5–4 letnich przez okres trzech tygodni. 

Projekt miał na celu: rozwijanie uzdolnień muzycznych dziecka oraz 
budowanie wrażliwości dziecka w zakresie muzyki, tańca i śpiewu; współ-
pracę ze środowiskiem lokalnym wspierającym rozwój muzyczny dziecka; 
zapoznanie z konwencjonalnymi i niekonwencjonalnymi instrumentami 
muzycznymi; tworzenie własnych instrumentów muzycznych; granie na 
prostych instrumentach muzycznych; rozwijanie umiejętności wyrażania 
muzyki ruchem; prezentowanie umiejętności i wytworów prac dziecka. 

Po opracowaniu siatki wiedzy (Co wiemy o muzyce?) i siatki pytań do 
projektu (Czego chcemy się dowiedzieć?) podjęłyśmy z przedszkolakami 
szereg działań, które miały pomóc nam uzyskać odpowiedzi na posta-
wione przez nas pytania.

„Co to jest muzyka?”
Na początku projektu próbowaliśmy wspólnie ustalić „Co to jest mu-

zyka?, „Gdzie mieszka muzyka?”. Wysłuchaliśmy opowieści ilustrowanej 
sylwetami „O królowej muzyce”, która zaprosiła nas do swojego króle-
stwa. Przedszkolaki zapoznały się z nazwami i wyglądem nut (ósemka, 
ćwierćnuta, półnuta, cała nuta) oraz pięciolinii, układały nuty na pięcio-
linii, wyklaskiwały rytm wspólnie z nauczycielem. Oglądając film eduka-
cyjny „Muzyka – odkrywamy muzyczne horyzonty” dowiedziały się czym 
są rytm, tempo i melodia.

Podczas zabawy słowno-muzycznej „Para – buch! Koła w ruch!” szukali-
śmy muzyki ukrytej w wierszu J. Tuwima „Lokomotywa”, wykorzystując wy-
razy dźwiękonaśladowcze, zwracając uwagę na warstwę rytmiczną tekstu.

Słuchając muzyki poważnej („Walc” J. Bramsa) dzieci malowały muzykę 
(arteterapia – malowanie 10 palcami do muzyki). Na wykonanej podma-
lówce pojawiły się czarodziejskie nutki wykonane techniką wydzieranki.

Średniaki poznały również sylwetkę Fryderyka Chopina. Słuchały cie-
kawostek z życia małego Fryderyka. Wysłuchały utworów naszego wiel-
kiego kompozytora. Wykonały improwizacje ruchowe do „Mazurka D-dur”.

„Gramy na instrumentach”
W dalszej części projektu przedszkolaki „wyruszyły” do krainy instru-

mentów muzycznych. Poznały różne rodzaje instrumentów oraz sposób 
gry na nich. Przez cały czas trwania projektu dzieci mogły przynosić 
z domu własne instrumenty, miały również możliwość zaprezentowania 
ich i zagrania na nich (swobodna ekspresja). 

W sali wyeksponowano kącik muzyczny w którym pojawiły się in-
strumenty muzyczne (bębenki, grzechotki, kastaniety, janczary, trójką-
ty, dzwonki, flety, gitara, organy, akordeon). Szczególnie zainteresowała 
dzieci kalimba – instrument o pięknym brzmieniu pochodzący z Afryki. 

Średniaki chętnie grały na instrumentach perkusyjnych, tworząc 
przedszkolną kapelę do piosenki „W naszym przedszkolu”.

Ciekawym instrumentem wykorzystanym w projekcie okazały się 
„bum bum rurki”. Posłużyły one jako przybory do zestawu ćwiczeń gim-
nastycznych przy muzyce do utworu M. Kluza. Dzieci wystukiwały na rur-
kach „rytm kibica”, wykonywały ćwiczenia wyprostne z przyborem. 

„Spotkania z ekspertami”
Do współpracy z przedszkolem zaprosiliśmy ekspertów (nauczyciele, 

rodzice dzieci, uczniowie, absolwenci przedszkola, osoby zaprzyjaźnio-
ne), którzy w fachowy sposób pomogli nam poszerzyć nasze wiadomo-
ści i umiejętności.

W świat muzyki wprowadziła nas pani Irena – nauczycielka muzyki, 
która opowiedziała o zawodzie muzyka. Przedszkolaki słuchały gry na key-
boardzie, flecie poprzecznym, flecie prostym i trąbce. Pani Irena omówiła 
wygląd i budowę instrumentów, zwracając uwagę na ich charakterystycz-
ne cechy i określając grupę do których są zaliczane (wyjaśnienie dzieciom, 
dlaczego są to instrumenty np. dęte, klawiszowe, strunowe). W dalszej czę-
ści spotkania dzieci razem z gościem bawiły się przy utworach ludowych 
(„Bawmy się w konopki”, „Mało nas”, „Pac gruszka do fartuszka”).

W przedszkolu gościła Siostra Konstancja, która zgrała na skrzypcach 
piękne pieśni Maryjne. Podczas spotkania dzieci dowiedziały się również, 
kto to jest lutnik, wysłuchały ciekawostek związanych z wykonywaniem 
skrzypiec, które przekazał Siostrze jej tata.

Kolejnym ekspertem był pan Krzysztof, który zagrał na gitarze elek-
trycznej. Przedszkolaki słuchały utworów bluesa oraz ballad. Poznały róż-
nice w wyglądzie i brzmieniu gitar: elektrycznej i klasycznej.

W przedszkolu gościliśmy Martę, uczennicę 8 klasy szkoły podsta-
wowej oraz Oliwię ze szkoły średniej ze swoimi instrumentami. Oliwia 
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zapoznała dzieci z wyglądem, budową oraz sposobem gry na saksofo-
nie. Średniaki uczestniczyły w zabawie słuchowo-ruchowej „Dźwięki wy-
sokie i niskie”. Marta zaprezentowała przedszkolakom klarnet. Wspólnie 
z dziećmi muzykowała do utworów „Wlazł kotek na płotek”, „Panie Janie”.

Przedszkole odwiedzili również nasi absolwenci Ewusia i Maksiu 
(uczniowie 4 klasy szkoły podstawowej). Ewusia opowiedziała nam jak 
wygląda nauka gry na skrzypcach, omówiła budowę instrumentu oraz 
zagrała dzieciom na swoim instrumencie. Maksiu pojawił się w przed-
szkolu z perkusją. Zaprezentował dzieciom sposób gry na perkusji, po 
czym wszyscy wesoło bawili się do utworów rockowych. 

„Muzyka ze śmietnika”
Wspólnie z przedszkolakami starałyśmy się odnaleźć bogaty świat 

dźwięków w naszym otoczeniu. Rozwijaliśmy percepcję słuchową roz-
poznając dźwięki wydawane przez różne przedmioty (butelki, zakrętki, 
woreczki foliowe, pudełka, patyczki itp.). Na zajęciach plastycznych śred-
niaki wykonały z kartonu instrumenty, które wykorzystywaliśmy do za-
baw muzyczno-ruchowych (wg idei Carla Orffa). 

Materiały zgromadzone przez dzieci posłużyły nam do stworzenia orygi-
nalnych instrumentów w myśl zasady „nie wyrzucajmy, najpierw zagrajmy”. 
Dzieci bardzo chętnie przystąpiły do tego zadania. Na korytarzu przedszkol-
nym powstała wystawa prac dzieci zatytułowana „Muzyka ze śmietnika.

„Kuchenna muzyka”
Wybraliśmy się również do przedszkolnej kuchni w poszukiwaniu 

muzyki, bo przecież:
W kuchni jest kuchenna muzyka
ze śpiewem solowym czajnika.
Woda w rurach szumi,
gaz syczy jak umie,
dzwonią łyżki i noże,
każdy się stara jak może.
Każda kropla z kranu spadająca
– to jest nuta śpiewająca…

(D. Gellner, „Kuchenna muzyka”)

W ramach realizacji tematu rozpoznawaliśmy dźwięki przedmiotów 
i urządzeń z przedszkolnej kuchni oraz obejrzeliśmy teatrzyk „Kuchenna 
awantura” z wykorzystaniem naczyń kuchennych. Rozwijaliśmy poczucie 

rytmu, wykorzystując różne przybory: łyżki drewniane, wiaderka plasti-
kowe, noże plastikowe, pokrywki, garnki. 

Zaprosiliśmy nasze wspaniałe panie kucharki do przedszkolnej orkie-
stry, by wspólnie z przedszkolakami wykonały instrumentację do muzyki 
poważnej (aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss).

I to już koniec…
Na zakończenie projektu przedszkolaki otrzymały pamiątkowe dy-

plomy „Mistrz muzyki” oraz drobne upominki. Rodzice mogli obejrzeć 
występy swoich pociech online poprzez platformę edukacyjną.

Uważamy, że projekt „Muzyka jest wszędzie” był ciekawy i atrakcyjny 
dla naszych wychowanków miał ogromny wpływ na rozwój wrażliwości 
muzycznej.

Spotkania z ekspertami były nieocenionym źródłem wiedzy dla 
przedszkolaków, które miały możliwość poznania różnych instrumentów 
muzycznych na żywo, ich wyglądu, budowy i sposobu gry na nich. Zaba-
wy przy muzyce z gośćmi dały przedszkolakom wiele radości.

Nasze przedszkolaki chętnie grają na przedszkolnych instrumentach 
perkusyjnych oraz tych stworzonych samodzielnie, nie boją się występo-
wać przed szerszą widownią. Muzykowanie jest dla nich przyjemnością. 

Więc grajmy, tańczmy i śpiewajmy, przedszkolakom radość dajmy!
Anna Dyczek

Anna Witkowska
Publiczne Przedszkole nr 1 w Czańcu
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„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,
jaką sobie ludzkość wymyśliła”.

Wisława Szymborska 
Oddziały Przedszkolne 

w Bujakowie wzięły udział 
w „Narodowym Programie 
Rozwoju Czytelnictwa 2.0 
na lata 2021–2025”. Do-
finansowanie z budżetu 
państwa wyniosło 2500 zł, 
realizację programu 

wsparła również Gmina Porąbka kwotą 625 zł, dzięki czemu całkowita 
wartość dofinansowania wyniosła 3125 zł. Z pozyskanych środków za-
kupiono książki do oddziałów przedszkolnych. W ramach projektu pod-
jęto szereg inicjatyw z wykorzystaniem zakupionych materiałów pro-
mujących czytelnictwo. Wśród nich wymienić należy zapoznanie dzieci 
z instytucją biblioteki, realizowanie projektów edukacyjnych, takich jak 
„Z książką mi do twarzy”, „Europa da się lubić”, „Baju baj z rodzicem”,reali-

narOdOwy PrOgram rOzwOJu CzyTeLniCTwa 

KarTKa ŚwiĄTeCzna  
dLa POdOPieCznyCh 
dOmu OPieKi „TriViTa”

„Dobro. Im więcej go dajesz,  
tym więcej dostajesz”

W grudniu dzieci 
z Oddziałów Przedszkol-
nych w Bujakowie wzięły 
udział w akcji charytatyw-
nej pt „Kartka świąteczna 
dla podopiecznych Domu 
Opieki Trivita”. Dzieci wraz 
z nauczycielami stworzy-
ły kartki świąteczne z ży-
czeniami dla podopiecz-
nych Domu Opieki Trivita. 
Zorganizowana akcja po-

mogła uświadomić dzieciom, iż czas Świąt Bożego Narodzenia to idealny 
moment by zrobić coś dobrego dla innych, okazać komuś serce, pamięć 
i dobro. Udział w akcji pozwolił zrozumieć przedszkolakom, iż należy pa-
miętać o innych nie tylko od święta. 

Opracowały: Nauczycielki przedszkola 

TeaTrzyK „guCiO  
zaCzarOwany”

„Teatr jest magią. Tu wszystko jest możliwe: postaci latają,  
mrówka jest wielkości słonia, kwiaty mówią i śpiewają”.

We wrześniu Oddziały Przed-
szkolne w Bujakowie gościły 
Teatrzyk Lalek „Bajka” z przedsta-
wieniem pt. „Gucio zaczarowany”. 
Niezwykły, przede wszystkim za 
pomocą przygotowanych kukie-
łek m.in. Gucia, Mamy i Dziadka 
Gucia, Kreta, Wróbli, Robaków 
ziemnych, Pszczółki, Dobrej 
Wróżki oraz Muchy. Przedszkola-
ki uważnie słuchały wydarzenia 
teatralnego, dzięki ciekawej sce-
nerii oraz barwnym postaciom, 
które dostarczyły dzieciom wy-

jątkowych przeżyć. Motywem bajki było ukazanie problemu lenistwa 
i niechęci do nauki, ale także nauczenie dzieci, że każdy ma prawo do 
szczęścia, ale każdy z nas ma też swoje obowiązki. Po występie dzieci 
nagrodziły aktorów brawami oraz mogły bliżej przyjrzeć się przygotowa-
nym lalkom.

Opracowały: Nauczycielki przedszkola

zowanie zajęć edukacyjnych o tematyce terapeutycznej oraz emocjonal-
nej, udział w Dniu Bibliotek, w Dniu Postaci z Bajek, Międzynarodowym 
Dniu Książki, Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom, prowadzenie 
akcji codziennego czytania dzieciom tzw. „Czytanie na dywanie”, przy-
gotowanie biblioteczek i kącików książek. Część z wyżej wymienionych 
działań została już zrealizowana, pozostała część będzie kontynuowana 
w ciągu roku szkolnego. W trakcie trwania programu oddziały przedszkol-
ne w Bujakowie na bieżąco współpracują z biblioteką szkolną oraz Gmin-
ną Biblioteką Publiczną w Porąbce Filia Bujaków. Przedszkolaki wzięły 
udział w projekcie realizowanym przez Bibliotekę Publiczną pt. „Mała 
książka – wielki człowiek”, który miał na celu promowanie czytelnictwa 
wśród najmłodszych. Realizacja programu rozwoju czytelnictwa przy-
czyniła się do możliwości zorganizowania licznych zajęć edukacyjnych 
mających na celu rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych 
dzieci oraz wpłynęła na wszechstronny rozwój wychowanków. Umożli-
wiła podjęcie szeregu działań w ramach realizowanych projektów edu-
kacyjnych, organizację wielu akcji i uroczystości. Dodatkowo wzbogaciła 
znacznie księgozbiór oddziałów przedszkolnych i umożliwiła dzieciom 
kontakt z literaturą poprzez codzienne czytanie.

Opracowały: Nauczycielki przedszkola
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SzKOLne SPrawy, CzyLi CO dziaŁO SiĘ w BuJaKOwie
Nie liczy się to, ile posiadasz,  
ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz... 

1. Dobro. Im więcej go dajesz, tym więcej dostajesz:
Po raz kolejny nasza szkoła grała z Wielką Orkiestrą Świątecznej Po-

mocy. Ze względu na pandemię Covid-19 wolontariusze ze Szkolnego 
Koła Wolontariatu nie zbierali datków w trakcyjny sposób, ale już drugi 
rok za pośrednictwem e-skarbonek, czyli wirtualnych puszek, dzięki któ-
rym można było zbierać pieniądze online. Tegoroczne zbiórki przezna-
czone są dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i lecze-
nia wzroku u dzieci. 

Dzięki gorącym sercom darczyńców nasi wolontariusze zebrali kwo-
tę 5691,00zł.

#postawmyMatiegoNaNogi
Pewnie większość z Państwa, czy też Waszych dzieci doświadczyła 

w ostatnim czasie, czym jest kwarantanna, czyli zamknięcie w domu. No 
to wyobraźcie sobie, że taki stan trwa już od sześciu lat, a Wy mieszkacie 
w bloku, bez windy, na 3. piętrze. W takiej sytuacji znajduje się właśnie 
18-letni Mateusz Gruszczyk, który 6 lat temu – z powodu postępującej 
choroby – przestał chodzić.

Dlatego zrodził się pomysł, aby zorganizować pomoc dla Mateusza, 
zebrać odpowiednią kwotę na operację. Było to przedsięwzięcie całej 
gminy, do którego włączyli się także uczniowie z Bujakowa.

2. #Solidarni z Ukrainą
„Światu potrzeba więcej miłości
Trochę bliskości i zrozumienia
Zwykłej empatii, poczucia jedności
By zło się w dobro zaczęło zmieniać.”

K. J. Drozd
2 marca był Dniem Solidarności 

z Ukrainą, narodem, który 24 lutego 
2022 roku został zaatakowany przez 
Rosję. Od tamtej chwili nasi sąsiedzi 
nie poddają się i bohatersko bronią 
swoich ziem. To okrutne wydarzenie 
okazało się również ważnym egza-
minem z człowieczeństwa i miłości 

bliźniego dla całego świata. Dzień ten rozpoczął olbrzymią falę wsparcia dla 
niepodległego narodu, który musi bronić swojej suwerenności. Społecz-
ność szkolna wzięła udział w montażu słowno – muzycznym. W trakcie spo-
tkania manifestowaliśmy solidarność z mieszkańcami Ukrainy, sprzeciwiali-
śmy się wojnie i innym konfliktom zbrojnym, wspólnie wołaliśmy o pokój. 

Uczniowie przygotowali laurki z poparciem dla Ukrainy, a także 
hasła, dodające otuchy i podtrzymujące na duchu okupowany naród. 
W ten sposób włączyliśmy się również w działania w ramach projektu 
„Calling for Peace – Wołanie o Pokój” zorganizowanego przez ambasado-
rów programu eTwinning z Polski i Europy. Zachęcają oni do tworzenia 
i publikowania w sieci łańcuchów serc, listów, wierszy o przyjaźni, a także 
pocztówek, prac plastycznych oraz gołębi pokoju dla dzieci z Ukrainy. To 
nasz wspólny manifest dla pokoju na świecie. Link do wspólnej kolekcji 

został przekazany nauczycielom i ambasadorom eTwinning z Ukrainy, 
a oni z kolei podzielą się ze swoimi uczniami.

Nasza szkoła włączyła się także w charytatywną pomoc dla ukraiń-
skich rodzin mieszkających w naszej gminie.

3. Plac zabaw dla najmłodszych.
Szkoła w Bujakowie pozyskała plac za-

baw dla podopiecznych. Pojawiły się tu ka-
ruzele, zjeżdżalnia oraz wiele innych obiek-
tów do zabawy. Niewątpliwie największą 
atrakcję stanowią huśtawki, cieszące się 
dużym zainteresowaniem. Dodatkowym 
atutem jest miękka nawierzchnia placu za-
baw oraz nowe ławeczki, na których malu-
chy mogą odpocząć po szalonej zabawie 
w wiosennym słońcu. 

4. Trochę szaleństwa na co dzień i od święta. 
Walentynki, czyli Święto Zakochanych, to dzień oczekiwany z niecier-

pliwością przez wiele osób pragnących sobie w szczególny sposób okazać 
uczucia. Ludzie są w tym dniu pełni pozytywnych emocji i chcą się nimi 
dzielić z bliskimi osobami. W naszej szkole również nie zapominamy o pro-
pagowaniu sympatycznych zachowań i zachęcaniu do budowania przyja-
cielskich relacji.

Z uwagi na nauczanie zdalne, tradycyjną pocztę walentynkową za-
stąpił w tym roku szkolnym walentynkowy padlet. Uczniowie umieszczali 
tam swoje pozdrowienia i życzenia, aby otwarcie powiedzieć przyjacio-
łom o swojej sympatii. Padlet cieszył się dużym zainteresowaniem i stał 
się ciekawą alternatywą dla tradycyjnej kartki walentynkowej. 

Z okazji walentynek Samorząd Uczniowski zorganizował konkurs 
pt.: „Serce – więcej niż tylko kształt” na wykonanie serca dowolną tech-
niką. Kreatywność uczniów po raz kolejny przerosła oczekiwania orga-
nizatorów. 

Dzień Szalonej Fryzury, czyli Dzień Kobiet w naszej szkole, to świet-
na zabawa dla uczniów bez względu na wiek. Zarówno dziewczyny, jak 
i chłopcy, wzięli udział w akcji. Pojawiły się nietypowe, misterne upięcia, 
kolory, ale również ozdoby i dekoracje głów. Przedstawiciele samorządu 
przyznali nagrody, a uczennice, które włożyły najwięcej wysiłku w przy-
gotowanie swojej stylizacji, otrzymały Certyfikaty Super Dziewczyn 
i drobne podarunki.

5. Ciche czytanie w bibliotece szkolnej.
Wszyscy wiemy, że czytanie książek wpływa na wszechstronny roz-

wój dzieci i młodzieży. Między innymi wzbogaca zasób słownictwa, 
kształtuje umiejętność komunikacji, rozbudza wyobraźnię, dostarcza 
wiedzy, uczy myślenia, zwiększa wrażliwość, kształtuje empatię. Dzie-
ci, które lubią czytać posiadają dużą wiedzę o otaczającym ich świecie, 
są kreatywne i tolerancyjne. Aby rozwijać te umiejętności w bibliotece 
szkolnej, podjęliśmy działania, które mają rozbudzać i rozwijać zaintere-
sowania czytelnicze dzieci i młodzieży. Od września 2021 r. prowadzimy 
akcję „Cichego czytania”. Wychowankowie w czasie przerw międzylek-
cyjnych, bądź po zakończeniu zajęć odwiedzają bibliotekę szkolną, by 
w ciszy i spokoju czytać wybraną przez siebie książkę. Dla osób, które 

Strona 32Kwiecień 2022



poświęciły najwięcej czasu na ciche czytanie w bibliotece, co miesiąc 
przewidziane są drobne upominki, a z końcem roku szkolnego zostanie 
wybrany najlepszy czytelnik szkoły. Akcja cieszy się dużą popularnością 
wśród dzieci. 

6. Dzień Bezpiecznego Internetu.
Dzień Bezpiecznego Internetu, 

czyli święto obchodzone w całej Euro-
pie jest inicjatywą Komisji Europejskiej 
mającą na celu zwrócenie uwagi na 
kwestię bezpiecznego dostępu dzieci 
i młodzieży do zasobów interneto-
wych. DBI ma na celu przede wszystkim 
inicjowanie i propagowanie działań na 

rzecz bezpiecznego dostępu do zasobów internetowych, zaznajomienie 
rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa 
online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu. 

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni jest bardzo ważnym aspek-
tem, zwłaszcza w dobie pracy i nauki zdalnej, dlatego należy pamiętać 
o przestrzeganiu wielu zasad w trakcie korzystania z zasobów interne-
towych, aby nie stać się ofiarą cybeprzemocy. Przedstawiciele Samorzą-
du Uczniowskiego przygotowali plakaty, które prezentowały wskazówki 
dotyczącego bezpieczeństwa w sieci, dlatego warto o nich pamiętać aż 
dego dnia, zarówno w pracy, jak i w czasie wolnym.

7. Laboratoria Przyszłości. 
Nasza szkoła przystąpiła do projektu Laboratoria Przyszłości, który 

realizowany będzie od nowego roku szkolnego 2022/23. Jest to inicja-
tywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we 
współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Celem inicjatywy jest wsparcie szkół 
podstawowych w budowaniu wśród 
uczniów kompetencji przyszłości z tzw. 
kierunków STEAM (nauka, technologia, 
inżynieria, sztuka oraz matematyka). 
Szkoły podstawowe w ramach tego pro-
gramu otrzymują wsparcie finansowe na 
zakup sprzętu:

W skład wyposażenia podstawowego wchodzą:
  drukarki 3D z akcesoriami, 
  mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototy-
powymi i innymi akcesoriami,

  sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć, 
  stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

W grudniu 2021 otrzymaliśmy już pierwsze zamówione przez szko-
łę wyposażenie i sprzęty: roboty edukacyjne Photon moduł fizyka oraz 
moduł ekologia, zestawy LEGO Education dla uczniów młodszych i star-
szych, zestawy elektroniczne dla uczniów, aparat fotograficzny z kamerą 
cyfrową, gimbal, mikroport z akcesoriami, lutownica, statyw do aparatu 
i kamery, oświetlenie do realizacji nagrań, laptop do drukarki 3D. 

Wyposażenie z projektu Laboratoria Przyszłości pozwoli na prowa-
dzenie ciekawych zajęć na wielu przedmiotach, np. informatyka, techni-
ka, przedmioty przyrodnicze, zajęcia edukacji wczesnoszkolnej, zajęcia 
kreatywne, a także uatrakcyjni różne szkolne wydarzenia.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych pragniemy wszystkim 
złożyć najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia, pogody ducha oraz po-
myślności i sukcesów. 

Dyrekcja i Nauczyciele

SzKoła PodStaWoWa nr 2 Im. Kard. KaroLa WoJtyły W CzańCu 

BezPieCzni w SieCi 
– czyli tydzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest corocznie z ini-
cjatywy Komisji Europejskiej. Początkowo wydarzenie to świętowały je-
dynie państwa europejskie, ale już od lat DBI przekracza granice Europy, 
angażując państwa z całego świata. W tym roku dzień ten był obchodzo-
ny 9 lutego. 

W naszej szkole już od kilku lat Dzień Bezpiecznego Internetu zmie-
nia się w cały TyDzień Bezpiecznego Internetu. W tym roku ze względu 
na zdalne nauczanie, ferie i potrzeby wynikające z bieżącej sytuacji na 
świecie odbyło się to trochę w nieco zmienionej formule oraz z mniej-
szym rozmachem 

Nasze działania rozpoczęliśmy od akcji informacyjnej, dla rodziców 
wszystkich naszych uczniów, na temat aplikacji mOchrona, którą bez-
płatnie udostępnia Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE).

Uczniowie klas I–III miały na lekcjach informatyki przeprowadzone 
pogadanki na temat bezpieczeństwa w sieci, cyberprzemocy, konse-
kwencji zachowań ryzykownych oraz klasyfikacji PEGI gier dla dzieci 
i młodzieży. Kanwą do naszych rozmów stały się filmy edukacyjne z serii 

„Owce w sieci” oraz „Krasnoludki 2.0”, które 
zostały udostępnione przez OSE na stronie 
it-szkola.edu.pl.

Klasy VII i VIIIa zajęcia z bezpiecznego 
internetu przeprowadzone miały między 
innymi w ramach lekcji online z informaty-
ki na platformach Zoom. W tym roku skupi-
liśmy się na temacie cyfrowych śladów i re-

putacji online oraz konsekwencjach niedbania o swój wizerunek cyfrowy 
w bliższej, a także dalszej przyszłości. Temat realizowaliśmy na podstawie 
materiałów przygotowanych przez OSE.

Biorąc pod uwagę bieżącą sytuację na świecie w klasie 8a przeprowa-
dzono zajęcia temat szerzących się w internecie fake newsów. Uczniowie 
poznali definicję fake newsa, przyczyny ich powstania oraz sposoby na 
weryfikacje tego czy to co czytają w sieci jest prawdą czy „fejkiem”.

Dopełnieniem zajęć na temat bezpieczeństwa w sieci stał się konkurs 
„Historie z sieci wzięte” zorganizowany dla uczniów we wszystkich kate-
goriach wiekowych przez OSE. 

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

Opracowała: Agnieszka Kowalska
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Laboratoria Przyszłości to 
inicjatywa realizowana przez Mi-
nisterstwo Edukacji i Nauki we 
współpracy z Centrum GovTech 
w Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów. Dzięki niej szkoły otrzy-
mują środki finansowe na zakup 
nowoczesnych narzędzi wspiera-
jących odkrywanie talentów oraz 
rozwijanie kompetencji przyszło-
ści, takich jak współpraca, interdy-
scyplinarność, kreatywność, a tak-
że rozwiązywanie problemów.

Nasza szkoła złożyła wniosek i na podstawie liczby uczniów otrzy-
mała dofinansowanie w wysokości 70 000 zł. Z otrzymanych pieniędzy 
zakupiono zestaw podstawowy wymagany przez MEiN oraz elementy 
dodatkowe, które wybraliśmy sami, czyli drukarkę 3D, zestaw edukacyjny 
Arduino, stację lutowniczą HOT AIR z grotem 2w1, aparat fotograficzny, 
statyw do aparatu oraz kamery, zestaw lamp światła ciągłego, mikrofon 
kierunkowy, mikroport, gimbal do aparatu fotograficznego i kamery, lap-
top, zestaw 16 par okularów VR, ręczny kontroler z portem USB C, kostkę 
do manipulacji elementami 3D, kamerę 3600, a także licencję na dostęp 
do portalu Class VR. W ramach tej inicjatywy zapewnione jest również 
wdrożenie, a także szkolenie dla nauczycieli.

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zaję-
cia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko 
na lekcjach techniki oraz informatyki, lecz także w ramach spotkań poza-
lekcyjnych, kół zainteresowań, bowiem misją tego projektu jest odkry-
wanie talentów dzieci oraz młodzieży.

hity, nowości wydawnicze oraz lektury w bibliotece
Nasz księgozbiór wzbogacił się dzięki Narodowemu Programowi 

Rozwoju Czytelnictwa (Priorytet 3), którego celem jest rozwijanie zain-
teresowań uczniów poprzez promowanie, a także wspieranie rozwoju 
czytelnictwa wśród dzieci oraz młodzieży.

Szkoła otrzymała 15 000 zł (12 000 sfinansowało MEiN; 3 000 zł wy-
niósł wkład własny Gminy Porąbka). Z otrzymanych pieniędzy (7 500 zł) 
sfinansowano między innymi zakup nowych książek. 50% z nich to lek-
tury, a pozostałe 50% to pozycje z beletrystyki, zarówno dla dzieci z klas 
I–III, jak i dla uczniów starszych. Poza tym w bibliotece pojawił się nowy 
laptop i kolorowa drukarka atramentowa do użytku dla bibliotekarzy, 
biurko nauczycielskie, krzesło obrotowe, sporo artykułów biurowych, 
papierniczych oraz nagrody dla uczniów biorących udział w akcjach oraz 
konkursach promujących czytanie.

Od listopada w ramach programu zorganizowaliśmy już wiele kon-
kursów i akcji zachęcających do sięgania po książki, m.in. „Pasowanie 
na czytelnika uczniów klas pierwszych”, „Półroczny konkurs czytelniczy”, 
„Mój robot przyszłości”, „Konkurs polonistyczny ze znajomości treści 
lektury Sienkiewicza”, „Dzień czytania Tolkiena”, wystawki tematyczne 
o lekturach czytanych w klasie 5 i 6, konkurs z okazji Dnia Kobiet na naj-
ciekawsze przebranie bajkowe oraz projekt eTwinning „The enchanted 
world of books”. Pozostałe działania zaplanowane we wnioski zgodnie 
z rozporządzeniem zostaną zrealizowane do końca roku szkolnego.

Cieszymy, że udział w programie pozwoli naszym uczniom przenieść 
się do świata literatury w myśl słów Wisławy Szymborskiej: „Kto czyta 
książki, żyje podwójnie”.

uczniowie Poznają Polskę
Szkoła Podstawowa nr 2 w Czańcu przystąpiła do projektu Minister-

stwa Edukacji Narodowej „Poznaj Polskę, edycja 2022”. W ramach tego 
przedsięwzięcia szkoły otrzymują środki na dofinansowanie wyjazdów 
do muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury czy instytucji popularyzu-
jących osiągnięcia nauki.

Projekty napisane przez nauczycieli uczących w naszej placówce zo-
stały pozytywnie rozpatrzone, dzięki czemu już w maju klasy pierwsze 
pojadą do Pszczyny zobaczyć Skansen Zagroda Wsi Pszczyńskiej oraz 
Zamek, a klasa czwarta zwiedzi Kopalnię Soli oraz Muzeum Żup Krakow-
skich w Wieliczce. Z kolei w czerwcu klasa siódma wyruszy do Krakowa, 
by w Ogrodzie Doświadczeń poznać tajniki nauki, a następnie zwiedzą 
Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, Skarbiec Koron-
ny, Zbrojownię i Smoczą Jamę. Natomiast klasa piąta oraz szósta pojadą 
na dwa dni do Wrocławia, aby zobaczyć Panoramę Racławicką i Hydro-
polis. Zwiedzą również Zamek Książ we Wrocławiu oraz Kopalnię Złota 
w Złotym Stoku.

Opracowała: Agnieszka Kowalska

„Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie,
ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do nas”.

Flora edwards

SzKOŁa na miarĘ XXi wieKu,
czyli Laboratoria Przyszłości

Szkolny Wolontariat „Pomocna Dłoń”, który działa w naszej szkole już 
od kilku lat, zorganizował szereg akcji. Już we wrześni po raz drugi chęt-
ni uczniowie zasadzili cebulki żonkili. Kwiat ten jest międzynarodowym 
symbolem nadziei, a jego sadzenie to gest solidarności i pomocy umie-
rającym. Narcyz jest także często wymieniany w kontekście powstania 
w getcie warszawskim.

Zorganizowaliśmy także zbiórkę dla Miejskiego Schroniska dla Bez-
domnych Zwierząt w Bielsku-Białej, aby pomóc zwierzakom w przetrwaniu 
zimy. Zbieraliśmy również zabawki, które zostały przekazane strażakom 
z OSP Bestwina, a stamtąd trafiły do dzieci przebywających w szpitalach.

29 października wolontariuszki „Pomocnej Dłoni” wzięły udział w akcji 
Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła Pamięta”. W tym dniu zapaliły zni-
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cze przy Grobowcu Wojtyłów, grobie kierownika szkoły – Władysława Nikla, 
pomniku Powstańców Styczniowych oraz osób poległych w obronie Czańca.

Szkolny Wolontariat włączył się także w akcję zakrętkową dla Karolin-
ki z Roczyn i Dominika z Bielska-Białej. Dzięki naszej pomocy dzieci mają 
szansę na codzienną rehabilitację.

Przed świętami Bożego Narodzenia nasi wolontariusze nie zapo-
mnieli również o podopiecznych Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej 
i Dziennego Domu Pomocy „Senior Wigor” w Kętach, którzy otrzymali 
słodkie upominki oraz kartki z życzeniami. 

Już po raz trzeci w styczniu przyłączyliśmy się do Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. W szkole można było wrzucić dowolną kwotę do 
puszek i tak oto zebraliśmy 884,86 zł. Poza tym nasze wolontariuszki 
mimo mrozu i chłodu dzielnie kwestowały w Porąbce.

Z inicjatywy Rady Rodziców Szkolny Wolontariat „Pomocna Dłoń” 
przyłączył się do akcji „Postawmy Matiego na nogi”. Chętne osoby odda-
wały książki lub piekły ciasto, które można było zakupić podczas kierma-
szu w Czańcu i Porąbce.

W odpowiedzi na sytuację polityczną zorganizowaliśmy także zbiór-
kę najpotrzebniejszych rzeczy przeznaczoną na pomoc osobom po-
szkodowanym w wyniku działań zbrojnych w Ukrainie. Bezinteresowna 
wsparcie ze strony, rodziców, dzieci i pracowników naszej szkoły przeszło 
nasze najśmielsze oczekiwania. 

Z kolei w marcu, gdy pięknie zakwitły żonkile w naszym szkolnym 
ogródku, ogłosiliśmy akcję sprzedaży tych kwiatów. Zainteresowanie ro-
dziców oraz uczniów było ogromne i wszystkie kwiaty zostały sprzeda-
ne już pierwszego dnia. Zebrana kwota będzie przeznaczona na zakup 
prezentu wielkanocnego dla wychowanków Domu Dziecka w Kętach 
w myśl słów, że „dobro zawsze powraca.” 

Szkolny wolontariat pragnie także wesprzeć dzieci ze Szpitala Pe-
diatrycznego w Bielsku-Białej i ogłosiło szkolny konkurs na stworzenie 
skarbonki, do której uczniowie z każdej klasy będą zbierać pieniądze. 
Wielki finał i przekazanie puszek nastąpi 30 maja, a w ramach solidarno-
ści z dziećmi przewlekle chorymi zorganizujemy wtedy Dzień Piżamowy. 

Opracowały: Kinga Sporek i Marzena Tomiak

SuKCeS OLiwii! 
Oliwia Sordyl, uczennica klasy VIII 

naszej szkoły, została laureatką Kon-
kursu Przedmiotowego z Języka Pol-
skiego. Gratuluję! 

Oliwia od wielu lat się przygoto-
wywała, mnóstwo czasu poświęciła 
na naukę, bardzo ciężko pracowała, 
gdyż konkurs nie należy do łatwych, 
w dużej mierze wykracza poza pod-
stawę programową. Trzeba umieć 
manipulować swą wiedzą, wykazać 
się ogromnymi umiejętnościami, 

połączyć wiele działów. Również pandemia i nauka zdalna nie sprzyja-
ły intensywnej pracy. W tym roku szkolnym podczas ostatniego etapu 
pojawił się trudny temat wojny ukazany w literaturze oraz filmie, dlate-

go należało skorelować beletrystykę z X Muzą. Jednocześnie inne działy, 
np. szeroko pojęta nauka o języku, odgrywały istotną rolę. Ważna była 
również znajomość tworzenia różnorodnych form wypowiedzi, w tej sy-
tuacji liczył się nie tylko sposób spełnienia kryterium poprawności me-
rytorycznej/tematycznej, ale ujęcie oryginalne tematu oraz poprawność 
językowa, ortograficzna i interpunkcyjna.

Jednak taki zaszczyt niesie wymierne korzyści! Uczeń, który jest 
laureatem konkursu przedmiotowego, zostaje zwolniony z egzaminu 
z danego przedmiotu oraz uzyskuje z najwyższy wynik – 100%. Ponad-
to otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną 
ocenę klasyfikacyjną. Jednak to jeszcze nie koniec uprawnień laureatów! 
Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych są przyjmowani 
w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej.

Oliwia swą wytrwałą pracą oraz zamiłowaniem do przedmiotu (brała 
udział i wygrywała również w konkursach literackich) zasłużyła w pełni 
na tytuł laureata i uznanie. Jeszcze raz gratuluję, życzę sukcesów w nowej 
szkole. 

Opracowała: Iwona Sklorz
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SzKoła PodStaWoWa Im. t. KoŚCIuSzKI W KoBIernICaCh

narOdOwy PrOgram rOzwOJu CzyTeLniCTwa
w roku szkolnym 2021/22 Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki 

w Kobiernicach przystąpiła do kolejnej edycji narodowego Progra-
mu rozwoju Czytelnictwa. Jego celem jest rozwój czytelnictwa wśród 
dzieci i młodzieży.

Szkoła otrzymała kwotę 15 tysięcy złotych. Część tej sumy prze-
znaczona została na nowe książki, zaś pozostałe na uzupełnienie wy-
posażenia biblioteki. zakupionych zostało 536 książek, zarówno no-
wości czytelniczych, jak i lektur, uwzględniając przy tym potrzeby 
czytelników słabiej widzących i mających kłopoty z nauką czytania. 
nowe regały, szafki, biblioteczki ekspozycyjne oraz lada bibliotecz-
na wpłynęły znacząco na wystrój i funkcjonalność pomieszczeń.

Zanim jednak te wszystkie nowe i pachnące książki oraz sprzęty zna-
lazły się w  bibliotece, już od dłuższego czasu zbierane były zamówienia 
od uczniów na książki, które chcieliby znaleźć na półkach. Także poloniści 
zgłaszali zapotrzebowania na lektury. Gotowe zamówienie zostało przeka-
zane Samorządowi Uczniowskiemu i Radzie Rodziców do zatwierdzenia.

realizując zadania nPrCz, propagującego czytelnictwo, w paź-
dzierniku obchodziliśmy międzynarodowy miesiąc Bibliotek Szkol-
nych. Na korytarzu bibliotecznym powstała galeria plakatów dotyczących 
książek i czytania, zaś w wypożyczalni – Ściana Inspiracji Czytelniczych, 
gdzie każdy uczeń może wpisywać swoje propozycje książek i cytatów. 
Znalazło się również miejsce dla Półki Okazjonalnej, na której ekspozycja 
zmienia się stosownie do właśnie obchodzonego dnia, święta czy roczni-

cy. Będzie nam ona towarzyszyć na stałe, bo jest okazją wyeksponowania 
zapomnianych tytułów. Mieliśmy więc już wystawki dotyczące Halloween, 
bajek, pluszowego misia, Święta Bożego Narodzenia i Kubusia Puchatka. 
Tradycyjnie odbył się też Dzień Słodkiego Wypożyczania, szczególnie wy-
czekiwany i lubiany przez uczniów. Z pewnością powtórzymy go jeszcze 
w II półroczu, może podczas obchodów Światowego Dnia Kota lub Dnia 
Bibliotekarza i Bibliotek.

5 listopada hucznie obchodziliśmy dzień Postaci z Bajek. Zarów-
no w bibliotece jak i w szkole odbyło się mnóstwo konkursów z bajkową 
przebieranką na czele, w której wzięli udział także nauczyciele. Natomiast 
25 listopada poświęcony został pluszowemu misiowi, który tego dnia 
ma swoje światowe święto. w bibliotece odbył się plebiscyt na „misia 
roku”. Spośród 32 pluszaków przyniesionych przez dzieci, uczniowie wy-
bierali najsympatyczniejszego. Wszystkie pluszowe misie znalazły się na 
specjalnej wystawie w czytelni.

w styczniu w progi biblioteki zawitały Pierwszaczki, które już 
wcześniej spędzały czas podczas przerw w czytelni, teraz jednak zostały 
już oficjalnie przyjęte w poczet czytelników. Na pamiątkę swojej pierw-
szej wizyty, zgodnie z tradycją, otrzymały książkowy upominek.

nowoczesne regały i pachnące nowością książki sprawiły, że 
biblioteka stała się jakby jaśniejsza i  przytulniejsza. Zaciekawione 
dzieci licznie zaglądają po książki, ale również, by miło spędzić tu czas.

Dorota Kielar

TydzieŃ maTemaTyKi w SzKOLe w KOBierniCaCh
W dniach 14–18 marca na terenie szkoły bawiliśmy się matematy-

ką podczas TygOdnia maTemaTyKi. W tym czasie odbywały się różne 
spotkania, konkursy i zabawy. 

I tak w poniedziałek 14 marca miał miejsce konkurs o tytuł Pierw-
SzegO SzKOLnegO miSTrza raChunKów PamiĘCiOwyCh. Brało 
w nim udział 20 uczniów klas IV–VIII. Nagrodą główną była piękna statu-
etka, którą można zobaczyć w galerii.

Oprócz konkursu uczniowie klasy 8a uczestniczyli w  maratonie 
przed egzaminem ósmoklasisty, podczas, którego rozwiązali cały eg-

zamin ósmoklasisty z matematyki z kwietnia 2020 r., we wtorek podob-
ny maraton mieli uczniowie klasy 8b.

w środę odbył się wieczorek gier planszowych. I znowu sukces. 
Okazało się, że bawiło się grami aż 30 uczniów.

w czwartek dzieci i młodzież uczestniczyły w konkursie Kangur 
maTemaTyCzny.

Podsumowaniem tygodnia był wąż złożony z 240 cyfr, które sta-
nowiły rozszerzenie dziesiętne liczby Pi. akcja miała miejsce w pią-
tek na boisku szkolnym, koordynowała ją pani Katarzyna Parcia. 
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„Lokomotywę” tego „pociągu” stanowiła dyrektor szkoły pani Barbara 
Białkowska, a sam „pociąg” – uczniowie. Mamy filmik z tego wyda-
rzenia, który przygotowała pani wioletta grabska, znajdziecie go na 
szkolnym kanale youtube, dziękujemy.

Przez cały tydzień uczniowie mogli się bawić na labiryntach znajdu-
jących się na korytarzach na każdym piętrze. Klasy 1–3 również przyłą-
czyły się do tygodnia matematyki. Na korytarzu zostały przygotowane 
różne zadania z   kodowania na macie, na każdy dzień tygodnia. Dzieci 
rozwiązując cel zakodowanej drogi, kodując własną drogę za pomocą 
strzałek, czy odgadując na kartach pracy zakodowane nazwy zwierząt, 

świetnie się bawiły równocześnie ucząc się. Oprócz kodowania na kory-
tarzu była przygotowana zabawa dla wszystkich „ręce – stopy” – dzieci 
skacząc i rozróżniając prawą stronę od lewej pokonywały długi tor prze-
szkód, używając jednocześnie stóp i rąk. Podczas lekcji, niektóre klasy 
dodatkowo grały w gry matematyczne tj. „Łapki”, „Kółko-krzyżyk” lub 
układały zakodowane działania, wieże z kolorowych kubków.

dziękujmy wszystkim nauczycielom, uczniom, którzy pomogli 
w organizacji tego dnia, przede wszystkim wychowawcom. radzie 
rodziców za sponsorowanie nagród i poczęstunku podczas wieczor-
ku gier.

Organizatorzy

POdróŻe maŁe i duŻe

Dużo radości przyniosła dzieciom niezapomniana podróż po afryce 
przy piosence „Afryka zaprasza”. Wyruszając dżipem na safari, drugoklasiści 
podziwiali dzikość przyrody i poznawali różne gatunki zwierząt oraz ogrom-
ne obszary pustynne. Byli na targu, na którym rozpoznawali po zapachu 

Wszyscy jesteśmy ciekawi świata, jego odległych zakątków. Lubimy 
zgłębiać to, co nieznane; poznawać nowe rzeczy, smaki, zapachy. Dziec-
ko odkrywa świat poprzez zmysły: dotyk, smak, obserwację, węch oraz 
emocje. Poprzez doświadczanie tego, co wokół, uczy się spostrzegaw-
czości, a także wrażliwości na świat przyrody. 

Aby zgłębiać wiedzę o świecie i rozbudzać ciekawość, uczniowie kla-
sy drugiej Szkoły Podstawowej w Kobiernicach już od zeszłego roku 
realizują zajęcia pt. „Podróże małe i duże”. 

Swoją przygodę z eksplorowaniem globu, rozpoczęli naturalnie od 
podróży po Polsce, z  czasem rozszerzając ją o inne kraje Europy. „Od-
wiedzili” m. in. danię, z której zapamiętali legendarne klocki Lego oraz 
zamianę w Wikingów. Przeszli też ścieżką trolli w  norwegii, lepiąc ich 
podobiznę z plasteliny. W trakcie swoich niezwykłych wypraw, pili her-
batkę z Królową Elżbietą w anglii oraz „podróżowali” słynnym, czerwo-
nym autobusem. Młodzi odkrywcy nauczyli się również pochodzącego 
z hiszpanii tańca flamenco. W trakcie wojaży, udali się na Górę Olimp, 
by świętować wspólnie z bogami i poznawać mity o nich. Nie zapomnieli 
też o dniu św. Patryka z irlandii, szukając ukrytego skarbu po drugiej 
stronie tęczy. A po drodze udało im się stworzyć piękny bukiet tulipanów 
w holandii i zatańczyć polkę w Czechach. 
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i  smaku różne przyprawy, owoce, a także obcowali 
ze sztuką garncarską. Podczas „pobytu” w Afry-
ce, wykonywali maski, poznawali różne plemiona, 
np.  Masajów, ich życie i zwyczaje. Dowiedzieli się 
przy okazji, jak ważna w życiu jest woda i jej oszczę-
dzanie. w egipcie z kolei odwiedzili piramidy, wcielili 
się w Faraonów i wykonali taniec egipski. Najmłodsi 
próbowali nawet napisać swoje imię za pomocą hie-
roglifów i niestrudzenie, wraz z królem Julianem na 
madagaskarze, wyginali śmiało ciała.

Obecnie uczniowie klasy drugiej zakończyli 
podróż po ameryce Północnej. Dowiedzieli się, 
że uSa dzieli się na stany, a Kanada na prowincje; 
widzieli Wielki Kanion, wodospad Niagara, Nowy 
York ze Statuą Wolności i niezapomniane miasto 
Aniołów – Los Angeles. Poznali również rdzennych 
Amerykanów, odwiedzając indiańskie wioski i wykonując pióropusze 
indiańskie. Kolejnym punktem była preria i Dziki Zachód oraz spotkanie 
z kowbojami, którzy... przygotowali dla dzieci różne zadania! Była też nie-
zapomniana wycieczka na hawaje, gdzie poszukiwacze zostali przywitani 
pięknymi, kwiatowymi naszyjnikami i słynnym „Aloha”, oraz do meksyku.

Kolejnym celem zwiedzających będzie ameryka Południowa, a na-
stępnie azja. Meta dalekiej podróży znajduje się w australii. 

Atrakcji na zajęciach nie brakuje. Dzieci tworzą piękne prace pla-
styczne, degustują wspólnie potrawy, tańczą, rozwiązują zagadki i uczą 
się piosenek z różnych stron świata. Każda, cotygodniowa podróż jest 
długo wyczekiwana. Rozbudza w dzieciach ciekawość, przez co chętniej 
uczestniczą w zajęciach i dzielą się swoją wiedzą z innymi i, co najważ-
niejsze, dostarcza wielu niezapomnianych wrażeń. 

Paulina Felsch-Naglik

POwiTanie wiOSny w KOBierniCaCh
W końcu nadeszła. Po długich miesiącach oczekiwań, przywitała nas 

słońcem i błękitem nieba. Większość z nas niecierpliwie wypatrywała jej 
w kalendarzu. I nic dziwnego. 21 marca zawsze kojarzył się z hucznymi 
obchodami, w tym – sportowymi zmaganiami. Po dłuższej przerwie, 
udało się w końcu powitać wiosnę tak, jak należy. Młodsi uczniowie na-
szej szkoły mogli spróbować swoich sił, rywalizując w licznych konkuren-
cjach, starsi, spotykając się po dwóch stronach siatki. Zawody nie obyły 
się bez dużej dawki śmiechu i pozytywnej energii, która okazała się do-
skonałym początkiem dnia.

Po wyczerpującym turnieju, nastał czas na chwilę relaksu. Niektórzy 
postanowili powitać wiosnę filmowo, przy okazji delektując się pizzą. 
Inni, korzystając z pięknej pogody, wybrali się na spacer. Najpierw, kil-
ka młodszych klas zatrzymało się przy dworku, gdzie wśród zwiastunów 
wiosny, poszukiwało symbolicznych, papierowych kwiatów. Uczestnicy 
zabawy mieli za zadanie odnaleźć ich jak najwięcej, nie przekraczając 
określonego czasu. Laureaci otrzymali słodkie upominki, natomiast po-
zostali uczestnicy podchodów, także mogli delektować się małym co 
nieco. 
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Po rozgrzewce, dzieci, wraz z opiekunami, udały się w okolice rzeki 
Soły, aby wspólnie świętować koniec starej, a zarazem początek nowej 
pory roku. W plenerze młodsi spotkali swoich starszych kolegów, którzy 
zaopatrzeni w najróżniejsze, bardzo dziwne zamienniki plecaków (tego 
dnia uczniowie zostawiali je w domu) również szukali zwiastunów wio-
sny, zwiedzali pobliskie rejony i... przeganiali zimę. Mimo niemałych trud-
ności z pozbyciem się marzanny, udało się ją wreszcie pożegnać. Teraz 
już oficjalnie i starsi, i młodsi mogli cieszyć się wiosną. 

Tego dnia było gwarno i kolorowo, choć niezmiennie od lat, domi-
nowała naturalnie zieleń. Dopisywały też dobre humory. I nic dziwnego; 
w końcu mogliśmy nacieszyć się świeżym powietrzem, słońcem, śpie-
wem ptaków i pięknymi widokami, i oczywiście wspólnie spędzonym 
chwilami. I... tego właśnie Wam życzymy. Aby wraz z nadejściem wiosny 
było Wam weselej, pogodniej i lepiej. I pamiętajcie, że czas spędzony ra-
zem, zawsze daje siłę. Mimo wszystko.

M.S.

SzKoła PodStaWoWa nr 1 Im. mIKołaJa KoPernIKa W PorąBCe
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BiBLiOTeKa w KOPerniKu
„Czytanie jest dla umysłu tym, 
czym gimnastyka dla ciała.” 

Richard Steele
W bieżącym roku szkolnym nasza Szkoła otrzy-

mała dotację w ramach wieloletniego programu 
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na 

lata 2021–2025”, którego celem jest 
rozwój czytelnictwa.

Udało się pozyskać kwotę 
15000  zł, które zostały przeznaczone 
zarówno na zakup książek (426 pozy-
cji, w tym literatura piękna i lektury 

szkolne oraz, co ważne audiobooki z myślą o osobach ze szczególnymi 
trudnościami i potrzebami), działania promujące czytelnictwo. Wzboga-
cone także zostało wyposażenie biblioteki (komputer, regały na książki 
do czytelni, pufy do siedzenia dla uczniów). Zakupione sprzęty mają 
służyć zarówno uczniom oraz nauczycielowi, optymalizując korzystanie 
z „biblioteki w chmurze” oraz bogatych zasobów Internetowych. Planu-

jąc zakup książek, Biblio-
teka Szkolna przeprowa-
dziła sondaż wśród Rady 
Rodziców i Samorządu 
Uczniowskiego.

W ramach programu 
zaplanowane zostały róż-
norodne akcje rozwijające 
zainteresowania czytelni-
cze na terenie szkoły i śro-
dowiska lokalnego. Od 

września udało się przeprowadzić liczne działania w tym udział w Ogól-
nopolskim dniu głośnego Czytania, w tym dniu uczniowie klasy III, 
a prezentowali swoim kolegom z klas I–III wiersze pt.: „Gdzie Portugal-
czyk wygrzewa stopy. W klasach starszych uczniowie czytali „Bajki robo-
tów” Stanisława Lema, następnie przygotowywali okładki do tych bajek, 
tworzyli postaci elektrycerzy z surowców wtórnych oraz rozwiązywali 
quizy związane z przeczytanymi tekstami. 

międzynarodowy dzień Postaci z Bajek to święto, które przypada 
5 listopada, w rocznicę urodzin Walta Disney’a. Jest to wspaniała inicja-
tywa zarówno dla dzieci, jak i dorosłych – bajki bowiem są świetnym 
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pomostem do wspólnej zabawy między pokoleniami. W tym dniu przy-
szliśmy do szkoły w bajkowych przebraniach i nastrojach, gotowi do słu-
chania opowieści z czarodziejskiej kuli.

W listopadzie miało miejsce pasowanie uczniów klas i na czytelników 
biblioteki, było ono poprzedzone „Wtorkowymi czytadełkami”, na których 
uczniowie odwiedzali bibliotekę, poznawali ją, uczyli się korzystać z jej księ-
gozbioru, nabywali nawyków systematycznego korzystania z biblioteki. 

W grudniu odbył się w szkole mikołajkowy kiermasz taniej książki, 
który miał swoją kontynuację podczas Gminnego Jarmarku Bożonaro-
dzeniowego pod hasłem „Biegiem do Świąt”. 

Obecnie szkolna biblioteka jest w trakcie 
„Ogólnopolskiego Konkursu wielka Liga 
Czytelników”, którego celem jest oprócz 
promowania samego czytelnictwa, zwróce-
nie uwagi na to, że czytanie może być sposo-
bem na wspólne spędzanie czasu przez dzieci 
i ich rodziców. Konkurs podzielony jest na trzy 
kategorie wiekowe, do których zgłosiło się 
46 uczniów z naszej szkoły. 

Uczniowie z klas I–III wzięli udział w spo-
tkaniu autorskim z waldemarem Cichoniem. 
W czasie zajęć online dowiedzieli się, jak moż-

na zostać pisarzem i jak powstaje książka. Pan Waldemar przeczytał także 
dzieciom fragment książki o Cukierku. Największą jednak niespodzianką 
było poznanie głównego bohatera Cukierka – kota należącego do rodzi-
ny pisarza oraz jego towarzyszki Fantazji. Uczniowie dowiedzieli się, że 
Cukierek, pręgowany dachowiec z plamką na nosie, jest najbardziej wy-

jątkowym kotem na świe-
cie, a jego słodkie imię, 
jest mylące, gdyż czwo-
ronóg zajmuje się zazwy-
czaj jedzeniem, spaniem 
i rozrabianiem – nieustan-
nie przysparza kłopotów. 
Nasi uczniowie świetnie 
bawili się na spotkaniu, 
wielu zamówiło książki 
z osobistą dedykacją od 
autora.

Ostatkowy bal przebierańców – królowały postaci z bajek.

Uczniowie klas 1–3 zakończyli karnawał balem przebierańców. Dzieci 
przebrane były za bohaterów znanych bajek, wróżki, królewny, biedron-
ki, księżniczki, tancerki, rycerzy, piratów, policjantów… Muzyka i tańce 
przeplatane były zabawami i konkursami. Wspólna zabawa przyniosła 
wszystkim wiele radości.

Książkowe potyczki 
sportowe przeprowadzono 
podczas lekcji wychowania 
fizycznego w klasach I–IV. 
Celem tego projektu było 
nietypowe zastosowanie 
książki, która w tym wypad-
ku pełniła funkcję przyboru 
sportowego. W pogadance, 
która poprzedziła zmagania 
sportowe dzieci, podkreślo-
ny został także aspekt eko-
logiczny. Dzieci wymieniały 
się informacjami, co moż-
na zrobić ze zniszczonymi 

książkami, w jaki sposób je utylizować, co może powstać z recyklingu 
nieużywanych książek. Na początek, aby zaktywizować uczestników, 
odbyła się zabawa „Berek z książką”. Następnie dzieci zostały podzielone 
na dwa zespoły, w których wykonywały zadania, przybliżające pracę bi-
bliotekarza (układanie książek na półce), a także kształtowały swoją siłę 
i szybkość (bieg w parach z książką, przenoszenie książek w wyznaczone 
miejsce), orientację przestrzenną (slalom z książką), myślenie logiczne 
(szukanie wyznaczonych stron na czas). Nietypowe połączenie aktywno-
ści fizycznej i książki okazało się bardzo atrakcyjną formą zajęć, co po-
twierdzili sami uczniowie.

W tygodniu poprzedzającym ferie zimowe biblioteka zorganizowała 
w jednym ze swych pomieszczeń Strefę relaksu. Została ona wyposażo-
na w ortalionowy namiot plażowy, rozkładany zamek, dmuchane kana-
py, pufy, koce, poduszki i maskotki. Atmosferę podkreślały klimatyczne 
lampki i kadzidełka. Wszystko to zostało stworzone, aby uczniowie mo-
gli znaleźć w szkole miejsce, gdzie mogą się wyciszyć, uciec od zgiełku 
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Uczniowie klasy 4b po przeczytaniu lektury wykonali makiety Mirmiłowa

Przed nami jeszcze wiele projektowych atrakcji, na które czekamy 
z niecierpliwością, ponieważ „Książka – to mistrz, za darmo nauki udziela.” 
– Ambroży Grabowski

POmagamy w KOPerniKu – POmagamy, BO LuBimy 
Jednym z celów, które stawia sobie nasza Szkoła jest rozwijanie 

wśród dzieci i młodzieży postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby 
innych, umożliwianie młodym podejmowania działań pomocowych na 
rzecz niepełnosprawnych, chorych, samotnych, osób w trudnej sytuacji 
życiowej, środowiska i zwierząt. Co roku uczniowie mają możliwość włą-
czenia się do niesienia pomocy na rzecz innych poprzez udział w akcjach 
organizowanych przez Szkolne Koło Wolontariatu (SKW), Szkolny Samo-
rząd Uczniowski (SU), Bibliotekę i Świetlicę szkolną. 

W tym roku szkolnym przeprowadziliśmy wiele zbiórek rzeczowych 
w ramach inicjatyw ogólnopolskich i lokalnych. W ramach akcji „wizy-

ta świętego mikołaja na Kresach” zorganizowaliśmy zbiórkę słody-
czy, szkolnych przyborów i książek dla dzieci mieszkających na Kresach, 
w ten sposób chcieliśmy pokazać, że o nich pamiętamy i jesteśmy z nimi 
solidarni. Przed zimą szkolni Wolontariusze zorganizowali zbiórkę da-
rów dla Schroniska reksio. Zebraną karmę i posłania dla zwierzaków 
przekazaliśmy bielskiemu schronisku „Reksio”. „Podręczniki za grosi-
ki – Solidarność szkolna nie zna granic” to hasło akcji charytatywnej 
przeprowadzonej na przełomie listopada i grudnia w szkole przez SKW 
i SU polegającej na zbiórce pieniędzy dla dzieci na zakup podręczników 
szkolnych. Dzięki między klasowej rywalizacji udało nam się zebrać kwo-

Trzeciaki „czytają z klasą”, uczniowie wykonali już zadania z modułu 
pierwszego i drugiego w między narodowym projekcie edukacyjnym dla 
klas I–III – „Czytam z klasą – lekturki spod chmurki” promującym czytel-

nictwo wśród najmłodszych. W module zatytułowanym, „Podróże małe 
i duże”, przeczytali lekturę „O psie, który jeździł koleją” Romana Pisarskiego. 
W module II – „Naukowy zawrót głowy” do kreatywnych działań wybrali 
„Dzieci z Bullerbyn”.

przerwy, samodzielnie zaaranżować swoje miejsce do odpoczynku. Czę-
sto w czasie odpoczynku dzieci sięgały do bibliotecznego księgozbio-
ru, przeglądały kolorowe albumy i czytały. Można się było także wcielić 
w rolę bibliotekarza i na przerwach wypożyczać swoim kolegom książki 
do domu wypisując dane ucznia oraz numer książki na prawdziwej karcie 
wypożyczeń.
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„Opatrunek na Ratunek”

Kartki świąteczne i upominki dla dzieci niepełnosprawnych

tę 714,55zł! Całą sumę przekazaliśmy Fundacji Dzieci Afryki, która prze-
znacza pieniądze na niesienie pomocy dzieciom, uzdolnionej młodzieży 
i ubogim rodzinom. W listopadzie nasi uczniowie pod opieką szkolnej 
Świetlicy przystąpili do projektu „gotuj się na zmiany”, w ramach, 
którego włączyliśmy się do akcji „Święto niemarnowania Żywności”. 
Uczniowie przynosili żywność i większe słoiki z jedzeniem, które zosta-
ły przekazane dla ludzi potrzebujących pomocy do kęckiej Jadłodzielni. 
W ten sposób uczmy wspólnie dzieci, że żywności nie można marno-
wać, trzeba myśleć ekologicznie i dzielić się jedzeniem z potrzebujący-
mi. W styczniu SKW przeprowadził akcję „Opatrunek na ratunek” 
organizowaną przez fundację Pomocy humanitarnej. zebraliśmy 
i przekazaliśmy opatrunki i środki odkażające dla przychodni i szpi-
tali misyjnych. W surowych warunkach życia nietrudno o rany, oparzenia 
i urazy. na liczne urazy narażone są zwłaszcza pracujące już od naj-
młodszych lat dzieci. My chcemy sprawić, aby życie dzieci w afrykań-
skim buszu nie było bolesne, a zabawy sprawiały wiele radości. 

W lutym zaangażowaliśmy się w pomoc dla chorego Mateusza – zbie-
raliśmy książki, upiekliśmy ciasta, wziąć udział w kiermaszu charytatyw-
nym #postawmymatiegonanogi. Całkowity dochód kiermaszu został 
przeznaczony na pokrycie kosztów operacji i leczenia 18 letniego Mate-
usza Gruszczyka z Bielska-Białej. Wiemy, że Mateusz jest już po operacji 
i jest bardzo szczęśliwy! Ponadto w ramach akcji charytatywnych przez 
cały rok szkolna Biblioteka prowadzi zbiórki: nakrętek na rehabilitację 
Adasia z Porąbki, zużytych baterii i starych telefonów komórkowe, 
aby chronić środowisko, okularów dla potrzebujących w afryce, starych 
kluczy dla fundacji ewy Błaszczyk „a kogo”.

W związku z tragicznymi wydarzeniami na Ukrainie, Dyrekcja SP1 
i cała społeczność naszej szkoły na znak solidarności w tych trudnych 
chwilach z Ukrainą od 28 lutego dołączyła się do zbiórek materialnych 
na rzecz uchodźców. Przeprowadziliśmy zbiórkę artykułów spożyw-
czych, środków higienicznych, rzeczy typu koce, pościele, śpiworów. 
Dary zostały przekazane do Domu Kultury w Porąbce – centrum pomocy 
dla uchodźców. Przystąpiliśmy również do inicjatywy Kuratorium Oświa-
ty w Katowicach pod hasłem: „dla kolegi, koleżanki z ukrainy”, w ra-
mach której wsparliśmy zbiórkę przyborów szkolnych tzw. wyprawki dla 
naszych nowych szkolnych Kolegów z Ukrainy. Przybory były na bieżąco 
przekazywane dzieciom. Przed Świętami Wielkanocnymi SU i SKW zor-
ganizowali „wielkanocną Paczkę dla Osób z ukrainy” – zbiórkę rzeczy 
najbardziej potrzebnych: butów (adidasów dla dzieci i kobiet), artykułów 
spożywczych i środków chemicznych. Nasi uczniowie także po lekcjach 
aktywnie włączali się w pomoc w Domu Kultury w Porąbce, gdzie poma-
gali przy rozpakowywaniu darów i ich segregowaniu! 

#skarpetkowewyzwanie

W naszej szkole organizujemy również akcje, podczas których uwraż-
liwiamy uczniów na osoby niepełnosprawne i starsze oraz uczymy ich 
poświęcenia czasu i wysiłku dla drugiego człowieka. Z okazji świąt Boże-
go Narodzenia szkolni wolontariusze własnoręcznie przygotowali kart-
ki i upominki świąteczne dla dzieci niepełnosprawnych z terenu naszej 
gminy i okolic. Natomiast chętni uczniowie wykonali kartki z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia i Wielkanocnych dla nauczycieli, którzy przeszli na 
zasłużoną emeryturę na znak, że o nich pamiętamy. 

21 marca z okazji Światowego dnia zespołu downa uczniowie i na-
uczyciele naszej szkoły po raz pierwszy podjęli #skarpetkowewyzwanie. 

Na znak akceptacji 
i solidarności z oso-
bami z Zespołem Do-
wna założyliśmy dwie 
różne, kolorowe skar-
petki. W tym dniu po-
kazaliśmy wszystkim, 
że indywidualność 
ludzka czyni ten świat 
pięknym, bardziej ko-
lorowym i interesują-
cym. 

Pragniemy w na-
szych wychowankach 
rozwijać empatię wo-
bec innych, uczyć po-

zytywnego myślenia i optymizmu, wyrażania pozytywnego stosunku 
do siebie, ludzi i świata. Działania, które prowadzimy dają im tę moż-
liwość. Dziękujemy wszystkim, którzy włączają się w akcje charytatyw-
ne prowadzone w naszej szkole: uczniom, nauczycielom, pracownikom 
szkoły. W tym miejscu serdecznie dziękujemy wSzySTKim rOdziCim 
za okazane wsparcie i za to, że mogliśmy liczyć na Państwa otwarte ser-
ca, które tak wspaniale potrafią dzielić się dobrem z innymi. Trzeba życz-
liwości i dobroci, aby pomagać i wielkości ducha, by pomagać bezinte-
resownie. Z całego serca dziĘKuJemy! „Czasami wdzięczność trudno 
jest ubrać w słowa, wtedy proste – DZIĘKUJĘ – zawiera wszystko, co 
chcemy wyrazić”. 

Renata Stachura



,,Ludzie mówią: czas to pieniądz,  
a ja wam mówię: czas to miłość!”

Kard. Stefan wyszyński
Te słowa stały się dla szkół Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolic-

kich mottem na rok szkolny 2021/2022. W Szkole Podstawowej SPSK im. 
Jana Pawła II w Porąbce poświęcamy czas na to, aby zapewnić naszym 
uczniom integralny rozwój w pięciu płaszczyznach, które tworzą czło-
wieka nowoczesnego, z szacunkiem patrzącego w przeszłość i czerpią-
cego z dziedzictwa jakim jest spuścizna naszych przodków. Pracując nad 
rozwojem moralnym i społecznym, pokazujemy naszym uczniom jak 
ważna jest pomoc i czas poświęcony potrzebującym. W ramach pręż-
nie działającego wolontariatu, realizowaliśmy akcje pomocy: „SOS dla 
Afryki”, „Ile waży Święty Mikołaj”, wyprawka szkolna dla podopiecznych 
Domu Dziecka w Kętach, zbiórka darów dla Miejskiego Schroniska dla 

Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-
-Białej. Uczniowie i rodzice wzięli 
aktywny udział w kiermaszu cha-
rytatywnym na rzecz chorego 
Mateusza. Nasi uczniowie przez 
cały rok zbierają nakrętki, bate-
rie czy makulaturę. Ta aktywność 
nie tylko niesie pomoc potrzebu-
jącym, ale także uczy szacunku 
do otaczającego nas środowiska. 

Nagrody i wyróżnienia w akcjach i konkursach ekologicznych także 
świadczą o trosce i zaangażowaniu naszych uczniów. W Powiatowym Kon-
kursie Ekologicznym „Człowiek i środowisko” II miejsce zajął Tymon Gra-
natyr (kl. 5), a wyróżnienie zdobyli Michał Huczek (kl. 5) i Natalia Majdak 
(kl. 5). W Powiatowym Konkursie „Magia Beskidów” nagrody i wyróżnienia 
otrzymali: Ignacy Filapek (kl. 6), Natalia Majdak (kl. 5), Miłosz Zontek (kl. 4).

Nasi uczniowie chętnie biorą udział w rozgrywkach i rywalizacji spor-
towej, a czas poświęcony na rozwój fizyczny i szacunek dla swojego cia-
ła i zdrowia przynosi rezultaty. W Powiatowej Lidze Badmintona nasza 
reprezentacja, składająca się z pięciu dziewcząt i dziesięciu chłopaków, 
zajęła w ogólnej klasyfikacji szkół III miejsce. Indywidualnie najlepiej za-
prezentował się Michał Huczek (kl. 5), który w swojej kategorii wiekowej 
zajął II miejsce oraz Ignacy Filapek (kl. 6), który w starszej grupie zajął 
V  miejsce. W Powiatowej Lidze Szachowej uczestniczyli: Igor Grabski 

SzKoła PodStaWoWa SPSK Im. ŚW. Jana PaWła W PorąBCe 
(kl. 1), Mateusz Łuszczek (kl. 6), Natalia Grabska (kl. 7), Małgorzata Łukasik 
(kl. 7), a naszemu zespołowi udało się zająć IV miejsce. W mistrzostwach 
szkół podstawowych dla klas IV – VI o Mistrzostwo Gminy Porąbka, w mini 
piłce możnej chłopców, nasza reprezentacja zajęła III miejsce. W skład na-
szej drużyny weszli: Maciej Iwaszko (kl. 7), Jakub Matejko (kl. 7), Mateusz 
Łuszczek (kl. 6), Ignacy Filapek (kl. 6), Michał Huczek (kl. 5), Marcin Madej-
czyk (kl. 5) i Patryk Wawak (kl. 4). Tytuł Mistrzów Gminy Porąbka w tenisie 
stołowym chłopców klas IV – VI zdobyła nasza reprezentacja, w składzie: 
Ignacy Filapek (kl. 6), Michał Huczek (kl. 5) i Mateusz Łuszczek (kl. 6)

Nie zaniedbując rozwoju kulturowego naszych wychowanków, naj-
częściej łączymy go z rozwojem duchowym, dlatego w Dzień Patrona, 
św. Jana Pawła II, po uroczystej mszy św. zaprosiliśmy uczniów i rodziców 
na wycieczkę do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiew-
nikach. Podczas Rekolekcji Adwentowych i Wielkopostnych staramy się 
kształtować zdolność do głębokich relacji naszych wychowanków z dru-
gim człowiekiem i Bogiem. W szkole obchodzimy święta i rocznice waż-
nych wydarzeń. Konkurs Piosenki Patriotycznej z okazji Święta Niepod-
ległości ujawnił wiele najmłodszych talentów spośród naszych uroczych 
przedszkolaków. 

Pragniemy, aby nasi uczniowie uczyli się angażując jak najwięcej 
zmysłów, dlatego często wychodzimy na zajęcia terenowe i wyjeżdża-
my na wycieczki, w których chętnie biorą udział nie tylko nasi uczniowie 
i rodzice, ale także radosne przedszkolaki z naszych oddziałów przed-
szkolnych. W tym roku odwiedziliśmy już Urząd Pocztowy w Porąbce, 
Teatr Banialuka w Bielsku-Białej, a także Chatę nad Rzeką, gdzie podczas 

warsztatów dzieci wykonywały 
smaczne mini pizze. Drugi rok 
realizacji projektu Kreatywne 
Szkoły Wiejskie przyniósł Aka-
demię Eksperymentu, podczas 
której młodzi odkrywcy mierzą 
się z doświadczeniami z fizyki, 
chemii biologii i geografii.

Więcej informacji o SPJP2 
znajdziecie Państwo na naszej stronę: https://porabka.spsk.pl/ i na Face-
booku: https://m.facebook.com/pg/spsk.porabka/posts/.

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

ul. Rynek 22, tel. 33 8106-055
Redaktor: Anna Jezierska
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Zachęcamy do przekazania 1% podatku na rzecz organizacji  
działających na terenie Gminy Porąbka. Sprawdź, które Organizacje 

Pożytku Publicznego potrzebują Twojego wsparcia.
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PaLiSz Trawy? PuSzCzaSz  
z dymem naSzĄ PrzySzŁOŚć! 

Wydaje się, że to walka z wiatrakami. Wszyscy 
doskonale wiemy, że wypalanie traw w ostateczno-
ści bardziej szkodzi glebie i roślinom, niż im poma-
ga, a jednak co roku strażacy mają pełne ręce robo-
ty... Tymczasem paląc trawy morduje się zwierzęta i 
niszczy ekosystemy. 

Wypalanie traw to przestępstwo!
Sprawcy podpalenia grozi grzywna do 5 tys. zł, a w przypadku spo-

wodowania pożaru stanowiącego zagrożenie dla życia, zdrowia czy mie-
nia, od roku do 10 lat więzienia.

Źródło: Wydawnictwo Pasieka, Grafika: Mariusz Uchman

Szanowni Mieszkańcy Gminy Porąbka,

niech czas odrodzenia, jakim jest Wielkanoc, 
upływa Państwu w zdrowiu oraz będzie źródłem 
siły i zapału do czynienia jeszcze więcej dobra. 

Życzę, aby te głęboko przeżywane Święta Wielkiej Nocy 
wnosiły do Państwa serc radość, spokój i wytchnienie. 

Bądźcie szczęślBądźcie szczęśliwi, szlachetni w działaniu, wyrozumiali 
dla innych, ale też dla samego siebie. 

Niech moc Zmartwychwstałego Pana wspiera 
wszystkich Państwa oraz pozostaje z Wami 

jako podpora wiary, nadziei i miłości.

Wicewojewoda Śląski
Jan Chrząszcz

„Chrystus zmartwychwstał, aby człowiek znalazł 
autentyczne znaczenie istnienia, 

aby człowiek żył pełnią własnego życia: 
aby Człowiek żył z Boga i w Bogu”

– Święty Jan Paweł II



POziOmO:
1 – sołectwo w gminie Porąbka z przysiół-

kiem Morcinki, 9 – w białym płaszczyku w za-
gajniku, 10 – rozgardiasz, 11 – Azjatka z Osaki, 
12 – polski baseball, 15 – busola, 22 – w duecie 
z dżinem, 23 – kamizelka dla rozbitka, 24 – 
buta, 25 – szop czyścioszek, 28 – lotniczy atak, 
31 – chodnik z krawężnikiem, 34 – ferie rodzi-
ców, 35 – urwis, 36 – włodarz znad zapory, 37 – 
stanowisko, 40 – ruiny na stoku Bujakowskiego 
Gronia, 43 – Feliks, słynny trener polskich pię-

ściarzy, 44 – sportowy klub w Porąbce, 46 – 
Władysław dla kolegi. 

PiOnOwO:
1 – niełatwa na ugorze, 2 – płynie przez Ko-

biernice, 3 – część bita, 4 – paszcza, 5 – drapieżna 
kamionka, 6 – statek na dnie, 7 – izba niższa par-
lamentu RP, 8 – w herbie Sopotu, 12 – część sien-
kiewiczowskiej Trylogii, 13 – broń szwoleżerów, 
14 – polecenie, 16 – potężna wichura, 17 – ulu-
bieniec, faworyt, 18 – stolicę ma w Edynburgu, 

19 – najważniejszy z apostołów, 20 – faza lotu, 
21 – pług pradziadka, 26 – ciastko dla hydraulika, 
27 – pancerna maszyna, 29 – anons o przesyłce, 
30  – skarpety wojaka, 32 – głęboka woda, ot-
chłań, 33 – polsko-niemiecka wyspa, 37 – jeden 
w wyliczance, 38 – kod podatnika, 39 – amery-
kańska miara gruntu, 40 – nie pamięta cielęcych 
lat, 41 – porządek, 42 – uczesanie babci. 

Litery z pól ponumerowanych dodatkowo, 
napisane od 1 do 34 utworzą hasło (mądrość 
ludowa). 
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