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Gminne wydarzenia

wotum zaufania i absoLutorium  
dLa wójta Gminy Porąbka za 2021 rok
23 czerwca 2022 roku odbyła się  
XXXVI Sesja Rady Gminy Porąbka

Po zapoznaniu się z:
1) sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu gminy za 2021 

rok;
2) sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego gmin-

nej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce za 2021 
rok;

3) sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego gmin-
nej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Porąbce za 2021 
rok;

4) sprawozdaniem finansowym Gminy Porąbka za 2021 rok;
5) informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Porąbka, wg sta-

nu na dzień 31 grudnia 2021 roku;
6) wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Porąbka w sprawie 

udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium;
7) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, o wnio-

sku Komisji Rewizyjnej.
Rada Gminy udzieliła Wójtowi 

absolutorium za 2021 rok.
Ponadto w wyniku debaty nad 

raportem o stanie Gminy Porąbka 
za 2021 rok, Rada Gminy postano-
wiła udzielić Wójtowi Gminy wo-
tum zaufania.

Raport o stanie gminy, zgod-
nie z obowiązującymi przepisami, 
przedstawiany jest przez Wójta 
już po raz czwarty. Stanowi on 
podsumowanie działalności Wójta 
w roku poprzednim, w szczególno-
ści realizację polityk, programów 
i strategii, uchwał Rady Gminy Po-
rąbka. Raport podawany jest do 
wiadomości publicznej i znajduje 
się pod linkiem: http://bip.porab-
ka.pl/9593.

Raport o stanie gminy obrazuje 
jak wyglądał miniony rok, jest do-
kumentem, który daje nam pełen 
obraz gminy. Pokazuje wszystko 
to, co robimy, jak gmina się rozwija, 
jakie inwestycje, przedsięwzięcia, 

projekty i zadania są realizowane – podkreśla Wójt Gminy Porąbka Pa-
weł Zemanek.

Udzielenie wotum zaufania oraz absolutorium oznacza stwierdze-
nie prawidłowości finansowego i gospodarczego działania naszego 
samorządu. Zarządzanie publicznymi pieniędzmi to bardzo odpowie-
dzialne zadanie. Wymaga rzetelności, rozwagi i dużej wiedzy. Na suk-
ces, jakim jest otrzymanie absolutorium i wotum zaufania, składa się 
praca wielu osób, które działają w strukturach Urzędu Gminy i poszcze-
gólnych jednostek organizacyjnych.

Dziękuję radnym za obdarzenie mnie zaufaniem oraz udzielenie 
mi absolutorium, dziękuję za wsparcie i zrozumienie. Słowa podzięko-
wania kieruję również do mieszkańców, którzy działają na rzecz naszej 
gminy. Dziękuję za współpracę, dzięki której możemy realizować wspól-
ne cele. Słowa podziękowania kieruje do mojego zastępcy Bogusława 
Wawaka, który zawsze służy merytoryczną radą. Dziękuję Skarbnikowi 
Gminy Bożenie Czosnyce oraz Sekretarzowi Gminy Tomaszowi Busiowi. 
Do wszystkich współpracowników, kieruję słowa uznania i serdeczne 
podziękowania za rzetelną pracę – podkreśla Wójt Gminy Porąbka Pa-
weł Zemanek.
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PoLski ład
Blisko 10 mln zł na modernizację infrastruktury  
drogowo – mostowej w #GminaPorąbka

W ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu #PolskiŁad: Program 
Inwestycji Strategicznych Gmina Porąbka pozyskała 9 371 816,00 mln 
złotych na realizację inwestycji pod nazwą „Modernizacja kluczowej 
gminnej infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Porąbka-
-etap I oraz etap II.

Wójt Gminy Porąbka Paweł Zemanek odebrał stosowną promesę 
z rąk Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Pana Stanisława Szweda – 
Wiceministra Rodziny i Polityki Społecznej, Pana Przemysława Drabka – 
Posła na Sejm RP oraz I Wicewojewody Śląskiego Pana Jana Chrząszcza. 

Szczególne słowa uznania, podziękowania kierujemy do Pana Grze-
gorz Pudy – Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Pana Przemy-
sław Drabeka – Posła na Sejm RP.

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w działaniu na rzecz 
wsparcia projektu. Nie kryjemy satysfakcji z faktu, że inwestycje będą re-
alizowane w każdym z sołectw Gminy Porąbka – podkreśla Wójt Gminy 
Porąbka Paweł Zemanek.

Zadanie pn. „Modernizacja kluczowej gminnej infrastruktury drogowo-
-mostowej na terenie Gminy Porąbka-etap I” – obejmuje modernizację dróg 
na długości około 2,58 km, obiektem wraz z odwodnieniem oraz oświetle-
niem dróg i przejść dla pieszych, a także innymi elementami niezbędnymi 
do prawidłowego funkcjonowania komunikacji na tych drogach. 

nowy radny
Kobiernice: ślubowanie Radnego, Pana Patryka Słotwińskiego

W dniu 23 czerwca 2022 r. odbyła się 
XXXVI Sesja Rady Gminy Porąbka, podczas 
której odbyło się ślubowanie nowego Rad-
nego Sołectwa Kobiernice, Pana Patryka Sło-
twińskiego, który reprezentuje *okręg 11.

Wybory uzupełniające do Rady Gminy 
były następstwem śmierci samorządowca 
z ponad 22 letnim stażem, Prezesa OSP Ko-
biernice, działacza społecznego, przedsię-
biorcy Pana Adama Sopiaka.

Pan Patryk Słotwiński urodził się w 1978 
roku, w Ustroniu. Od 2010 roku razem z żoną 
Dorotą mieszkają w Kobiernicach. Od naj-
młodszych lat drugim domem Radnego były 
ukochane Kobiernice, gdzie u dziadka Stani-
sława Kransla oraz cioci Zenobii, spędzał dłuż-
sze weekendy i każde wakacje. Po ukończeniu 

Technikum Hotelarskiego w Wiśle związał się z turystyką. Po nauce foto-
grafii w Londynie, razem z żoną zajęli się fotografią rodzinną oraz kulinar-
ną. Prowadzili liczne warsztaty fotograficzne we Włoszech, Rumunii, na 
Sycylii i na Malcie. Wspólnie pracują jako edukatorzy, uczą dzieci i doro-

słych m.in. jak ważną rolę w ekosystemie pełnią pszczoły i dzikie owady 
zapylające.

Radny Patryk Słotwiński jest członkiem Polskiego Związku Pszcze-
larskiego, Śląskiego Związku Pszczelarzy oraz Koła Pszczelarzy „Bartnik” 
w Porąbce. Charytatywnie pracuje w fundacji, która pomaga ubogim 
w indyjskich Himalajach.

„Przede mną ciekawy czas, pełen wyzwań, ale i obowiązków. Mandat 
radnego chcę sprawować z wielkim zaangażowaniem. Nie ma skutecznego 
działania bez dialogu. Najważniejszy dla mnie jest człowiek, dlatego to co 
będę robił, chce robić wspólnie – z człowiekiem dla człowieka i rzecz jasna dla 
ekosystemu. Jako radny chce skupić się na pracy na rzecz rozwoju infrastruk-
tury drogowej, komunalnej. Jako priorytet stawiam sobie działania z zakresu 
ekologii, kultury oraz turystyki” – podkreślił po ślubowaniu Radny Słotwiński.

Nowemu Radnemu życzymy wszystkiego dobrego w pracy na rzecz 
lokalnego samorządu, sołectwa Kobiernice. 

*okręg 11
Sołectwo Kobiernice: ul. Beskidzka, Bielska, Brzoskwiniowa, Cicha, 

Cisowa, Gajowa, Górska, Grabowa, Grzybowa, Jałowcowa, Jodłowa, Ka-
mieniec, Kamieniecka, Klubowa, Kwiatowa, Leśna, Lipowa, Łąkowa, Miła, 
Modrzewiowa, Mokra, Ogrodowa, Osadowa, Owocowa, Pańska, Sadowa, 
Sarnia, Sosnowa, Spokojna, Świerkowa, Wiśniowa, Wodociągowa, Wołek, 
Wrzosowa, Zastruzie, Zawieźnica, Żywiecka.

Zadanie obejmuje:
– modernizację dróg: 

Zielona, Brzoskwiniowa 
w Sołectwie Czaniec, 

– oświetlenie ulic: 
Kęcka, Zagłębocze, Zielo-
na w Sołectwie Czaniec.

Zadanie pn. „Moder-
nizacja kluczowej gminnej infrastruktury drogowo-mostowej na terenie 
Gminy Porąbka-etap II” – obejmuje modernizację dróg na długości około 
2,91 km, z jednym obiektem mostowym, wraz z odwodnieniem, miejsca-
mi parkingowymi przy ulicy Cmentrarnej oraz oświetleniem dróg i innymi 
elementami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania komunikacji 
na tych drogach. Zadanie 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.
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Najstarsza mieszkanka gminy Po-
rąbka, Pani Genowefa Gąsiorek ob-
chodziła 23 czerwca swoje 102 urodzi-
ny w Centrum TriVita.

Solenizantce życzymy wielu lat 
w zdrowiu i tak dobrej, jak dotychczas 
kondycji, a nam wszystkim uczenia się 
radości z życia, jaką rozsiewa wokół 
nas Jubilatka. 

Foto: TriVita

102 rocznica urodzin karoLa wojtyły
Czas szybko upływa, mamy już 102 

rocznicę urodzin naszego Rodaka Karola 
Wojtyłę – umiłowanego Ojca Św. Jana Paw-
ła II. Piękny miesiąc maj to jego urodziny 
18.05.1920 r.

Jest też patronem naszych szkół w Gmi-
nie Porąbka.

Z przekazanych ustnych wspomnie-
niach często odwiedzał te nasze strony. 
Z Krakowa szedł piechotą szczytami gór 
Złotą Górką, Palenicą i odwiedzał także Ka-
pliczkę na szczycie – Matki Boskiej Śnieżnej.

Jako kleryk, ksiądz często odwiedzał 
swoich krewnych w Czańcu. Kochał przy-
rodę, te góry, jeziora. Czasem w swej wę-
drówce ze zmęczenia korzystał z transpor-
tu woźników drzewa z lasów. Były to też 
ciężkie czasy. Druga wojna światowa, a po 
wyzwoleniu jarzmo komunizmu. Swą mo-
dlitwą wspomagał krewnych. Był człowie-

kiem o wielkim sercu, miał dar jednoczenia sobie ludzi, po prostu kochał 
każdego człowieka.

1 września 1993 r. w Castel Gandolfo Ojciec Św. Jan Paweł II pobłogo-
sławił projekt przebudowy prezbiterium i tablicy pamiątkowej upamięt-
niającej jego związek z Parafią Św, Bartłomieja Apostoła w Czańcu.

Jako Papież za życia swojego odbył ponad 100 pielgrzymek zagra-
nicznych. Wielcy przywódcy państw bez względu na wiarę chylili czoła 
przy powitaniu i pożegnaniu. Homilie jego były proste, zrozumiałe, wła-
dał kilkoma językami.

Zawsze miał na uwadze wolność społeczeństwa, dobro każdego 
człowieka i rodziny. W 1981 r. zamach na jego życie się nie udał, bo miał 
za sobą armię ludzi na całym świecie. Kochali go, łzy które zraszały jego 
stopy były balsamem na jego cierpienie. Płakał cały świat, który go po-
znał, modlitwy zostały wysłuchane i Bóg i Matka Najświętsza go ocaliła.

Kochał każdego czło-
wieka bez względu na jego 
pochodzenie i wiarę, a słowa 
Jego zapadały w serca Piel-
grzymów.

Dzieci i młodzież bardzo 
kochał, bo z sercem z nimi 
rozmawiał, często żartował.

P i e l g r z y m o w a l i ś m y 
do Rzymu, aby spotkać się 
z Ojcem Św. Janem Pawłem 
II, każdy z nas po spotkaniu 
był radosny i szczęśliwy. My 
starsze pokolenie pamięta-
my, bo śledziliśmy jego Pontyfikat te 27 lat. Ale co zrobić, aby pamiętać 
o Św, Janie Pawle II przetrwała? Należy opisać swoje wspomnienia ze 
spotkań ze Św. Janem Pawłem II. Apeluję do mieszkańców Gminy Porąb-
ka, a zwłaszcza do mieszkańców Czańca o spisanie wspomnień ze spo-
tkań ze Św, Janem Pawłem II i przekazanie ich do Stowarzyszenia Sym-
patyków Czańca ul. Widokowa 10. Z tego zbioru wydamy katalog, będzie 
to namiastka naszych wspomnień, przekazana młodszemu pokoleniu na 
przyszłość.

W Czańcu przy ul. Bratków jest zakątek rodu Karola Wojtyły Św, Jana 
Pawła II, ufundowany przez mieszkańców Czańca, jako dowód wdzięcz-
ności za odwiedziny i pamięć o nas.

Będąc na spotkaniu ze Św. Janem Pawłem II 16.06.1991 r. na Wzgó-
rzach Watykańskich, gdzie w gronie Matki Najświętszej odprawił Mszę 
Św. za IV Pielgrzymkę do Polski.

Było nas Polaków 765, wiele pytań było od Ojca Świętego Jana Paw-
ła II, byłam tam z rodziną. Pytał „jak się Wam żyje?, co robicie?”. Przeka-
zaliśmy wiele wiadomości z życia mieszkańców, był bardzo zadowolony 
i zażartował, a na Polonię chodźcie, na koniec spotkania powiedział: „Tak 
trzymajcie”.

Autor: Maria Tolarczyk

jubiLatka  
na 102
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Dziękujemy firmie LIGHTNET Sp. z o.o. z Kobiernic, 
za pomoc w organizacji darów dla Obywateli Ukrainy, 
przebywających na terenie Gminy Porąbka.

Pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy to temat, który nie ma przy-
pisanego żadnego terminu ważności. Informacje dotyczące lokalnych 
inicjatyw pomocy dla osób, które osiedliły się w okolicznych miejscowo-
ściach, dotarły również do odbiorców szerszego grona. 

Międzynarodowa organizacja charytatywna Random – Acts, która 
zrzesza wolontariuszy z całego świata, jak i Organizacja Katolicka mia-
sta Koln, za pośrednictwem firmy Lightnet, postanowiła zorganizować 
zbiórkę potrzebnych darów, na rzecz osób potrzebujących wsparcia, 
przebywających w przygotowanym ośrodku pomocy w Porąbce. 

Transport i przekazanie towarów przypadł na 10.06.2022 r. Na miej-
scu, którym okazał się magazyn ośrodka, rozpakowana ciężarówka i ilość 
darów, przeszła najśmielsze oczekiwania wszystkich zebranych do po-
mocy przy rozładunku osób. Naszym oczom ukazała się niezliczona ilość 
kartonów dokładnie opisanych w dwóch językach (angielskim i ukraiń-
skim), tak przygotowany transport, bardzo ułatwił segregowanie i wła-
ściwe odczytanie przeznaczenia produktów.

Ogromne ilości artykułów spożywczych, gospodarstwa domowego, 
ubrań czy apteczek to asortyment najbardziej oczekiwany i najszybciej 
się zużywający. Przeznaczone ilości na pewno umożliwiły zabezpiecze-
nie ośrodka na dłuższy czas. Podczas rozmowy z opiekunami ośrodka 
udało się nam ustalić, iż osoby przebywające w ośrodku czynnie włączają 
się w różne formy przekazywanej pomocy, dla przykładu, Panie mieszka-
jące w Porąbce, zostały zatrudnione we wspomnianym magazynie, jako 
pomoc przy segregowaniu towarów czy wydawaniu ich osobom potrze-
bującym. 

#naPomocukrainie

Podsumowując, akcja okazała się totalnym strzałem w dziesiątkę, po 
dzisiejszym dniu jesteśmy wzbogaceni kolejnym doświadczeniem, po-
moc drugiemu człowiekowi w potrzebie, to z gruntu właściwe założenie, 
osoby uciekające przed wojną na Ukrainie, to nie tylko przekazywana 
przez media informacja publiczna, ale fakt, który możemy zaobserwo-
wać w naszym najbliższym otoczeniu. Jesteśmy niewymownie wdzięcz-
ni wszystkim osobom, które zaangażowały się w opisywaną akcję, ta 
ogromna mobilizacja i chęć niesienia pomocy, przerodziła się w wielkie 
dzieło, nie sposób opisać zaskoczenia, jaki ukazał się na twarzach osób 
w Porąbce. 

Mamy nadzieję, że zamieszczona fotorelacja i Was utwierdzi w prze-
konaniu, że kolejny raz udało nam zrobić się coś dobrego.

Z pozdrowieniami
LIGHTNET SP. Z O.O. | SPORTOWA 2 | 43-356 KOBIERNICE | POLAND

odwołano Historie frontowe
Drodzy rekonstruktorzy i miłośnicy Historii Frontowych.
Jako organizatorzy wraz z Gminą Porąbka, podjęliśmy wspólną 

i oczywistą dla nas decyzję o odwołaniu tegorocznej edycji nasze-
go wydarzenia, która miała odbyć się w dniach 15–17 lipca 2022 r. 

W związku z obecnie panującą sytuacją na Ukrainie oraz fakt, 
że gmina przyjęła ponad 400 gości z Ukrainy, uważamy, że niesto-
sowne byłoby przeprowadzanie żywych lekcji historii z insceniza-
cjami, które mogłyby wywołać niepotrzebne emocje. 

Mamy jednak ogromną nadzieję, że sytuacja na Ukrainie za-
kończy się jak najszybciej i pozwoli nam wrócić do w miarę nor-
malnego życia, nie zapominając o tym, co się wydarzyło. Mamy 
również nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się wrócić do 
organizacji Historii Frontowych. 

Dla naszych przyjaciół rekonstruktorów mamy za to alter-
natywną formę spędzenia tego weekendu, bo wiemy, że wielu 
z Was już i tak miało zaplanowany dla nas czas. 
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turniej Piłki nożnej 
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Foto. Magnetic Life
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Z przykrością informuję, iż został ujawniony kolejny bulwersujący akt 
wandalizmu na terenie naszej Gminy. 

W nocy z 11/12 czerwca w miejscowości Porąbka, nieustaleni spraw-
cy spalili domek dla owadów, który zamieszkiwały m.in. pszczoły murarki. 

Ofiarą padły pszczoły, które są tak ważne dla ekosystemu, bowiem są 
zapylaczami roślin kwiatowych, a ich obecność przyczynia się m.in. do 
zwiększenia uzyskiwanych plonów. 

Domkiem dla owadów opiekowali się m.in. uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1 im. M. Kopernika w Porąbce.

To co się stało jest bardzo przykre. Skrzywdzone zostały pszczoły, ale 
również dzieci, które systematycznie odwiedzają Gminną Pasiekę Edu-
kacyjną.

sPaLono domek dLa owadów
Kilka godzin przed dewastacją, Pasiekę odwiedzili przedstawiciele 

partnerskiej Gminy Ustka, którzy byli pod ogromnym wrażeniem Centra 
Edukacji Ekologicznej. 

Bardzo jest nam przykro, że taka cudowna atrakcje została zdewastowa-
na. Sprawcy muszą zostać złapani i ponieś pełną odpowiedzialność za swoje 
huligańskie czyny – podkreśla Wójt Gminy Ustka Anna Sobczuk- -Jodłowska.

Sprawa została zgłoszona na Policję. Obecnie trwają czynności po-
zwalające na ustalenie osób, które uczestniczyły w tym bulwersującym 
działaniu, celem pociągnięcia ich do odpowiedzialności prawnej.

Szanowni Państwo, proszę o zgłaszanie wszystkich aktów wandali-
zmu na terenie Gminy do Urzędu Gminy w Porąbce, tel. 33 827 28 10 lub 
na komisariat Policji w Kobiernicach, tel. 478570710.

Wójt Gminy Porąbka Paweł Zemanek

Policjanci z Komisariatu Policji w Kobiernicach poszukują sprawcy, 
który dokonał uśmiercenia gatunku owadów i pszczół podpalając ich 
siedliska w postaci domku dla owadów. Przedmiotowe zdarzenie miało 
miejsce w Porąbce na terenie Placu Edukacji Ekologicznej. Do zdarzenia 
doszło w 12 czerwca 2022 roku pomiędzy godz. 3:10 – 3:17 w Porąbce na 

terenie Placu Edukacji Ekologicznej, zlokalizowanej za Urzędem Gminy 
Porąbka. 

Sprawca o nieustalonej jak dotąd tożsamości, dokonał uśmiercenia 
gatunku owadów i pszczół poprzez podpalenie ich siedliska w posta-
ci domku dla owadów, czyniąc go niezdatnym do użytku, powodując 

straty na szkodę Gminy Porąbka. 
Publikujemy wizerunek 

sprawcy, który zarejestrowały 
kamery monitoringu, licząc na 
Państwa pomoc w ustaleniu jego 
tożsamości.

Prosimy wszystkich, którzy 
mają jakiekolwiek informacje, mo-
gące przyczynić się do ustalenia 
sprawcy przestępstwa, o kontakt 
z Komisariatem Policji w Kobierni-
cach pod nr tel. 47 857 0710, ko-
biernice@bielsko.ka.policja.gov.pl 
lub na numer KMP w Bielsku-Białej 
47 857 12 55.
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manewry ratownicze młodzieżowycH drużyn 
PożarniczycH – osP czaniec 2022

W sobotę 26.06.2022 r. w Czańcu odbyły się organizowane przez 
Ochotniczą Straż Pożarną w Czańcu Manewry Ratownicze Młodzieżo-
wych Drużyn Pożarniczych. Czteroosobowe drużyny złożone z młodych 
strażaków wieku 12–17 lat wystawiło 9 jednostek z okolicy. Do rywaliza-
cji przystąpiły:

  MDP Bujaków;
  MDP Porąbka;
  MDP Kobiernice;
  MDP Lachowice;
  MDP Łodygowice;
  MDP Hałcnów;
  MDP Kęty-Podlesie;
  MDP Bestwina;
  oraz startujący poza klasyfikacją zespół gospodarzy – MDP Czaniec.

Zespoły zmierzyły się z ulokowanymi na terenie Czańca siedmioma 
zadaniami medycznymi, które były symulacjami zdarzeń z jakimi w swo-
jej pracy mogą spotkać się ratownicy. Silna reakcja alergiczna, wypadek 
samochodowy, nagłe zatrzymanie akcji serca, strzelanina – to tylko nie-
które sytuacje, z którymi musieli sobie poradzić uczestnicy zawodów.

Ponadto na drużyny czekało także zadanie sprawnościowe, za które-
go realizację odpowiedzialne było stowarzyszenie Forum Instruktorów 
Ratownictwo i Edukacja Drużyn Pożarniczych.

W organizację wydarzenia oprócz strażaków OSP i młodzieży strażac-
kiej, zaangażowani byli także ratownicy medyczni, strażacy PSP i Policja.

Organizacja przedsięwzięcia, nie byłaby możliwa bez wsparcia spon-
sorów, wśród których wymienić można: 

  Urząd Gminy Porąbka,
  Drukarnia POPP ART,
  Firma KIZNER,

  DEKOMAT Grzegorz Pawiński,
  Warsztat wulkanizacyjny Nal-Gum.

Atrakcyjne nagrody dla najlepszych zespołów zostały ufundowane 
przez Urząd Gminy Porąbka. Należy także wspomnieć, że Restauracja 
SZANIEC, w której realizowane było jedno z zadań medycznych, dla naj-
lepszej na tym zadaniu drużyny, przekazała nagrodę specjalną.

Po podliczeniu punktacji wyróżnienia zdobyły zespoły:
  Miejsce I – MDP Kobiernice,
  Miejsce II – MDP Hałcnów,
  Miejsce III – MDP Bujaków,
  Najlepszy wynik na zadaniu sprawnościowym – MDP Czaniec,
  Najlepszy wynik na zadaniu „Spotkanie po latach”, realizowanym 
w Restauracji SZANIEC – MDP Łodygowice.

Impreza spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem. Uczestnicy 
byli pod wrażeniem kreatywności autorów zadań, realizmem pozoracji, 
oraz ogólną atmosferą imprezy. Młodzi strażacy i ich starsi koledzy mają 
nadzieję, że w przyszłości będą mogli wziąć udział w kolejnych edycjach 
wydarzenia.
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Zapraszamy do zapoznania się  
z fotorelacją z I Manewrów Ratowniczych 

Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
Czaniec 2022

„JEST BEZPIECZNIE, JESTEM BEZPIECZNY”
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jubiLeusz 125-Lecia  
osP czaniec
fotorelacja
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wójt Gminy Porąbka Paweł zemanek
oraz

Prezes zarządu oddziału Gminnego zosP rP w Porąbce dh bogusław wawak

serdecznie zaPraszają na

i biesiadę strażacką w połączeniu z Gminnymi zawodami sportowo – Pożarniczymi
termin: 27 sierpnia 2022 r., miejsce: Lks zaPora Porąbka

W programie:
– zmagania drużyn jednostek OSP z terenu Gminy Porąbka,
– animacje dla dzieci, rodzin, – dmuchańce,
– pokazy strażackie zaprzyjaźnionych jednostek OSP,
– prezentacja samochodów strażackich oraz sprzętu ratowniczego,
– zabawa z DJ Fabryka SHOW.
Celem wydarzenia jest okazanie poprzez zabawę, wdzięczności 

i szacunku druhom oraz ich rodzinom za ciężką i odpowiedzialną służ-

bę na rzecz ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa na terenie 
Gminy Porąbka. Wyrażenie szacunku i uznania za pełną poświęcenia 
pracę, z narażeniem własnego zdrowia i życia.

Już dziś zapraszamy do wielkiego wspólnego biesiadowania 
wszystkich Mieszkańców gminy oraz sympatyków jednostek OSP 
Gminy Porąbka.

Więcej informacji już wkrótce na www.porabka pl oraz Facebooku 
Gminy Porąbka.  

serdecznie zaPraszają na

„wakacje na sportowo” z ks „soła” 
kobiernice

termin: 6–7 sierpnia 2022 r.
miejsce: ks „soła” kobiernice

W programie m.in. :
– turniej siatkówki plażowej, tenisa ziemnego,
– zawody na pumptrack-u,
– mecze piłki nożnej,
– dmuchańce i animacje dla dzieci,
– zabawa z DJ.

Więcej informacji już wkrótce na www.porabka.pl,  
oraz Facebooku Gminy Porąbka. 

zarząd klubu sportowego  
„soła” kobiernice

oraz
wójt Gminy Porąbka Paweł zemanek
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Projekt  
PoLska 
3214 km w 33 dni

Dookoła Polski, przez piękne, urokliwe, a nie-
kiedy troszkę zapomniane miejsca, okalające nasz 
kraj. Na trasie spotkałem się z niesamowitą życz-
liwością i pomocą ludzi w zrealizowaniu mojego 
małego wyzwania. 

Przeżyte doznania sprawią, iż na pewno w wie-
le miejsc powrócę, i to nie tylko w marzeniach.

Dziękuję za kibicowanie
Bartosz Ziarnik
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trzcina, ryby,  
Grzyby i… miody  
z Gminy Porąbka

W Gminie Porąbka gościła ekipa z TVP, która realizowała materiał na 
potrzeby programu – „Trzcina, Ryby, Grzyby”, emitowanego na antenie 
TVP Katowice, w każdą niedzielę o godzinie 20.00.

Czy pszczoły chodzą na grzyby? 
Czy coś łączy grzyby i pszczoły?
Na te, i inne pytania odpowie nam znany grzyboznawca, wielokrotny 

juror Wielkiego Grzybobrania z Gwiazdami, współzałożyciel Polskiego 
Towarzystwa Mykologicznego Justyn Kołek oraz pszczelarz Patryk Sło-
twiński.

Dziękujemy prowadzącemu, Panu Piotrowi Trzcińskiemu oraz opera-
torowi kamer Panu Jarosławowi Ferencowi za wizytę w Gminnej Pasiece 
Edukacyjnej.

Odcinek programu z Gminy Porąbka, można obejrzeć na: https://ka-
towice.tvp.pl/49676805/trzcina-ryby-i-grzyby.

skrzyżowanie rzek

dofinansowanie 
dLa koła GosPodyń

Skrzyżowanie rzek w Czańcu, Młynówka przepływa nad Domaczką. 
Ewenement na skalę światową.

Foto: Magnetic Life

Koło Gospodyń Wiejskich Porąbka uzyskało dofinansowanie w ra-
mach RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH 
„NOWEFIO 2021–2030 – Śląskie NOWEFIO 2021–2023” na projekt pod 
nazwą „Komputer w służbie tradycji – zakup sprzętu biurowego dla KGW 
Porąbka” w kwocie 3 500,00 zł. Organizator: Bielskie Centrum Przedsię-
biorczości w Bielsku-Białej. W ramach realizacji projektu zakupiono Lap-
top LENOVO Idea Pad oraz urządzenie wielofunkcyjne HPColor Laser 
MFP. Korzystamy już z tych urządzeń, rozliczając projekt gminny. Praca 
idzie dużo sprawniej, tabelki są na swoim miejscu. 

Dziękujemy.
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rajd „wiosennne człaPu – człaP”  
– bukiet PoLnycH ziół i kwiatów

Meta rajdu zorganizowana została na stadionie LKS Zapora Porąbka. 
Każda z drużyn szkół naszej gminy wybierała własną trasę rajdu zgodnie 
z zasadami bezpieczeństwa i w odniesieniu do głównego hasła rajdu. 
Trasa musiała uwzględniać okoliczne łąki i polany, na których uczestnicy 
mogli zebrać bukiety polnych kwiatów i ziół.
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keVi LeadersHiP festiVaL – turkeVe – węGry
Pierwszy Festiwal Pasterza Kevi odbył się w 1999 roku. W tegorocznej 

edycji festiwalu o część artystyczną ze strony partnerskiej Gminy Porąb-
ka zadbał zespół Porąbczanie działający przy Gminnym Ośrodku Kultury 
w Porąbce.

Wydarzenie składało się z czterech głównych części:
– profesjonalna konferencja i prezentacja pasterza,
– programy kulturalne: pokazy tańca ludowego, rozrywki, pokazy 

sceniczne,
– targi sztuki ludowej i rozładunku rzemiosła,
– konkurs kulinarny na gulasz wołowy i tradycyjne potrawy ludowe 

jako wydarzenie gastronomiczne.
Festival otrzymał tytuł „Znaku Turystycznego Turystyki Jász-Nagy-

kun-Szolnok County” i ma tytuł „Zalecenie Północnego Wielkiego Regio-
nu Równinnego”.
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zGrana Paczka Dzięki Marcin Szrama za to co robisz dla klubów, dzięki Mikołaj Ro-
gala za wspólne gry i rozmowy przy kawie, dzięki Ania Siniakiewicz za 
rozgrywkę w Tidal oraz inne gry, dzięki Maciek Przybytniak za wspólne 
gry, dzięki Aga Paczek za pouczającą prelekcję, dzięki Sylwia Welc za wy-
mianę doświadczeń, dzięki wszystkim uczestnikom Zjazdu. 

Podziękowania składam też w stronę: – Pani Dyrektor LO – Aleksan-
drze Grządko, – Pani Staroście Nowosolskiemu – Iwonie Brzozowskiej za 
patronat nad wydarzeniem. Bardzo było mi miło przekazać drobny upo-
minek z Gmina Porąbka.

Wszystkich zaangażowanych w przygotowanie zajazdu oraz po-
sprzątanie po wszystkim.

Dziękuję wydawnictwom za gry, które mogliśmy zabrać do swoich klu-
bów – wkrótce pojawią się relacje na naszym klubie, jak gramy w nowości.

Bardzo proszę obejrzeć fotorelację.
#IZjazdKlubów #klubygierplanszowych #razemzwydawcami #Klub-

ZgranaPaczka.
Jacek Drabek

Klubu Gier Planszowych Zgrana Paczka miał zaszczyt gościć na I Zjeź-
dzie Klubów Gier Planszowych, który odbył się w LO im. K. K. Baczyńskie-
go w Nowej Soli.

Organizatorem całego przedsięwzięcia był Marcin Szrama, który za-
dbał o wszystkie potrzeby uczestników.

Dla naszego klubu, uczestnictwo w takim wydarzeniu to był zaszczyt, 
miło nam, że mimo iż działamy w małej miejscowości, ledwo widocznej 
na mapie, mogliśmy spędzić czas z szefami klubów z całej polski.

W trakcie zjazdu poznałem wiele pozytywnych osób, wiele nowych 
gier, brałem udział w wielu dyskusjach i spotkaniach.

Atmosfera była fantastyczna. Najważniejsze że można się było po-
dzielić własnymi doświadczeniami, omówić problemy i posłuchać porad 
od prowadzących kluby.

Miłym zaskoczeniem dla mnie było sporo gier nadesłanych przez wy-
dawców:

– Albi Polska Gry;
– Alexander Toys;
– Edgard Games;
– Egmont Polska;
– Galakta;
– Granna
– HOBBITY.pl;
– Instytut Pamięci Narodowej;
– JAWA;
– Kapitan Nauka;
– Gry planszowe Lucrum Games;
– Moria Games;
– Muduko;
– Nasza Księgarnia – gry;
– PINK FROG GRY;
– Portal Games Polska;
– Rebel.pl;
– Tactic Games Polska.
Sporo wydawnictw zostawiło nadesła-

ne gry klubom, za co bardzo dziękujemy.
Nie zabrakło tez wspaniałych prelekcji:
– Beata Sawoń z Egmont Polska;
– Łukasz Lasocha z Tactic Games Pol-

ska;
– Michał Mazur z Albi Polska Gry;
– Aga Paczek – super prelekcja o grach 

z seniorami.
Mam nadzieję że Zjazd Klubów na sta-

łe wpisze się w kalendarium i będzie orga-
nizowany co rok.

Chciałbym bardzo podziękować 
w imieniu naszego klubu, za mile spędzony 
czas wszystkim uczestnikom oraz uczest-
niczkom. 
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PrzyjacieLe anioła Pokoju
24 maja bieżącego roku, grupa projektowa ze Szkoły Podstawowej 

im. Henryka Sienkiewicza Nr 1 w Czańcu pod nazwą ,,Przyjaciele Anioła 
Pokoju’’ w składzie: Martyna Wesołek, Emilia Marek, Aleksandra Grzybek, 
Malwina Trzcińska, Karolina Cibor pod opieką s. Konstancji – Piskor, zdo-
była 1 miejsce w ogólnopolskim konkursie edukacyjnym. Gala laureatów 
odbyła się w auli św. Jana Pawła II w krakowskich Łagiewnikach. Ogólno-
polski projekt dotyczył zorganizowania akcji społecznej, nastawionej na 
pomoc drugiemu człowiekowi pod hasłem „Podaj Dobro Dalej’’, organi-
zowanej przez fundację im. Heleny Kmieć we współpracy z Szkołą Pod-
stawową Nr 1 w Zambrowie.

IV edycja „Podaj Dobro Dalej’’ skupiała się wokół idei „Człowiekiem 
być’’. Wygrane ambasadorki wraz z opiekunem siostrą Konstancją – Pi-
skor, wykazały się na wielu płaszczyznach człowieczeństwa, podając 
swoją pomocną dłoń wielu potrzebującym w powiecie bielskim. Co 
mogą państwo obejrzeć w filmie podsumowującym pracę nagrodzo-
nych laureatek: https://m.youtube.com/watch?v=34Hn0RbZj7Q. 

Nagrodą główną za tak szlachetne postępowanie i bycie inspiracją 
dla młodzieży okazał się wyjazd na europejski wolontariat zagraniczny 
w sierpniu do Timisoary w Rumunii. Wygrane uczestniczki będą wspierać 
wolontariuszy w realizacji półkolonii językowych dla miejscowych dzieci. 
W pięknym geście solidarności dla wygranej grupy z Czańca przyłączyła 
się lokalna firma Czanieckie Makarony Sp. z o.o., przekazując makarony 
rumuńskim dzieciom, życząc smacznego wraz z pozdrowieniami z Czań-
ca. Firmie Czanieckie Makarony ślicznie dziękujemy za wsparcie „Przyjaciół 
Anioła Pokoju’’ z Czańca i podzielenie się dobrem w myśl słów „Człowie-
kiem być’’. 

Miłym zaskoczeniem dla wygranej grupy okazała się również do-
datkowa nagroda specjalna, ufundowana przez Panią Europoseł Beatę 
Kempę. W ramach tej nagrody 5 dziewczynek z opiekunem grupy s. Kon-
stancją udało się na 3-dniowy wyjazd do Strasburga. W tym momencie 
należą się również ogromne podziękowania dla Gminy Porąbka, która 
dała świadectwo, iż wspiera tutejszą młodzież w realizacji wszelkiego ro-
dzaju projektów. Dzięki wsparciu Wójta Gminy Porąbka Pawła Zemanka 
dziewczynki bezpiecznie dotarły do Wrocławia, skąd miały ruszyć w de-

legację do Parlamentu Europejskiego. Podziękowania należą się również 
Panu Markowi Ficoniowi, który w bezpieczny sposób zawiózł gminnym 
busem grupę do Wrocławia i bezpiecznie przywiózł do Czańca.

Reasumując, warto jest brać czynny udział w niesieniu pomocy in-
nym, gdyż nawet z małej miejscowości takiej jak Czaniec, można trafić do 
Parlamentu Europejskiego. Miłym wydarzeniem okazało się osobiste po-
znanie Pani Europoseł Beaty Kempy, której przekazano drobne upominki 
opatrzone logiem Gminy Porąbka, miód z tutejszych pasiek, tudzież kosz  
Czanieckich Makaronów, w ramach promocji naszej pięknej gminy i lo-
kalnych przedsiębiorstw. 

Jeszcze raz z całego serca, dziękujemy za okazaną pomoc Gminie Po-
rąbka i za finansowe wsparcie Czanieckich Makaronów Sp. z o.o., a także 
dziękujemy wszystkim życzliwym osobom, które zainteresowały się akcją 
i ją wsparły.

Mamy nadzieję, że wygrana okaże się inspiracją dla innych w poda-
waniu dobra dalej.

Przyjaciele Anioła Pokoju
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dzień dziecka  
z osP Porąbka

5 czerwca odbył się piknik pod nazwą ,,Dzień dziecka z OSP Porąbka”.
Jak sami zauważyliście, działo się tam bardzo dużo. Chcielibyśmy ser-

decznie podziękować, wszystkim, którzy nas odwiedzili, w szczególności 
tym najmłodszym, bo było ich wielu.

Mamy nadzieję, że się podobało. 

DO ZOBACZENIA ZA ROK
Team OSP Porąbka
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od reHabiLitacji  
do inteGracji 
– kontynuacja polsko-czeskiej  
przedszkolnej współpracy

20 kwietnia w Publicznym Przedszkolu w Kobiernicach odbyło się 
pierwsze spotkanie polsko-czeskich przedszkolaków. 

Dzieci z Przedszkola w Palkovicach przyjechały do nas w ramach 
współpracy związanej z mikroprojektem pt.: „Od rehabilitacji do integracji 
– kontynuacja polsko-czeskiej przedszkolnej współpracy”, współfinanso-
wanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Programu INTERREG V-A, Republika Czeska – Polska oraz z budżetu 
państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Zadanie obejmuje organizację cyklu spotkań o charakterze warszta-
towo-rehabilitacyjnym, jakie realizowane będą w obu placówkach oraz 
doposażenie gabinetów przedszkola w Kobiernicach w pomoce dydak-
tyczno-terapeutyczne.

sędzia adrian kozieł, 
mieszkaniec Porąbki  
sędziował w finaLe  
amP futboLu

Od ostatniego wpisu o Adrianie dużo się zmieniło. Udało się posę-
dziować ciekawe mecze w AMP Futbolu. 

Między innymi podczas ligi Mistrzów AMP Futboli Adrisn, sędziował 
drużynę Manchesteru City. Podczas minionego weekendu, sędziował 
prestiżowy Turniej AMP Futbol CUP, w którym udział brały reprezentacje 
krajów: Polska, Tanzania, Maroko, Anglia, Włochy. W turnieju tym posę-
dziował finał Polska Anglia.

BRAWO, GRATULUJEMY!

kLaster enerGii Powiatu bieLskieGo
Powstał Klaster Energii Powiatu Bielskiego, właśnie odbyło się 

pierwsze posiedzenie Rady Klastra. Porozumienie podpisało: powiat 
bielski wraz z 9 gminami z terenu powiatu: Gmina Kozy, Gmina Jawo-
rze, Gmina Jasienica, Gmina Wilkowice, Gmina Porąbka, gmina Wilamo-

wice, Miasto Szczyrk, Gmina Bestwina 
– Magazyn Gminny, Gmina Buczkowice 
oraz Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
w Bielsku-Białej. 

Celem jest tańsza energia dla człon-
ków klastra, a w efekcie dla mieszkańców 
– mówi starosta bielski Andrzej Płonka.

Klaster energetyczny pozwoli m.in. 
pozyskiwać środki unijne na odnawialne 
źródła energii. Pierwsze konkursy mają 
zostać ogłoszone w przyszłym roku. – 
Chcemy być na to przygotowani – mówi 
Anna Plichta-Kotas, naczelnik wydziału 
programowania rozwoju i funduszy unij-
nych w starostwie.
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oŚwiata

„bajeczna księGa” w PrzedszkoLu nr 2 w czańcu
Grupa „Misie” z Publicznego Przedszkola nr 2 w Czań-

cu, przystąpiła do projektu czytelniczego „Bajeczna Księga”. 
Wszyscy godnie stawili czoła nowemu wyzwaniu. Po przed-
stawieniu głównego bohatera Benia, księga zaczęła krążyć 
po domach przedszkolaków w celu dopisania dalszego cią-
gu przygód niesamowitego zajączka. Do projektu z wielkim 
zaangażowaniem dołączyli rodzice, zapisując pomysły swo-
ich dzieci natomiast najmłodsi tworzyli kolorowe piękne ilu-
stracje do tekstu. Dzięki bogatej wyobraźni oraz dużej kre-
atywności całej grupy powstała bardzo ciekawa opowieść 
zapoczątkowana tekstem Ewy Stadtmüller pt. „Kicany berek 
i noc rozterek”. 

z życia PrzedszkoLa
Przedszkolaki z Przedszkola nr 2 w Czańcu rozpoczęli wakacje pięk-

ną słoneczną pogodą. Po intensywnej pracy poprzez zabawę, przyszedł 
czas na odpoczynek. 

W tym roku szkolnym na dzieci czekało mnóstwo niespodzianek np.:
  Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka;
  Dzień Pluszowego Misia;
  Uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka;
  Dzień Postaci z Bajek;
  Dzień drzewa;
  Obchody święta niepodległości;
  Dzień kota;
  Dzień chłopaka i dziewczynki;
  Przedszkolna Wigilijka;
  Spotkanie z Mikołajem;
  Bal karnawałowy;   Walentynki;

  Dzień Babci i Dziadka;
  Prima aprilis;
  Dzień Dinozaura;
  Dzień Pizzy;
  Przedszkolne śniadanko wielkanocne;
  Dzień Unii Europejskiej;
  Dzień Rodziny;
  Dzień Ziemi;
  Dzień Książki.

W ciągu roku dzieci z wszystkich grup mogły regularnie spotykać się 
z psem terapeutą i jego trenerką, a także uczestniczyć w spotkaniach ob-
jazdowych teatrzyków, którzy zagrali dla nas spektakle: „Przygody Ptysia 
w Cukrowej Krainie” i ,,O rybaku i  złotej rybce’’. Ponadto zorganizowane 
były spotkania z policjantem, strażakiem, panią bibliotekarką oraz Panem 
Poetą. Dodatkowym urozmaiceniem spędzania czasu było witanie każdej 
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pory roku, oraz udział w cyklu fotograficznym 
„Pory roku oczami przedszkolaków”. Oczywiście 
jak co roku nie zabrakło tańców i zabaw podczas 
świętowania urodzin naszych przedszkolaków. 
Aby rozwijać swoją kreatywność oraz sprawność 
manualną uczestniczyliśmy w warsztatach my-
dlarskich oraz świec żelowych. 

Dzieci miały także okazję brać udział w roż-
nych projektach:

  Innowacja pedagogiczna – „Nasze kodo-
wanie z Uczymy dzieci programować” 
– w jego ramach rozwijały uniwersalne 
kompetencje, tj.: logiczne myślenie, za-
daniowe podejście do stawianych pro-
blemów, umiejętność pracy zespołowej 
w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: 
w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczanie i eksperymentowanie;

  „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2021–2025” – który 
miał na celu uświadomienie dzieciom roli książki w naszym życiu; 

  III edycja projektu czytelniczego „Bajeczna Księga” – który, zakła-
dał promowanie czytelnictwa wśród przedszkolaków, stwarzał 
okazje do twórczej ekspresji językowej i plastycznej oraz angażo-
wał rodziców do współpracy z przedszkolem w ramach wspiera-
nia rozwoju dzieci;

  Projekt edukacyjny „Razem z Grupą”– „Żyj zdrowo na sportowo 
– dużo ruchu dla maluchów”. Naszym celem było propagowanie 
zdrowego stylu życia – poprzez rozwijanie sprawności ruchowej;

  Ogólnopolski program edukacyjny „Mamo, tato wolę wodę” – jego 
nadrzędnym celem było wykształcenie u dzieci prawidłowych na-
wyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody 
w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie 
ochrony środowiska;

  Ogólnopolski program edukacyjny „Kubusiowi Przyjaciele Natury” 
– program poświęcony był tematyce ekologicznej.

Dzieci brały również udział w konkursach organizowanych na terenie 
przedszkola oraz tych poza nim:

  „Moja ulubiona książka”;
  „Ulubiona dyscyplina sportowa”;

  „Kim zostanę w przyszłości” – zewnętrzny konkurs, którego lau-
reatem został wychowanek z grupy „Misie” oraz uzyskaliśmy kilka 
wyróżnień w różnych kategoriach wiekowych.

Rodzice naszych przedszkolaków bardzo chętnie angażowali się w życie 
przedszkola poprzez przygotowanie pysznych ciast i ciasteczek na okolicz-
nościowe kiermasze oraz wykonanie przepięknych ozdób świątecznych.

Nasze przedszkole nie jest obojętne na potrzeby i pomoc dla innych lu-
dzi. Dzieci wraz z rodzicami bardzo szczodrze wsparli akcje charytatywne:

  Zorganizowaliśmy razem z MCAT w Czańcu zbiórkę żywności 
i środków higienicznych dla ludzi poszkodowanych w wyniku 
działań zbrojnych na Ukrainie oraz ukraińskim dzieciom przeby-
wającym w Międzybrodziu Bialskim; 

  Dołączyliśmy do akacji organizowanej przez Przedszkole nr 1 
w Czańcu „Koszyk dla seniora”;

  „Pełna miska dla zwierzaków ze schroniska” – zorganizowaliśmy 
zbiórkę karmy i koców dla mieszkańców bielskiego schroniska 
„Reksio”; 

  „Nakręcamy się na pomoc dla Adasia” – zbieraliśmy zakrętki pla-
stikowe; 

  „Góra grosza” – akcja prowadzona przez Towarzystwo Nasz Dom, 
polegająca na zbiórce monet na pomoc dla dzieci, wychowują-
cych się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach 
zastępczych. 

Dzieciaki miały okazję wyjechać na wycieczkę do parku rozrywki 
w Andrychowie „Fantazja”, skorzystać z animacji oraz wesołych zabaw na 
dmuchańcach z okazji dnia dziecka oraz zjeść pyszną cukrową watę przy-
gotowaną przez nasze Panie.

Podsumowując rok szkolny 2021/2022 można stwierdzić, że dzieci 
uczęszczające do naszego przedszkola doświadczały bardzo dużo doznań 
na wszystkich poziomach swojego rozwoju, zdobywały nowe umiejęt-
ności i doświadczenia podczas wspólnej zabawy, ale także podczas zajęć 
edukacyjnych i terapeutycznych. Uczestniczyły w uroczystościach przed-
szkolnych, konkursach i imprezach organizowanych przez przedszkole. 

Przed nami wakacje, w związku z tym, życzymy Wszystkim tym ma-
łym i tym dużym, słonecznego i bezpiecznego wypoczynku, powrotu do 
przedszkola z uśmiechem i nową energią.

Magdalena Goraj
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czytanie – kLuczem do wyobraźni
W naszym przedszkolu 

wiemy, że kluczem do wie-
dzy jest czytanie. Nawyk 
i potrzeba lektury muszą po-
wstać w dzieciństwie. Mając 
tą świadomość nasze przed-
szkole wzięło udział w Naro-
dowym Projekcie Rozwoju 
Czytelnictwa 2.0. Jest to je-
den z największych i najważ-
niejszych programów wie-
loletnich zaprojektowanych 
i wdrożonych przez Minister-
stwo Kultury, Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu i realizowanych we współpracy z MEN, Biblioteką 
Narodową, Instytutem Książki oraz Narodowym Centrum Kultury. 

W ramach programu zostało nam przyznane wsparcie finansowe 
w formie dofinansowania zakupu nowych pozycji książkowych dla dzie-
ci. Udzielone wsparcie  zostało przeznaczone na zakup nowości czytel-
niczych oraz działań promujących czytelnictwo. Księgozbiór przedszko-
la zwiększył się o nowe książki, które wzbogaciły grupowe kąciki w sali 
każdej grupy. Nauczyciele naszego przedszkola często przeprowadzają 
zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem nowych pozycji książkowych oraz 
prowadzą „Popołudnie z bajką i baśnią” – czyli codzienne słuchanie ksią-
żek czytanych przez nauczyciela. Dzieci poznawały wiele nowych i cie-
kawych bohaterów książek, a także same miały okazję wcielić się w rolę 
autora oraz ilustratora, tworząc własne książeczki. 

W  przedszkolu prowadzona jest również akcja „Wędrująca książka”, 
dzięki której dzieci mogą wypożyczać nowe książki i razem z rodzicem 
wspólnie czytać w domu. Każdą grupę przedszkolną odwiedził również 
specjalny gość – pani pracująca w Publicznej bibliotece w Czańcu. Dzieci 

mogły wysłuchać historii czytanych przez gościa, a także pooglądać wie-
le ciekawych pozycji książkowych. 

W czerwcu dzieci z najstarszej grupy, zaciekawione opowiadaniami 
pani bibliotekarki postanowiły samodzielnie odwiedzić Publiczną biblio-
tekę w Czańcu oraz dowiedzieć się czegoś więcej o pracy bibliotekarza. 
Dla małych czytelników było to nie lada przeżycie. Wszyscy z zacieka-
wieniem oglądali wielkie zbiory książek zgromadzone na półkach. Wielu 
z nich zobowiązało się do ponownego odwiedzenia tego miejsca z ro-
dzicami. Od zawsze książka była źródłem wiedzy, kluczem do wyobraźni 
dziecka dlatego w tym roku nasze przedszkole postawiło prace z nią na 
tak ważnym miejscu w toku edukacji. 

Martyna Kozieł
Katarzyna Koniorczyk
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z życia PrzedszkoLaków
„RODZIC I JA  

– MOJA ULUBIONA KSIĄŻECZKA”
„rodzina nie jest tylko czymś ważnym.
ona jest wszystkim”.

Michael J. Fox
Dzieci z Oddziałów Przedszkolnych w Bu-

jakowie wzięły udział w konkursie rodzinnym 
organizowanym przez Oddziały Przedszkolne 
wraz z Gminną Biblioteką Filia w Bujakowie. 
Głównym celem konkursu było zachęcenie 
dzieci do przeczytania wraz z rodzicem swojej 
ulubionej pozycji książkowej, następnie przed-
stawienie tej pozycji w formie pracy plastycznej. 
Prace plastyczne laureatów konkursu zostały 
przekazane do biblioteki w Bujakowie, gdzie 
dzieci wraz z rodzicami mogą je podziwiać. 

PROJEKT EDUKACYJY  
„Z KSIĄŻKĄ MI DO TWARZY”

„książka! znajdziesz w niej, co zechcesz:
bór odwieczny, morza szum, 
zapach ziół na górskiej ścieżce,
tysiące marzeń”.

Lucyna Krzemieniecka 
W roku szkolnym 2021/2022 dzieci z Oddziałów Przedszkolnych 

w Bujakowie, realizowały projekt edukacyjny „Z książką mi do twarzy”. 

Głównym celem projektu było zainteresowanie dzieci literaturą dzie-
cięcą, rozbudzenie zainteresowań czytelniczych oraz poznanie i zrozu-
mienie wartości życiowych oraz ich roli w codziennym życiu. Cykliczne, 
comiesięczne zajęcia miały miejsce od października do kwietnia. Jednym 
z elementów projektu edukacyjnego był konkurs „Z książką mi do twa-
rzy”, którego rozstrzygnięcie odbyło się podczas kwietniowej ewaluacji 
projektu. W ramach zajęć dzieci zapoznawały się z daną pozycją książ-
kową, poznawały jej problematykę, omawiały losy bohaterów. Szereg 
zabaw wykorzystywanych podczas zajęć, pozwala dzieciom na przyswo-
jenie wartości płynących z omawianej książki. Zapoznanie z danymi po-
zycjami książkowymi pozwoliło dzieciom na zrozumienie, czym są war-
tości w naszym życiu i jak ważną rolę one pełnią. 

SZKOłA PODSTAWOWA Z ODDZIAłAMI PRZEDSZKOLNYMI W BUJAKOWIE 
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PROJEKT EDUKACYJNY
„EUROPA DA SIĘ LUBIĆ”

„zjednoczona w różnorodności”
Motto Unii Europejskiej

Dzieci z Oddziałów Przedszkolnych w Bujakowie realizowały również 
projekt edukacyjny „Europa da się lubić”. Głównym jego celem było zapo-
znanie dzieci z wybranymi krajami Europy, poznanie ich kultury, tradycji 
czy zwyczajów oraz ciekawostek związanych z danym krajem. Comie-
sięczne, cykliczne zajęcia obywały się od października do maja. W trakcie 
zajęć poprzez szereg zabaw, dzieci poznawały tradycje, zwyczaje i kultu-
rę danego kraju. Jednym z elementów projektu był konkurs plastyczny 
„Europa da się lubić”, którego rozstrzygnięcie odbyło się podczas majo-
wej ewaluacji projektu.

Nauczycielki przedszkola

„Uczenie się jest skarbem, 
który podąży za swoim właścicielem wszędzie”.

(Chińskie przysłowie)
Za nami ostatnia lekcja, ostatni szkolny dzwonek. 24 czerwca opu-

ściliśmy mury szkoły, by podczas tegorocznych wakacji, cieszyć się upra-
gnionym odpoczynkiem. Jaki był ten rok? Co udało się nam osiągnąć, 
jakie plany zrealizować? Oto garść informacji o tym, jak spędziliśmy kilka 
ostatnich miesięcy roku szkolnego 2021/2022.

nauka to potęga
Nasi uczniowie zdobyli następujące tytuły i wyróżnienia:
– finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii,
– finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii,
– laureatka XIII edycji Konkursu Języka Angielskiego dla Szkół Pod-

stawowych organizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące im. S. Że-
romskiego w Bielsku-Białej,

– dwoje finalistów XIII edycji Konkursu Języka Angielskiego dla Szkół 
Podstawowych,

– III miejsce w wojewódzkim etapie Ogólnopolskiego Konkursu „ Po-
znajemy parki krajobrazowe Polski”,

– dwukrotnie I miejsca w Międzynarodowym Konkursie „Mieszkam 
w Beskidach”,

– bardzo dobre i dobre wyniki w Międzynarodowym Konkursie Języ-
ka Angielskiego „FOX”,

– wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”.

ciekawi świata wiedzą więcej
Uczniowie mieli okazję spotkać się z ciekawymi ludźmi m.in. autorem 

książek Waldemarem Cichoniem, w ramach projektu szkolnego „Kolorowo 
na ludowo” muzykami – panem maciejem blachurą oraz Przemysła-
wem fickiem, którzy propagują folklor Beskidu Żywieckiego. Odbyły się 
warsztaty dotyczące pszczół i innych owadów zapylających, które dla klasy 

kiLka słów o tym, co działo się w bujakowie
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III przeprowadził pan Grzegorz Dziedzic, a dla klas IV, V, VI – opiekunowie 
pasieki edukacyjnej Gminy Porąbka – państwo Słotwińscy. Uczniowie od-
wiedzili Muzeum w Kętach, ogród im. stanisława Lema w krakowie, Be-
skidzkie Centrum Nauki w Świnnej, Sejm w Warszawie.

rok szkolny 2021/2022 możemy uznać za owocny i udany. u pro-
gu wakacji życzymy wszystkim wspaniałego wypoczynku, cieka-
wych podróży, niezapomnianych wrażeń.

dyrektor i nauczyciele 

rodzina jest najważniejsza
Uczciliśmy ważne święta, czyli dużo działo się w naszej szkole z okazji 

Dnia Matki, Dnia Ojca oraz Dnia Dziecka. Święto Mamy i Taty to szczegól-
na okazja, by podziękować rodzicom za ich miłość i troskę. Uczniowie 
klas I w czasie warsztatów artystycznych, prowadzonych przez animato-
rów z Akademii Twórczego Rozwoju „Mamutek” samodzielnie wykonali 
prezenty dla swoich rodziców – zapachowe świece żelowe. Inną niespo-
dziankę dla rodziców przygotowali trzecioklasiści. Klasa III a w ramach 
projektu „Moja rodzina”, stworzyła drzewa genealogiczne i mapy men-
talne na temat swoich rodzin oraz wystawiła spektakl pt. „Szewczyk Dra-
tewka”. Uczniowie z klasy III b zaprezentowali montaż słowno – muzycz-
ny oraz taniec Belgijkę, do którego zaprosili rodziców. Na zakończenie 
spotkania wręczyli swoim bliskim upominki – „KWIAT DLA MOJEJ MAMY” 
oraz „TATA NA MEDAL”. Klasa II natomiast połączyła siły i dzieci wraz z ro-
dzicami 1 czerwca wyruszyły na rodzinny piknik na Wołek. Dzień Dziecka 
to jedno z najprzyjemniejszych świąt w roku. Tak też będzie się kojarzył 
uczniom z klas I, którzy uczestniczyli w niezapomnianych warsztatach 
czekoladowych. Było smacznie i bardzo wesoło.

ruch to zdrowie
Uczniowie naszej szkoły mieli możliwość sprawdzenia swojej kon-

dycji fizycznej podczas obchodów Szkolnego Dnia Sportu. Wychowan-
kowie z klas IV–VIII uczestniczyli w konkurencjach sportowych tj. gra 
w bule, piłkarzyki, tenis stołowy, rzuty do celu, dance fitness. Odbył się 
także turniej w ringo o Puchar Dyrektora Szkoły. Podobne kondycyjnie 
wyzwania stanowiły rajd pieszy do Porąbki, czy też szkolne wycieczki 
turystyczno – krajoznawcze. Uczniowie zwiedzili w tym roku Trójmiasto, 
Warszawę, odwiedzili pienińskie i ojcowskie szlaki. Najmłodsi doskonale 
bawili się podczas wycieczki do dream Parku w ochabach. 
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SZKOłA PODSTAWOWA NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W CZAńCU 

teGoroczne toP10  
czanieckiej „jedynki”

Rok szkolny 2021/2022 w SP 1 Czaniec 
obfitował w różnego rodzaju akcje, projekty 
i kampanie edukacyjne. Dużo się działo w tym 
zakresie. 

Nasza szkoła przystąpiła do Programu Po-
znaj Polskę, Projektu Laboratoria przyszłości, „Kamień milowy w edukacji 
w SP Nr 1 Czaniec”, do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, 
Historycznych projektów edukacyjnych: „BohaterON”, „13 grudzień 1981. 
Pamiętamy. Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie”, IV edy-
cji ogólnopolskiego projektu „Podaj Dobro Dalej”, Projektu sportowego 
„Przyjdź na zajęcia #PROGRAMSKS”, Mleko Owoce i Warzywa w Szkole, 
Projektu czytelniczego – „Lekturki spod chmurki”, Projektu artystycznego 
– „Kreatywne pracę plastyczne”, Projektu – „Pogromcy smogu. Program 
edukacji ekologicznej dla szkół podstawowych”.

Nasi uczniowie chętnie brali udział w pro-
ponowanych zajęciach projektowych, rozwi-
jających zainteresowania, poszerzających ich 
wiedzę, pozwalających poznać nasz kraj i jego 
historię, promujących zdrowy styl życia oraz kształtujących postawy 
wsparcia, poszanowania i pomocy drugiemu człowiekowi. Szkoła wzbo-
gaciła się o nowoczesny sprzęt multimedialny, okulary ClassVR, drukarkę 
3D, stację do monitorowania stanu powietrza (zestaw – monitor i czujniki 
smogu), aparat i kamerę cyfrową z akcesoriami, laboratorium matema-
tyczno – przyrodnicze, zestawy do robotyki, szachy z akcesoriami, gry dy-
daktyczne, sprzęt sportowy, nowości wydawnicze i lektury szkolne oraz 
meble i inne liczne pomoce dydaktyczne. 

Szczegóły na stronie naszej szkoły i fb www.sp1czaniec.pl. 
EB, AG, LP
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najLePsi z najLePszycH w sienkiewiczu!!!
W tym roku szkolnym po raz pierwszy przyznaliśmy tytułu Primus Inter 

Pares – Pierwszy wśród równych sobie, który jest najwyższym wyróżnieniem 
dla Absolwenta Szkoły Podstawowej Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Czańcu.

Kapituła w składzie: Dyrektor i Wicedyrektor Szkoły, Wychowaw-
cy klas ósmych, Przewodniczący Rady Rodziców, Opiekun Samorządu 
Uczniowskiego, Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego przyznała 
ten zaszczytny tytuł absolwentowi klasy 8b antoniemu Hawień-
czykowi, który otrzymał pamiątkową statuetkę Primus Inter Pares, dy-
plom oraz nagrodę ufundowaną przez Radę Rodziców.

Gratulujemy!

najważniejsze sukcesy naszych uczniów:
miłosz borecki z kl. iV b – zwycięzca XVIII Edycji Ogólnopolskiego 

Konkursu „Pomóż ocalić życie bezbronnemu” o nagrodę im. bł. ks. Jerze-
go Popiełuszki.

Kuratoryjne Konkursy Przedmiotowe: 
mateusz Górowicz uczeń klasy 8b – został Laureatem Konkursu 

Przedmiotowego z Geografii;

jakub rozmus uczeń klasay 8d – został Finalistą Konkursu Przed-
miotowego z Fizyki;

eryk zemanek uczeń klasy 8c – został Finalistą Konkursu Przedmio-
towego z Biologii;

antoni Hawieńczyk uczeń klasy 8b – został Laureatem XXV Mię-
dzynarodowego Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej  Jonasz, a Fi-
nalistką – uczennica klasy 5a martyna wróbel; 

i miejsce w iV edycji ogólnopolskiego Projektu edukacyjnego 
„Podaj dobro dalej” za przeprowadzenie wyjątkowych akcji chary-
tatywnych niosących pomoc drugiemu człowiekowi otrzymała Grupa 
Projektowa pod opieką s. konstancji – małgorzaty Piskor w składzie: 
malwina trzcińska, emilia marek, aleksandra Grzybek, karolina ci-
bor, martyna wesołek.

Regionalny Festiwal Młodego Aktora Kęty 2022
adaś Grabski uczeń klasy 1b – I miejsce w kategorii klas 1 – 3;

miłosz borecki z klasy 4b – I miejsce w kategorii klas 4 – 6.

Gratulujemy sukcesów!
EB, AG, LP
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sukces w reGionaLnym festiwaLu  
młodeGo aktora kęty 2022!!!

Już po raz dziesiąty w domu kultury w Kętach odbył się Regionalny Fe-
stiwal Młodego Aktora, w którym jak co roku wzięli udział uczniowie Szkoły 
Podstawowej Nr 1 w Czańcu i jak co roku, tak i teraz mamy Laureatów!!!

Festiwal ma zasięg regionalny, a to oznacza, że biorą w nim udział 
uzdolnione aktorsko dzieci z województwa małopolskiego i śląskiego. W 
tym roku na kęcki turniej przyjechali uczestnicy z szesnastu miejscowości, 
w tym z Krakowa, Oświęcimia, Żywca, Głogoczowa, Czańca, Kęt i innych.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy 1a: Szymon Wróbel 
i Florian Borowczyk, 1b Zuzanna Bizoń i Adam Grabski oraz Miłosz Borec-
ki klasa 4b w kategorii  klas IV–VI.

Uczniów przygotowały panie: Małgorzata Smółka i Dorota Marczak.
Młodzi aktorzy prezentowali swoje monodramy przed jury, w skład 

którego wchodzili aktorzy i reżyser bielskiego teatru polskiego.
W słowie do uczestników, członkowie jury byli pełni podziwu dla 

młodych aktorów za trudny wybór monodramu, czyli utworu dramatycz-
nego, w którym występuje tylko jeden aktor.

17 maja w kęckim Domu Kultury odbyła się Gala laureatów.
I miejsce w kategorii klas IV–VI zdobył Miłosz Borecki z klasy 4b;
I miejsce w kategorii klas I–III zdobył Adaś Grabski uczeń klasy 1b;
Wyróżnienie w kategorii klas I–III zdobył Florian Borowczyk z klasy 1a.
Gratulujemy laureatom, paniom, które przygotowały młodych akto-

rów oraz rodzicom. I życzymy dalszych sukcesów.
Dorota Marczak i Małgorzata Smółka



Strona 34Lipiec 2022

3a na zieLonej szkoLe

W czerwcu uczniowie klasy 3a ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Czańcu 
wraz z nauczycielami wyjechali na Zieloną Szkołę do ośrodka Słoneczko 
w Łebie. Wyjazd nad morze okazał się świetnym sprawdzianem samo-
dzielności, który dzieciaki zdały celująco. Każdy dzień obfitował w atrak-
cje i wycieczki:

  Wycieczka do Fokarium Sea Park w Sarbsku oraz na latarnię mor-
ską Stilo;

  Wyjazd na Ruchome Wydmy do Słowińskiego Parku Narodowego;
  Zwiedzanie Muzeum Bursztynu w Łebie;
  Wizyta w bibliotece miejskiej i poznanie historii Łeby;
  Chrzest morski;
  Baloniada;
  Podchody do Nowęcina i nad jezioro Serbsko;
  Plażowanie, spacery brzegiem morza;
  Zajęcia „Pod chmurką” i udział w konkursach: Czasomistrz, Budow-
le i rzeźby z piasku;

  Wspólne gry i zabawy na terenie ośrodka Słoneczko.
Taka Zielona Szkoła to niezapomniany i pełen fascynujących przygód 

wyjazd.
J. Kubiś, D. Sablik, D. Marczak
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Piknik rodzinny w czanieckiej „jedynce”
4 czerwca 2022 roku podczas Pikniku Rodzinnego organizowanego 

przez Radę Rodziców, Dyrekcję i Grono Pedagogiczne SP1 Czaniec, cała 
społeczność naszej szkoły integrowała się w indywidualnych sportowych 
potyczkach i rodzinnych rozgrywkach na wesoło.

Na hasło „W tym dniu musisz być z nami” odpowiedzieli licznie Rodzi-
ce, Uczniowie i zaproszeni Goście, którzy zaszczycili nas swoją obecno-
ścią. Było gwarnie, wesoło i mimo deszczowej pogody – w bardzo miłej 
atmosferze spędziliśmy wspólnie czas.

Na przybyłych czekały liczne atrakcje i niespodzianki: 
loteria fantowa, która zawsze cieszy się dużą popularnością, nagrody  

dla uczestników sportowych potyczek, pamiątkowe dyplomy, upomin-
ki dla wszystkich, którzy w tym dniu brali udział we wspólnej zabawie, 
olbrzymie dmuchańce, oblegane głównie przez młodszych uczestników 
Pikniku, malowanie twarzy, a dla pań i dziewczyn fantazyjne fryzury 
z warkoczykami…

Z Kawiarenki „U Heńka” rozchodziły się smakowite zapachy bigosu, 
grillowanej kiełbaski… Oko przyciągały słodkie ciasta, ciasteczka oraz 
owocowe kubeczki i lody.

Hitem Pikniku była wata cukrowa, o różnych smakach i kolorach. 
Żeby ją zdobyć, trzeba było, jak za dawnych czasów, stać grzecznie w dłu-
uuugiej kolejce.

W naszą wspólną zabawę włączyli się nasi Sąsiedzi – OSP z Czańca, 
której druhowie edukowali chętnych z udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej –  dziękujemy za zaangażowanie i pokazy.

Bardziej odważni mogli sprawdzić „swoje oko” w strzelaniu do celu 
na specjalnie przygotowanej. Zainteresowani militariami mogli również 
obejrzeć wystawę broni sportowej długiej i krótkiej oraz poćwiczyć jej 
składanie i rozkładanie.

Dziękujemy Organizatorom, OSP Czaniec za uświetnienie spotka-
nia oraz Wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie. Mamy 
nadzieję, że przyjemnie spędziliście tych kilka godzin, a przy okazji mo-
gliście sprawdzić swoją kondycję fizyczną, umiejętności strzeleckie, od-
świeżyć stare znajomości i skosztować wyśmienitych słodkości i pycho-
tek. Miło Was było gościć w naszej „Jedynce”. 

Pragniemy również podziękować wszystkim sponsorom  
i darczyńcom, a było ich ponad 40!! – za bezinteresowną pomoc 

i wsparcie naszych działań. Liczymy na dalszą równie  
miłą współpracę.

W tych trudnych dla wszystkich czasach, ta pomoc jest jeszcze cen-
niejsza.

Do zobaczenia za rok!
EB, AG i LP
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Piknik rodzinny
„Jeśli dziecko się śmieje – śmieje się cały świat”.

Słowa Janusza Korczaka stały się mottem Pikniku Rodzinnego organi-
zowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 w Czańcu oraz Radę Rodziców.

4 czerwca 2022 r. zaprosiliśmy do wspólnej zabawy, chcąc jednocze-
śnie wnieść promyk radości z powodu potrójnej okazji – Dnia Dziecka, 
Dnia Matki oraz Dnia Ojca. Imprezę rozpoczęła Fabryka Radości, zapra-
szając do tańca oraz wspaniałej zabawy. Następnie nasi milusińscy, czyli 
uczniowie klas I–III, wyrazili ogromną miłość do swych rodziców, przed-
stawiając program artystyczny. Niektórym matkom i ojcom, aż łza kręciła 
się w oku, gdy patrzyli na swe występujące pociechy. Stałym punktem 

imprezy stały się rozgrywki sportowe, tu nie było taryfy ulgowej… Szcze-
gólne poświęcenie pojawiło się podczas przeciągania liny – rozgrywki 
między klasami, uczniowie nie zwracali uwagi na mżawkę i śliskie obu-
wie, ciągnęli z całą mocą czy samozaparciem. Później z powodu prze-
śladującego nas dżdżu rozgrywki rodzinne zostały przeniesione do sali 
gimnastycznej, ależ się działo! Rodzice, ich pociechy, duże oraz małe, 
wykazali się wielką siłą i to nie tylko ducha! Odbyły się również zawo-
dy międzyklasowe w rzutach do kosza, skakania przez skakankę, lecz 
wszystkich atrakcji sportowych nie da się wyliczyć… Malowanie twarzy 
i atrakcyjne fryzury zainteresowały nie tylko piękną płeć.

Gwoździem programu stała się zumba i salsa prowadzona przez Gru-
pę Art Go, a później impreza została zakończona tradycyjną belgijką.

Uczestnicy pikniku mogli zakupić losy, każdy coś wygrał. Chwila nie-
pewności czekała wszystkich, podczas losowania trzech wspaniałych 

SZKOłA PODSTAWOWA NR 2 IM. KARD. KAROLA WOJTYłY W CZAńCU 

„tHe encHanted worLd of books”  
– Projekt etwinninG 

eTwinning to społeczność groma-
dząca szkoły i przedszkola z całej Europy 
(i nie tylko), współpracująca za pomocą 
mediów elektronicznych. Jest to również 
doskonalenie zawodowe nauczycieli. 
Uczestnicy wykorzystują Internet do 
współpracy ponad granicami – wymie-
niają się informacjami i materiałami do 
nauki, a także poszerzają zakres pedago-
gicznych możliwości oferowanych swoim 
uczniom.

Nauczyciele naszej szkoły napisali 
projekt czytelniczy o następującej na-
zwie: 

„The enchanted world of books” – 
„Magiczny świat książek” i zaprosili do 
współpracy inne europejskie szkoły. 
Odpowiedzieli nam pedagodzy z Turcji, 
Chorwacji oraz Włoch i wspólnie podję-
liśmy wyzwanie, którego nadrzędnym 

celem było poszerzenie kompetencji językowych, a także czytelniczych. 
Projekt składał się z kilku części, w trakcie których uczniowie mieli przy-
dzielone konkretne zadania, takie jak stworzenie logo projektu, wybra-
nie trzech dowolnych lektur i zaprezentowanie ich partnerom projekto-
wym, nagranie wideo o interesującym miejscu związanym z książkami 
oraz wykonaniu plakatu, na którym zostały wypisane hasła wyjaśniające, 
dlaczego warto czytać książki. 

Każda część kończyła się spotkaniem online i przedstawieniem swo-
jej pracy. Wszyscy uczestnicy porozumiewali się po angielsku, co było 
świetnym sprawdzeniem swoich umiejętności językowych w praktyce.

Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem uczniów naszej szkoły, 
jak również dzieci z Chorwacji, Turcji i Włoch. Było to duże wyzwanie, ale 
także ciekawe doświadczenie językowe oraz kulturowe, gdyż przy okazji 
poznaliśmy tradycje i zwyczaje krajów partnerskich.

Koordynatorzy projektu: Kinga Sporek, Ewa Misiulewicz
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nagród oraz rozstrzygnięcia rozrywek sportowych. Radości z powodu 
wygranych nie da się opisać.

Piknik nie może się obyć bez przysmaków… Pyszny bigos, wspaniałe 
smażone kiełbaski, chleb ze smalcem, wata cukrowa, ciasta, lody i inne 
smakołyki cieszyły się ogromnym uznaniem.

zwiedzamy PoLskę, czyLi wycieczki uczniów 
ze szkoły Podstawowej nr 2 w czańcu
cztery wyjazdy w ramach programu ministra edukacji i nauki „Poznaj Polskę”

Pszczyna
6 maja klasy pierwsze wyruszyły na wycieczkę do Pszczyny w ramach 

projektu MEiN „Poznaj Polskę”. Najpierw zwiedziły Zamek Pszczyński, 
w którym uczestniczyły w lekcji muzealnej. Dzieci zobaczyły piękne wnę-
trza zamkowe, czyli komnaty, bibliotekę, galerie, salony, garderoby, scho-
dy paradne oraz poznały tajemnicze przejścia. Szczególne zainteresowa-
nie wzbudziły trofea myśliwskie, znajdujące się w jednym z pomieszczeń. 
Zwiedzając, dzieci zadawały paniom przewodniczkom liczne pytania 
dotyczące historii mieszkańców zamku. 

Drugim punktem wycieczki był Skansen Wsi Pszczyńskiej, do które-
go szliśmy pieszo przez park. Na miejscu dzieci zapoznały się z częścia-
mi ubioru regionalnego, zarówno chłopskiego oraz paradnego, poznały 
wymierające zwody rzemieślnicze: kowala, bartnika, szewca, garncarza, 
bednarza, cieśli czy młynarza. Na koniec lekcji w zabytkowych wnętrzach 
dzieci wzięły udział w zabawach oraz quizach. 

Słowa podziękowania należą się sponsorom, gdyż to Wasza hojność 
pozwoliła na organizację Pikniku Rodzinnego. Jednocześnie dziękujemy 
wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania imprezy, szczęście 
i radość panujące w tym dniu rozkwitły dzięki Wam.

Opracowała Iwona Sklorz

Po niesamowitych wrażeniach udaliśmy się na obiad do Karczmy 
u Richarda. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Zagrodzie Żubrów 
w Jankowicach, gdzie dzieci mogły podziwiać z oddali spacerujące żu-
bry. Pełni wrażeń wróciliśmy bezpiecznie do domu. 

opracowała marlena zaręba



Strona 38Lipiec 2022

koPaLnia soLi w wieLiczce
11 maja uczniowie klasa IV uczestniczyła w wycieczce do Kopalni Soli 

w Wieliczce. Miejsce to uchodzi za jedno z największych atrakcji tury-
stycznych w Polsce. 

Podczas wycieczki trasą legend dzieci mogły podziwiać wspaniałe 
kaplice, urokliwe podziemne jeziorka, oryginalne urządzenia i sprzęt, 
a także ślady prac górniczych, które dały czwartakom wyobrażenie 
o zmaganiach ludzi z żywiołem, ich pracy oraz wierzeniach. Na trasie 
uczniowie pokonali 800 schodów, z czego na starcie już 380. Podczas tro-
pienia legend wielickiej kopalni, odkrywcy spotkali także tajemniczego 
Skarbnika – Dobrego Ducha solnych podziemi.

Nie zabrakło również czasu na zakup pamiątek. Pobyt w kopalni oka-
zał się niezwykłą przygodą, interesującą lekcją oraz świetną zabawą. Po 
zwiedzaniu podziemi podeszliśmy do Tężni Solankowej na krótki spacer 
połączony z inhalacją. W drodze powrotnej uczniowie wstąpili do restau-
racji, gdzie mieli czas na posiłek.

Cały wyjazd zrealizowano z programu „Poznaj Polskę”, w ramach któ-
rego rodzice uczniów za wycieczkę płacili tylko 20% jej wartości. Reszta, 
czyli 80% to dotacja otrzymana z MEiN. 

Opracowała Agnieszka Kowalska

złoty stok – wałbrzycH  
– wrocław

Uśmiech, radość i chęć przeżywania nowych przygód już od rana to-
warzyszyły uczniom klas V i VI, a także kilku dziewczynom z klasy VIIIa. 
Ten dobry nastrój nikogo jednak nie dziwił, bo nadszedł termin wyjazdu 
na dwudniową wycieczkę w ramach projektu MEiN „Poznaj Polskę”.
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Pierwszym punk-
tem naszej wyprawy był 
Złoty Stok – niewielkie 
miasteczko na Dolnym 
Śląsku, które jest najstar-
szym ośrodkiem górni-
czo – hutniczym w Pol-
sce. Podczas zwiedzania 
tamtejszej kopalni ogar-
nęła nas gorączka zło-
ta… Dowiedzieliśmy 
się, że ten cenny kruszec 
był kiedyś (i nawet jest 

teraz) na wyciągnięcie ręki, a co najciekawsze każdy z naszych uczniów 
otrzymał „sztabkę złota” na własność. Żeby ochłonąć musieliśmy przeje-
chać się kolejką, a następnie przepłynąć łódką, które dostarczyły mnó-
stwa wrażeń i niezapomnianych chwil. 

Na mapie zwiedzenia nie mogło zabraknąć także zabytkowego Zam-
ku Książ, perły dolnośląskiej architektury. Zobaczyliśmy, jak dawniej wy-
glądało królewskie życie, co znajdowało się w poszczególnych komna-
tach, a także mieliśmy okazję posłuchać niezwykłych opowieści o życiu 
księżnej Daisy Hochberg i jej rodzinie. Po obejrzeniu barokowych wnętrz, 
zeszliśmy do podziemi, aby zapoznać się z historią zamku z czasów II woj-
ny światowej, a następnie wyszliśmy na spacer wśród przepięknych ogro-
dów. Kolorowe kwiaty, niezwykłe alejki, zadbane krzewy oraz drzewa – to 
niesamowite miejsce zapierało dech w piersiach i dlatego stwierdziliśmy, 
że Ziemia Wałbrzyska, to niewątpliwie bogactwo dziedzictwa kulturowe-
go. Na koniec dnia przywitano nas w uroczym oraz klimatycznym pen-
sjonacie położonym w Sokolcu na terenie Gór Sowich.

Rankiem 14 czerwca obudził nas śpiew ptaków i po pysznym śnia-
danku wyruszyliśmy na kolejną przygodę. W drodze do autobusu zrobili-
śmy nawet poranną rozgrzewkę – 500 m ostro pod górę z naszymi baga-
żami, to był nie lada wyczyn. Każdy szedł jednak wytrwale, bo wiedział, 
że już niedługo we wrocławskiej rotundzie zobaczy unikatowe dzieło, 
z niezapomnianą historią, ważące 3,5 tony, liczące 1800 m2, 15 m wyso-
kości i 114 m w obwodzie, do którego powstania zużyto 750 kg farby, 
czyli Panoramę Racławicką. Twórcy malowidła zastosowali wiele cieka-
wych zabiegów malarskich i technicznych. Dzięki nim mieliśmy okazję 
przenieść się do roku 1794 i poczuć się tak, jakbyśmy sami bezpośrednio 
uczestniczyli w wielkiej bitwie. Monumentalne malowidło w połączeniu 
z zaaranżowanym polem walki wokół płótna zrobiło na naszych uczniach 
ogromne wrażenie 

Następnym punktem naszej wycieczki był spacer po rynku wrocław-
skim oraz poszukiwanie krasnali. Potem przyszedł czas na pobyt w Cen-
trum nauki i wiedzy o wodzie HYDROPOLIS, w którym towarzyszyła nam 
następująca myśl: „Wszystko zaczyna się od wody”. Drukarka wodna, ba-
tyskaf, symulator śniegu, ogień z pary wodnej, modele stworzeń głębino-
wych i ogromny rekin z ławicą ryb, to tylko niektóre atrakcje tego miejsca. 

Naszą wycieczkę zaliczamy do niezwykle udanych. Wróciliśmy z niej 
bogatsi o nowe doznania estetyczne oraz wiedzę. Uczniowie już czekają 
na kolejny wyjazd.

Opracowała Marzena Tomiak

kraków
Klasie VIIa, tak bardzo spodobało się zwiedzanie największych miast 

w Polsce, że wkrótce po wycieczce do Warszawy, wyruszyli do Krakowa. 
Wyjazd zaplanowano w ramach projektu ministerialnego o nazwie „Po-
znaj Polskę”. 

Uczniowie zwiedzili Zamek Królewski na Wawelu, m.in. Apartamenty 
Królewskie, wystawę Wawel Zaginiony. Potem klasa przeszła przez jaski-
nię zwaną Smoczą Jamą, aby przy pomniku Smoka Wawelskiego zrobić 
pamiątkową fotkę. Kolejnym etapem wycieczki był spacer nadwiślań-
skim bulwarem i przejazd do Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema. 
Tam uczniowie, po posiłku nabrali sił do wykonywania eksperymentów 
na blisko 70 stanowiskach interaktywnych. Po takich doświadczeniach 
fizyka na pewno nie będzie im obca. Po południu klasa VIIa z nowymi 
wrażeniami wróciła do Czańca.

Opracowała Aneta Karasińska
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wycieczka do warszawy
Wycieczka klas 7a, 8a i 8b do Warszawy odbyła się od 31 maja do 

2  czerwca 2022 r., a celem stało się ukazanie piękna naszej stolicy na 
przestrzeni dziejów. 

Dzień pierwszy rozpoczął się wyjazdem o godzinie 6, podczas rozmów 
podróż minęła szybko i uczniowie przenieśli się do czasów króla Stanisła-
wa Poniatowskiego. Początek zwiedzania stolicy to Łazienki Królewskie, 
a młodzież zasłuchana, zadumana, liczyła, że ktoś ich zaprosi na obiad 
czwartkowy. A stało się to możliwe dzięki warsztatom organizowanym 
w amfiteatrze, gdzie na scenie obejrzeli występ pawia oraz podziwiali 
swych rówieśników przebranych w stylowe stroje. Druga grupa spacero-
wała po parku, grając w grę terenową. Następnie wszyscy udali się na spa-

cer po Warszawie, między innymi pod Pałac Prezydencki oraz byli świadka-
mi zmiany warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Na zakończenie dnia, 
przed udaniem się do hotelu, lody z okazji jutrzejszego święta.

Drugi dzień wycieczki – Dzień Dziecka – rozpoczął się lizakami, desz-
czem i zwiedzaniem Stadionu Narodowego, gdzie uczniowie mogli po-
czuć się jak prawdziwi kibice. Następnie udali się na Powązki, tam kilkoro 
osób z klasy VIIIb, z własnej inicjatywy, zakupiło róże i, składając kwiaty 
na grobach bohaterów Kamieni na szaniec”: Alka, Rudego i Zośki, po-
dziękowało tym patriotom za postawę w czasie wojny. Te osoby oddały 
również hołd autorowi tego dzieła – Aleksandrowi Kamińskiemu. Było 
bardzo wzruszająco. Kolejny punkt dnia to pomnik pamięci ofiar kata-
strofy smoleńskiej. Następnie tematyka weselsza, czyli przyszła kolej na 
wiszące ogrody Uniwersytetu Warszawskiego oraz niesamowite wraże-
nia i doświadczenia w Centrum Nauki Kopernik. Po wyjściu z budynku 
uczniowie próbowali odpowiedzieć na pytanie – „Ile waży Twoja klasa? 
Siódma czy ósme?” Ósme wygrały! Po pełnym wrażeń dniu udaliśmy się 
na kolejne zasłużone lody. 

Trzeci, ostatni dzień, uczniowie rozpoczęli po królewsku w Wilanowie. 
Tu podział na dwie grupy... królewską i drukarską. W kręgu „królewskiej” 
uczniowie mogli poczuć klimat epoki, między innymi tańcząc w strojach 
historycznych. Podczas warsztatów drukarskich każdy miał okazję po-
czuć się jak Gutenberg oraz wydrukować wymyślony przez siebie test. 
O, powstały różne... Oczywiście, nie zabrakło spaceru po ogrodach kró-
lewskich. Następnie uczniowie udali się do Muzeum Powstania Warszaw-
skiego, gdzie poznali historię Polski, nauczyli się cenić bohaterów oraz 
odbyli lekcję patriotyzmu. 

niestety, wszystko co dobre, szybko się kończy. wycieczka do 
warszawy również. nasi uczniowie pełni wrażeń i pięknych wspo-
mnień wrócili do domów.

Opracowała Iwona Sklorz



Strona 41Lipiec 2022

„jeszcze istnieją wŚród nas anioły”, 
czyLi działania woLontariuszy 

Już trzy lata w naszej 
szkole działa wolontariat 
„Pomocna Dłoń”. Dzię-
ki różnorodnym akcjom, 
każdy uczeń miał okazję 
nieść dobro oraz wsparcie 
potrzebującym. Wierzymy 
bowiem w to, że „jeszcze 
istnieją wśród nas anioły; 
nie mają wprawdzie żad-
nych skrzydeł, ale bezin-
teresownie wyciągają ręce 

i proponują swoją pomoc.” Takich aniołów w naszej szkole było więc wie-
lu. Pojawiło się też mnóstwo okazji, by rozwinęli skrzydła i otworzyli ser-
ca na potrzeby drugiego człowieka. To dzięki naszym wolontariuszom, 
sukcesem okazała się październikowa akcja „sadzenia żonkili” przed 
budynkiem szkoły. Gdy wiosną kwiaty zakwitły, ogłosiliśmy ich sprzedaż. 
Zainteresowanie kupnem pięknego narcyza przerosło nasze najśmielsze 
oczekiwania, a za zebraną kwotę zakupiliśmy upominki dla podopiecz-
nych Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kętach, które zostały 
przekazane przez aniołki z klasy VIa. 

Szkolni wolontariusze pamiętali też o naszych pupilach i zbierali kar-
mę dla zwierząt z Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Rek-
sio” w Bielsku-Białej. Jak co roku wzięli również udział w akcji MEiN o na-
zwie „szkoła pamięta” – zapalili znicze na grobach osób zasłużonych 
dla Czańca. W listopadzie z kolei wszyscy uczniowie zakręcili się na punk-
cie zakrętek dla karolinki z roczyn i dominika z bielska-białej. W tym 
samym czasie zbierali za-
bawki dla podopiecznych 
szpitala Pediatrycznego 
w bielsku-białej. W grudniu 
pamiętali o seniorach i ka-
drze z dziennego domu 
„senior – wigor”w kętach, 
bo przygotowali dla nich 
kartki świąteczne z życze-
niami. W styczniu wielkim 
zainteresowaniem w naszej 
szkole cieszyły się serduszka 
30. finału wielkiej orkie-
stry Świątecznej Pomocy. 
Włączyliśmy się też do akcji 
charytatywnej ,,Postawmy 
matiego na nogi”– zbie-
raliśmy książki przeznaczo-
ne na kiermasz w Porąbce 
oraz sprzedawaliśmy ciasta, 

ciasteczka przygotowane przez naszych uczniów i ich rodziców. Dzięki 
zaangażowaniu całej społeczności szkolnej zebraliśmy również wiele 
darów na „Pomoc ukrainie” i pomogliśmy poszkodowanej rodzinie 
z czańca, która ucierpiała w wyniku pożaru.

Piękną inicjatywą okazał się konkurs „ile waży twoja klasa?”, w ra-
mach którego pokazaliśmy, że chcemy pomagać i sprawiać radość dzie-
ciom chorym przebywającym w szpitalu. Pierwszy etap akcji polegał na 
stworzenie przez każdą klasę skarbonki, przeznaczonej do zbierania pie-
niędzy dla podopiecznych Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.

„Puszki” okazały się niezwykle oryginalne, pomysłowe, dlatego wy-
bór najlepszych, był naprawdę trudny. Okazało się jednak, że skarbonki 
klas II a oraz VIa, wyróżniają się i to im przyznano słodkie, a także zdro-
we przekąski. Podczas kolejnego etapu konkursu zbierano pieniądze do 
przygotowanych puszek. Zwycięży ta klasa, która będzie mieć najwięcej. 
Liczył się więc każdy grosz, a cel był szczytny. Wielki finał oraz przeka-
zanie skarbonek nastąpiło 30 maja, a w ramach solidarności z dziećmi 
przewlekle chorymi, zorganizowaliśmy wtedy Dzień Piżamowy i każ-
dy mógł przyjść w piżamie. Rosły skrzydła u ramion na widok naszych 
uczniów, którzy z tak wielkim entuzjazmem świętowali ten wyjątkowy 
dzień. Potem wolontariusze przeliczyli zebrane do skarbonek pieniądze 
i ogłoszono zwycięskie klasy. Nagrody otrzymały IIa i VIIa, a cała kwota, 
w wysokości 1261 zł, została przekazana Szpitalowi Pediatrycznemu 
w Bielsku-Białej. 

Dziękujemy wszystkim za udział w tegorocznych akcjach wolontaria-
tu. cieszymy się, że nasi uczniowie chcą i potrafią pomagać. jeszcze 
istnieją wśród nas anioły!

Opracowała Marzena Tomiak
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SZKOłA PODSTAWOWA IM. T. KOśCIUSZKI W KOBIERNICACH

dzień dziecka z Piknikiem Przy oGnisku
W tym roku 1 dzień czerwca przywitał nas deszczem. I chociaż z upły-

wem czasu nic nie zapowiadało większych zmian, wkrótce szare niebo 
przeobraziło się w błękitne, a ponure strugi deszczu zamieniły miejsca-
mi z pięknym słońcem. Może to kwestia wiary, a może… przesłania (nie 
tylko) dla dzieci? Tak czy inaczej, najważniejsze, że mogliśmy świętować. 
Najpierw, klasami w szkole (tradycyjnie nie obyło się bez słodkiego po-
częstunku w postaci lodów i  soczków oraz innych pyszności), a potem 
już wszyscy razem na boisku KS „Soła” Kobiernice. W czasie pikniku przy 
ognisku, mieliśmy naprawdę jedną z niewielu okazji, by spotkać się jed-
nocześnie w tak dużym gronie. Były kiełbaski i pianki. Pachniały pieczo-
ne ziemniaki, chleb i serek. Niektórzy, po (zupełnie inaczej smakującym) 
posiłku na świeżym powietrzu, udali się na odpoczynek w cieniu drzew. 

finaLiŚci wojewódzkicH konkursów PrzedmiotowycH 
W radością gratu-

lujemy trzem uczniom 
naszej szkoły tytułów 
finaListów woje-
wódzkicH konkur-
sów Przedmioto-
wycH w roku szkolnym 
2021/22.

Są to: 

klaudia łyczko 
z klasy 8b – finaListka wojewódzkieGo konkursu Przedmio-
toweGo z języka PoLskieGo;

maja Piznal z klasy 8b – finaListka wojewódzkieGo kon-
kursu PrzedmiotoweGo z matematyki;

franciszek skoczylas z klasy 8a – finaLista wojewódzkieGo 
konkursu PrzedmiotoweGo z bioLoGii.

Inni, czym prędzej zajęli boisko i plac zabaw. Część uczniów wzięła udział 
w zorganizowanych rozgrywkach sportowych, a pozostali – delektowali 
się błogim relaksem na kocyku, bądź tanecznym krokiem akcentowali 
swoje święto. I… chyba właśnie to było najlepsze w całym dniu, spędza-
liśmy go wspólnie, ale każdy mógł oddać się temu, co sprawia mu naj-
większą radość. 

Były najserdeczniejsze życzenia wielu powodów do uśmiechu. Nie 
tylko dlatego, że tak „wypadło” w  kalendarzu, ale dlatego, że… macie 
się z czego cieszyć, kogo kochać i za co być wdzięcznym. Życzymy Wam 
niegasnącej pogody ducha, szczerości, beztroski, otwartości, a  także 
umiejętności podążania za swoimi marzeniami.

M. S.

życzymy dalszych sukcesów klaudii, mai, franciszkowi oraz ich 
opiekunom: p. magdalenie adamczyk, p. katarzynie Parci, p.  ewie 
Hermie!!! 

barbara białkowska
dyrektor szkoły
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XX jubiLeuszowym Powiatowym  
rajdzie Górskim – maGurka 2022

zaprosiła nas magurka i piękne schronisko,
na polanie zapalimy wesołe ognisko.
tu zabawa, harce, śpiewy wesołej gromady,
Pod poważnym, czujnym okiem wysokiego czupla.

11 czerwca, w piękną słoneczną sobotę uczniowie sP w kobier-
nicach wzięli udział w XX jubileuszowym Powiatowym rajdzie Gór-
skim – magurka 2022, którego organizatorem był bielski oddział PTTK 
,,Podbeskidzie” oraz Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej.

Pod kierownictwem pani pedagog Marceliny Nycz o godzinie 9.00, 
grupa licząca 46  uczestników i  4  opiekunów wyjechała autobusem 
w kierunku Bielska-Białej, by zielonym szlakiem ze Straconki wyjść na 
Magurkę. Trasa, choć nieco wymagająca, dostarczyła wielu wspaniałych 
widoków na Beskid Mały. W trakcie odpoczynku przy chłodnym źródełku, 
wszyscy uczniowie, a nawet uczestniczący w rajdzie rodzice przećwiczyli 
piosenkę pt. „Zaprosiły nas Beskidy”. Niezwykłą atrakcją rajdu stał się 
Bieg Frassatiego, którego trasa przecinała nasz szlak. Z dużym zaanga-
żowaniem wsparliśmy biegaczy głośnym dopingiem.

Na szczyt grupa dotarła o godzinie 11.00. W cieniu drzew uczest-
nicy wypoczywali, zjedli przygotowany przez organizatorów żurek, by 
następnie wziąć udział w licznych konkursach, za które otrzymali wie-
le atrakcyjnych nagród. Najbardziej ucieszyły dzieci puchary za zajęcie 
pierwszego miejsca w kategoriach: najliczniejsza grupa rajdu oraz naj-
liczniej reprezentowana szkoła. Nie można tu również nie wspomnieć 
o  najmłodszym uczestniku – czteroletnim kacperku walusiu, który 
o własnych siłach wyszedł na szczyt i został doceniony nagrodą specjal-
ną. Wyróżnione zostały również uczestniczki konkursu wiedzy o regionie 
oraz cała grupa za wykonanie piosenki.

Jednak wszystko co dobre i przyjemne szybko się kończy. W drogę 
powrotną ruszyliśmy o godzinie 14.30, by szczęśliwie wrócić autokarem 
do Kobiernic. Zmęczeni, ale zadowoleni z aktywnie spędzonego sobot-
niego dnia, wszyscy rozeszli się do domów. 

Beata Kudłaciak-Szlagór

ProfiLaktyka – Podsumowanie działań 
W roku szkolnym 2021/22 w szkole Podstawowej im. t. kościuszki 

w kobiernicach zrealizowaliśmy szereg działań profilaktycznych. Były to 
różnorodne przedsięwzięcia, prowadzone zarówno w poszczególnych 
klasach jak i w całej szkole. Na szczególną uwagę zasługują programy 
warsztaty profilaktyczne realizowane w formie warsztatów.

Wśród nich trzeba wymienić dwuetapowy program „ePsiLon”, re-
komendowany przez MEN, w którym udział wzięli uczniowie klas V–VII.

Do jego głównych celów należało:

– zwiększenie poczucia więzi ze szkołą i poczucia przynależności do 
silnego zespołu klasowego,

– rozwinięcie umiejętności nazywania emocji i radzenia sobie z „trud-
nymi emocjami”,

– zwiększenie roli wychowawcy jako kluczowego realizatora profilak-
tyki w szkole,

– zwiększenie umiejętności rozwiązywania konfliktów i radzenia so-
bie w sytuacjach trudnych zgodnie z normami współżycia społecznego,
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– zwiększenie liczby zachowań o charakterze pomocy rówieśniczej,
– zwiększenie poczucia własnej wartości i sprawstwa, wzmacnianie 

uczniów odrzucanych w trakcie działań grupowych.
Terapeuci po przeprowadzeniu drugiej części zajęć podzielili się swo-

imi spostrzeżeniami z wychowawcami.
Dla uczniów klasy VI zorganizowano udział w programie „smak ży-

cia, czyli debata o dopalaczach”, którego celem jest dostarczenie mło-
dym ludziom, podstawowych informacji na temat „dopalaczy” i zagrożeń 
wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenia ostrożności 
i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami.

wycieczka do warszawy reLacja uczniów  
kLasy ósmej z naszej szkoły

Dnia 8 czerwca 2022 roku udaliśmy się na trzydniową wycieczkę do 
warszawy. Pojechała na nią większość uczniów klas ósmych oraz siód-
mych. W stolicy zwiedzaliśmy najciekawsze miejsca, które przykuwają 
uwagę turystów. 

Pierwszego dnia zaraz po przyjeździe udaliśmy się na stadion naro-
dowy, gdzie przewodnik oprowadził nas po obiekcie trasą ,,Piłkarskie 
emocje”. Następnie pieszo, podeszliśmy do centrum nauki kopernik. 
Oglądaliśmy tam wiele eksponatów ze świata nauki. Wszyscy dobrze się 
bawiliśmy. Po przyjeździe do hostelu oraz rozlokowaniu się w pokojach 
zjedliśmy obiadokolację. Następnie autokar przewiózł nas pod Pałac 
kultury i nauki. Windą wyjechaliśmy na trzydzieste piętro tego budyn-
ku, gdzie podziwialiśmy przepiękną panoramę Warszawy. Dzień ten za-
kończył się pobytem w dość znanym centrum handlowym, czyli w zło-
tych tarasach. Do hostelu wróciliśmy metrem.

Drugi dzień wycieczki rozpoczął się od zwiedzania Łazienek 
Królewskich. Oprowadzał nas po nich przewodnik, który opowiadał wiele 
ciekawostek dotyczących tego miejsca. Następnie pojechaliśmy na Plac 
marszałka józefa Piłsudskiego. Zobaczyliśmy tam zmianę warty przy 
Grobie Nieznanego Żołnierza. Po południu udaliśmy się na stare miasto. 
zwiedziliśmy zamek królewski.

Ostatniego dnia po śniadaniu spakowaliśmy nasze rzeczy do autobu-
su, ale nie udaliśmy się jeszcze w stronę Kobiernic. Był to dzień związany 

tematycznie z powstaniem warszawskim. Na cmentarzu Powązkow-
skim odwiedziliśmy groby rudego, alka i zośki – bohaterów lektury 
,,Kamienie na szaniec”, a także jej autora – Aleksandra Kamińskiego. Od-
wiedziliśmy muzeum Powstania warszawskiego, gdzie pani przewod-
nik ukazała nam przebieg powstania dzień po dniu. Na zakończenie spa-

Dodatkowo klasy VII wzięły udział w programie „debata”, który 
należy do grupy programów profilaktyki antyalkoholowej. Uczniowie 
wspólnie z terapeutą omówili wszystkie korzyści i szkody związane uży-
waniem alkoholu. Celem zajęć była zmiana spostrzegania stereotypów 
oraz zweryfikowanie mitów związanych z alkoholem oraz promowanie 
zabawy bez alkoholu.

Wszystkie programy zorganizowane zostały dzięki finansowemu 
wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Porąbce.

Marcelina Nycz
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cerowaliśmy po ogrodach Pałacu w wilanowie. Do domów wróciliśmy 
po północy, bardzo zmęczeni, ale szczęśliwi.

Czas naszej wycieczki dobiegł końca. Udało nam się zwiedzić wiele 
zabytków… Poznaliśmy historię naszej stolicy. Mogliśmy z bliska podzi-

wiać miejsca związane z losami naszego państwa. Spędziliśmy wspólne 
chwile z kolegami i koleżankami kończącymi edukację w szkole. Ta wy-
cieczka na długo pozostanie w naszej pamięci.

Jakub Malarz, Miłosz Skoczylas

zieLona Pracownia
Wśród 70 szkół z terenu województwa 

śląskiego, które wygrały w konkursie Zie-
lona Pracownia’2022 znalazła się szkoła 
Podstawowa im. t. kościuszki w kobier-
nicach! zwyciężyliśmy i otrzymaliśmy 
40 000, 00 zł dofinansowania na stworze-
nie ekologicznej pracowni.

W czasie uroczystej gali laureatów, któ-
ra odbyła się 7 czerwca na Zamku w Ogro-
dzieńcu, miałam przyjemność z delegacją 
uczniów odebrać od prezesa WFOŚ w Kato-

wicach – Tomasza Bednarka, symboliczny dyplom potwierdzający dofi-
nansowanie.

Konkurs finansuje i realizuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Głównym celem Programu Zielona Pra-
cownia jest to, aby świadomość ekologiczna wzrastała od najmłodszych lat – 
stąd dotacje wniosków, dotyczących utworzenia pracowni na potrzeby nauk 
przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-
-fizycznych czy geologicznych w klasach 4–8 szkół podstawowych.

Warto wspomnieć, że w styczniu również zwyciężyliśmy w konkursie 
„Zielona Pracownia Projekt 2022” i otrzymaliśmy dofinansowanie 10 000, 
00 zł. Razem mamy 50 000, 00 zł. Przed nami pracowite wakacje. Chcemy, 
by już we wrześniu nowego roku szkolnego dzieci mogły uczyć się przy-
rody, biologii, geografii… w nowej zielonej pracowni.

Barbara Białkowska
dyrektor szkoły
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uczniowie z kobiernic  
na „zieLonej szkoLe” w jarosławcu

„Chciałbym i mój ślad na drogach 
ocalić od zapomnienia”. 

(K.I. Gałczyński)
Uczestnicy „zielonej szkoły” w Jarosławcu, uczniowie klasy trze-

ciej i piątej z naszej szkoły, na pewno ocalą od zapomnienia wspaniałe 
przeżycia związane z pobytem na „zielonej szkole” w Jarosławcu. Pobyt 
w ośrodku kolonijnym „Rafa”, wypełniony był wieloma atrakcjami.

Ślad naszych stóp pozostał nie tylko na pięknej plaży w jarosławcu, 
ale również w wielu różnych miejscach. Odwiedziliśmy kołobrzeg, po-
dziwialiśmy wspaniałą starówkę oraz katedrę kołobrzeską, byliśmy 
przed Pomnikiem zaślubin z morzem i u stóp latarni morskiej. Wi-
zytę w Kołobrzegu rozpoczęliśmy jednak nie od spacerów, ale od wizyty 
w reducie solnej, gdzie wzięliśmy udział we wspaniałej przygodzie pi-
rackiej. Razem z piratami ćwiczyliśmy ciało i umysł, aby przygotować się 
do rejsu statkiem „monika iii”. Kolejne ślady, zostawiliśmy na zachód 
od Jarosławca. Byliśmy w darłowie i darłówku. Z Darłowa do Darłówka 
przepłynęliśmy tramwajem wodnym. Na długo w naszej pamięci pozo-
stanie też wizyta w Parku rozrywki Leonardia w krupach. W tym parku 
znajduje się około stu gier. Są tu zarówno gry jedno – jak i kilkuosobowe. 
Proste zasady sprawiają, że nie mieliśmy problemu z ich opanowaniem, 
a rywalizacja i ruch na świeżym powietrzu, z dala od wirtualnego świata, 
była dla nas wspaniałym doświadczeniem. Dowiedzieliśmy się, że każda 
gra została zaprojektowana i wykonana ręcznie w jednym egzemplarzu.

nadszedł też długo oczekiwany dzień, w którym zostaliśmy przyję-
ci do grona wilków morskich. Ten dzień na długo zostanie w naszej pamię-
ci. Dzielnie pokonaliśmy tor przeszkód, a potem wypiliśmy „napój grozy”, aż 
wreszcie Neptun nadał każdemu z nas imię i pasował na wilka morskiego.

Na długo zachowamy też w pamięci kąpiele i dyskoteki w wodzie 
oraz pobyt w tężni.

Pobyt na „zielonej szkole” obfitował także w różne konkursy: kon-
kurs rzeźby w piasku, konkurs plastyczny, konkurs czystości w naszych 
pokojach oraz konkurs na najsympatyczniejszą uczestniczkę/uczestnika 
zielonej szkoły. W tajnym głosowaniu wyłoniliśmy zwycięzców konkursu, 
którzy otrzymali gromkie brawa i upominki.

Ślady naszych stóp odcisnęły się bardzo wyraźnie na ulicach 
Jarosławca, ponieważ dużo spacerowaliśmy i robiliśmy zakupy. Nie 
zapomnimy też wizyty w papugarni, ani w stadninie koni, gdzie prawie 
wszyscy jeździli wierzchem.

Bezcenne były chwile spędzone wspólnie na plaży, korzystaliśmy 
głównie z kąpieli słonecznych, jednak wspaniale się przy tym bawiliśmy. 
Wieczorem podziwialiśmy przepiękne zachody słońca.

Czas spędzony na „zielonej szkole”, to czas wspaniałej przygody. 
Szkoda tylko, że ten czas już za nami i nie można go powtórzyć. Dlatego 
dołożymy wszelkich starań, aby ocalić od zapomnienia miejsca, w któ-
rych byliśmy oraz wspaniałe chwile, które razem przeżyliśmy.

uczestnicy „zielonej szkoły” w Jarosławcu
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SZKOłA PODSTAWOWA NR 1 IM. MIKOłAJA KOPERNIKA W PORĄBCE

ProfiLaktyka w koPerniku
Podejmowane działania profilaktyczne w szko-

le Podstawowej nr 1 im. mikołaja kopernika 
w Porąbce skupiają się wokół zagadnień związanych 
z promocją zdrowego stylu życia, rozwijaniem posta-
wy dbałości o zdrowie fizyczne i psychiczne własne 
i innych ludzi, umiejętności dokonywania świado-
mych wyborów. To również rozwijanie wśród naszych 

uczniów postawy asertywności, kształtowanie umiejętności radzenia sobie 
z emocjami w sytuacji przeżywania trudnych sytuacji życiowych. Podej-
mowane działania wspomagają naszych wychowanków w radzeniu sobie 
z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu ży-
ciu, służą przeciwdziałaniu pierwszym próbom podejmowania zachowań 
ryzykownych wśród młodych ludzi. Działania wychowawczo-profilatycze 
są wspierane poprzez realizowane w szkole projekty.

Międzynarodowy projekt edukacyjny „emocja”. 

Głównym założeniem projektu było pokazanie uczniom, że emocje 
i ich wyrażanie, nauka języka emocji jest bardzo ważne, gdyż nie tylko 
pozwala nam zrozumieć samych siebie, lecz również drugą osobę. Dzieci 
uczyły się, w jaki sposób można radzić sobie z emocjami, aby zachować 
zdrowie psychiczne i fizyczne. Projekt składał się z 5 modułów: Kraina 
Kreatywności, Kraina Wyobraźni, Kraina Mocy Słów, Kraina Empatii oraz 
Kraina Odwagi. Podczas każdego spotkania dzieci miały okazję przenieść 
się do krain uniwersalnych wartości i emocji. 

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „z kulturą mi do twarzy”. 

Jego celem było wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym 
ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku 
do tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji 
społecznych sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia. Uczniowie 

realizowali zadania w czterech modułach: „W krainie muz”, „Tu jest moje 
miejsce”, „Kocham, lubię, szanuję” i „Kultury świata”. Utrwalili kodeks do-
brego zachowania, wysłuchali bajek rozbudzających empatię i porusza-
jących problemy dotyczące ich wieku, kształtowali postawę szacunku do 
innych osób oraz do samego siebie. 

Międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego „Przyjaciele 
zippiego”. 

Program kształtował i rozwijał umiejętności psychospołeczne, uczył 
różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania na-
bytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonalił relacje dzieci 
z innymi ludźmi. W trakcie spotkań z Zippim pojawiło się wiele okazji 
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do zabawy, ćwiczeń i rozmów o sprawach ważnych na tym etapie życia, 
o przyjaźni, o zmianach jakie zachodzą w nas i wokół nas, o sukcesach 
i porażkach oraz sposobach radzenia sobie z trudnościami. Program uka-
zał im, jak ważna jest rozmowa z innymi, kiedy odczuwamy smutek lub 
złość oraz jak ważne jest słuchanie innych, kiedy oni przeżywają trudne 
chwile.

Ogólnopolski profilaktyczny program edukacyjny  „akademia bez-
piecznego Puchatka”. 

Głównym celem programu było wdrożenie uczniów do przestrze-
gania bezpieczeństwa na drodze, w szkole, w domu i w czasie zabawy. 
Razem z Kubusiem Puchatkiem dzieci uczyły się, jak zgodnie z prawem 
poruszać się po drodze, jak bezpiecznie i zdrowo odpoczywać w czasie 
wolnym od zajęć szkolnych, jak rozsądnie i bezpiecznie korzystać z Inter-
netu. Nabyły umiejętności właściwego zachowania się w sytuacjach dla 
nich niecodziennych oraz dowiedziały się jak reagować na zaistniałe za-
grożenia życia codziennego. Program zakończył się wypełnieniem przez 
dzieci „Wielkiego Testu Bezpieczeństwa”.

Ogólnopolski program edukacyjny „megamisja”. 
Udział w programie, pomógł dzieciom odkrywać dobre i bezpiecz-

ne strony technologii w formie przyjaznej zabawy w cyfrowe labora-
torium, jednocześnie realizując profilaktykę w zakresie bezpiecznego 
funkcjonowania w cyberprzestrzeni. Uczniowie pomagali przez cały rok 
animowanym bohaterom złapać niesfornego Psotnika, ucząc się przy 
tym ważnych zasad młodego internauty. W czasie realizacji 11 modułów 
zadaniowych można było zdobyć wiele atrakcyjnych nagród: tablety, 
kreatywne zestawy plastyczne, gry planszowe, książki, audiobooki oraz 
gadżety Mega Misji.

Program Profilaktyczno – wychowawczy „epsilon”. 

Program był realizowany przez zewnętrznych trenerów przy współ-
udziale nauczycieli. Warsztaty opierały się na  uczeniu przez doświad-
czenie w oparciu o metody aktywizujące, dyskusji sterowanej, treningu 
umiejętności. Podczas warsztatów młodzież ćwiczyła prawidłową komu-
nikację, zwiększyła umiejętność rozwiązywania konfliktów, podniosła 
poczucia własnej wartości, rozwinęła umiejętności nazywania emocji 
i radzenia sobie z „trudnymi emocjami”, wzmocniła poczucia przynależ-
ności do grupy.

„superbohaterki w waszej klasie”
Założeniem warsztatu było przybliżenie postaci niezwykłych Po-

lek (jak żyły, czego dokonały, dzięki jakim talentom osiągnęły sukces). 
Zajęcia te miały na celu zbudowanie poczucia własnej wartości dziewcząt 
w świecie opanowanym przez stereotypy i presję wyglądu. 

Program promocji zdrowia i profilaktyki uniwersalnej ,,apteczka Pierw-
szej Pomocy emocjonalnej”. 

Celem zajęć było rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętno-
ści społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do samodzielnego 
radzenia sobie w sytuacjach trudnych, by wzmocnić ich odporność na 
stres, kształtować optymistyczne, pozytywne nastawienie do życia. Pod-
czas spotkań uczniowie wykonywali apteczkę skarbów, do której wkła-
dały rzeczy pomocne, by złagodzić stres, ból, przykrości czy zranienia 
emocjonalne oraz wzmocnić i utrwalić to, co w nas i w naszym życiu jest 

skarbem. Dzieci uczyły się pozytywnego myślenia i budowania postawy 
optymizmu oraz określania czym jest przyjaźń i jaką rolę odgrywa w na-
szym życiu. 

Program profilaktyczny „debata”.

Program miał na celu wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u na-
stolatków stojących przed progiem inicjacji alkoholowej. W „Debacie” 
prowadzonej przez certyfikowanego specjalistę wykorzystano interak-
tywne metody pracy odwołujące się do dialogu motywacyjnego. Mło-
dzież poprzez zabawy dydaktyczne, elementy dramy, dyskusji, sonda-
żu, „burzy mózgów”, debatowała na temat korzyści i szkód związanych 
z używaniem alkoholu oraz wysłuchała osobistego świadectwa prowa-
dzącego zajęcia jako dorosłego abstynenta.

Program Ministra Edukacji Narodowej i Nauki „szkolna inicjatywa pro-
filaktyczna nawigacja w każdą pogodę”. 

Celem ogólnym  projektu było poprawienie kondycji psychicznej 
uczniów i zapobieganie problemom mogącym wynikać z jej pogorsze-
nia (w tym m.in. przemocy, korzystaniu  z substancji psychoaktywnych, 
uzależnieniom behawioralnym). Działania profilaktyczne skupiały się 
wokół rozpoznawania emocji, reakcji na nie i radzenia sobie w trudnych 
emocjonalnie sytuacjach. Zajęcia dla młodzieży bazowały na materiałach 
opracowanych w ramach projektu i dostępnych w aplikacji w oparciu 
o 9 wskazówek radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych m.in.: akceptuj 
to, co czujesz; bądź czujny/czujna; panuj nad tym co robisz; odpuść 
sobie i innym; odkrywaj źródła wsparcia; patrz daleko; szukaj tego, 
co dobre; buduj z tego, co masz; wyjdź naprzeciw. 
Ogólnopolski Projekt Katechetyczny „w domu, w Przedszkolu, w szko-
le z bogiem”. 

Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową kate-
chezy kościoła katolickiego w Polsce oraz drugi kierunek polityki oświa-
towej na rok szkolny 2021/2022: Wychowanie do wrażliwości na prawdę 
i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowa-
nia społecznego i dbałości o zdrowie. W ramach programu zostały zre-
alizowane następujące działania: „Różańcowa szkoła SP1 Porąbka”, „Na 
porąbczańskim cmentarzu”, „Każdy świętym zostać może”, „Grudniowe 
przygotowanie i Świętowanie Bożego Narodzenia”, “Wielkopostne trwa-
nie przy Jezusie”, „Cisza Wielkiego Tygodnia”, „Czas rekolekcji z Aniołami”, 
„Majowy tydzień Biblijny”, „3 majowe kapliczki”. Maryja, patronka naszej 
Parafii, noszącej imię Narodzenia NMP prowadziła nas od początku do 
końca PROJEKTU.

szkolny tydzień Profilaktyki. 
Tegorocznym hasłem przewodnim było „POCZUCIE WŁASNEJ WAR-

TOŚCI – Zwiększ swoją moc!”. Uczniowie podczas tego Tygodnia mieli 
szczególną okazję, aby zastanowić się nad swoimi mocnymi stronami 
i dostrzec w sobie niepowtarzalność. Podejmowano rozmowy o lubieniu 
siebie, mimo słabości i wad oraz szacunku do siebie. Uczniowie dowie-
dzieli się dlaczego poczucie własnej wartości ma wpływ na dobre samo-
poczucie oraz jaki ma wpływ na zachowania asertywne. 

dzień bezpiecznego internetu. 

Uczniowie w tym dniu wzięli udział w lekcjach online pod patrona-
tem Instytutu NASK i Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę: „jestem ok” – lek-
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cji, poświęconej bezpieczeństwu dzieci w internecie, ze szczególnym 
uwzględnieniem problemu szkodliwych treści i szkodliwych wzorców 
online oraz w lekcji „Ciało nie określa”, która dotyczyła przeciwdziałania 
wpływowi szkodliwych wzorców urody obecnych w mediach społeczno-
ściowych na dzieci i młodzież. Na tę okazję zostały także przygotowa-
ne prezentacje multimedialne na lekcje z wychowawcą, gazetki szkolne 
oraz ulotki dla uczniów i artykuły dla rodziców.

Efektywność działań profilaktycznych w zakresie zachowań ryzykow-
nych jest możliwa tylko dzięki ścisłej współpracy szkoła – rodzice. W tym 
celu zorganizowano w szkole spotkania ze specjalistami – spotkanie 
z psychologiem p. Moniką Iskierką-Mreńcą „Jak budować relację z dziec-
kiem?” oraz spotkanie z p. Sebastianem Harężlakiem „Chroń dziecko 

w sieci – jak bezpiecznie korzystać z Internetu?”. Rodzice mieli możliwość 
skorzystania z pomocy psychologa z Powiatowej Poradni Psychologicz-
no – Pedagogicznej oraz pomocy szkolnych pedagogów. 

Pragniemy, aby nasi wychowankowie byli szczęśliwi. Poczucie wła-
snej wartości i  pewność siebie to ekwipunek konieczny w  wędrówce, 
jaką rozpoczynają nasze dzieci. Wiara w siebie to przekonanie, że mogę. 
Poczucie własnej wartości jest fundamentem, na którym młody człowiek 
buduje swoją osobowość. Warunkuje ono satysfakcję z podejmowanych 
działań, poczucie spełnienia i szczęśliwe życie. 

Na koniec pragniemy podziękować Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Porąbce za zorganizowanie i sfinansowanie 
projektów „Program Profilaktyczno – Wychowawczy Epsilon” i „Debata”.

Renata Stachura

…tuż Przed ostatnim dzwonkiem
razem z GruPą kęty
W piątek 24 czerwca już po uro-

czystym zakończeniu roku szkolne-
go odbył się zaplanowany i długo 
wyczekiwany Dzień Rodziny – piknik 
będący jednocześnie finałem pro-
jektu grantowego razem z GruPą 
kęty – ,Zaprzyjaźnij się z przyrodą 
– rewitalizacja i zagospodarowanie 
przyszkolnego ogródka dydaktyczne-
go”. Rodzice wraz ze swymi pociecha-
mi w jedną z sobót budowali ścieżkę 
sensoryczną, malowali płot szkolnego 
ogródka, sadzili sadzonki roślin, mon-
towali karmiki i domki dla owadów. 
W dzień finału projektu nasze szkolne 

podwórko wypełniło się zaproszonymi gośćmi, wśród których nie zabra-
kło przyszłych pierwszoklasistów, którzy wraz z rodzicami oswajali nową 
szkolną rzeczywistość. W tym dniu dzieci z oddziałów przedszkolnych 
oraz uczniowie klas I–III świętowali dzień mamy i taty. Oj działo się… 

występy dzieci, upominki dla rodziców, tańce, śpiewy, harce na placu 
zabaw, mydlane bańki ,,OLBRZYMIE”, zabawy na dmuchanym zamku, cia-
sto, owoce, kiełbaski z grilla, to wszystko złożyło się na nasze wspólne 
świętowanie. 

Poznaj PoLskę
Maj i czerwiec to mie-

siące obfitujące w wyjazdy, 
rajdy i wycieczki szkolne, nie 
inaczej było i w naszej szkole. 
Nasi uczniowie wzięli udział 
w 3 dniowej wycieczce Szla-
kiem Renesansu, na którą 
otrzymaliśmy dofinansowanie 
z Ogólnopolskiego Progra-
mu Poznaj PoLskę. Młodsi 
uczniowie zwiedzili Kraków, 
gdzie min. w teatrze GROTESKA mogli obejrzeć spektakl ,,Calineczka”. 
Dzień Dziecka nasze przedszkolaki świętowały w andrychowskim figlo-
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parku, a uczniowie przemierzali górskie szlaki, tym razem celem rajdu 
była Kiczera, gdzie na szczycie czekał poczęstunek. Tegoroczny Dzień Zie-
mi uczniowie spędzili w Nadleśnictwie Andrychów, zgłębiając tajemnice 
lasu. Młodsi uczniowie reprezentowali szkołę w Wiosennym Rajdzie Człapu 
Człap, organizowanym przez TMZŻiB i GOK. Wizyta w Sejmie na zaprosze-
nie Pani Poseł Małgorzaty Pępek wywarła na uczniach duże wrażenie, po-
dobnie jak udział w XXIV Ogólnopolskiej Pielgrzymce szkół SPSK na Jasną 
Górę, na którą zaproszeni zostali także rodzice. W ramach preorientacji za-
wodowej uczniowie klasy ósmej zwiedzili firmę MAGART. To szkolne woja-
że z ostatnich dwóch miesięcy minionego roku szkolnego.

konkursy i akcje
Zmagania konkursowe i akcje w naszej szkole to zaangażowanie 

uczniów i rodziców i nauczycieli, które także przyniosło wiele sukcesów:
– III miejsce Natalii Grabskiej (kl. VII) oraz wyróżnienie dla Miłosza 

Zontka w V Powiatowym konkursie ,,Lepiej zapobiegać niż leczyć”,

– tytuł Laureata i II miejsce dla Natalii Grabskiej oraz wyróżnienie dla 
Małgorzaty Rak (kl. I) i Małgorzaty Łukasik (kl. VII) w Ogólnopolskim Kon-
kursie Nauk Przyrodniczych „Świetlik”,

– I miejsce dla Mileny Izbińskiej oraz kwalifikacje do finału XXXVIII 
Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Echa Poetica,

– III miejsce dla szkoły w Ogólnopolskim Programie Zbiórki Zużytych 
Baterii i Telefonów (510 kg!) i bon o wartości 800 zł,

– nagrody i wyróżnienia dla Mileny Izbińskiej i Wiktorii Wawak w XXII 
Przeglądzie Teatralnym szkół SPSK, 

– udział naszych dwóch zespołów tanecznych prowadzonych przez 
Panią Izabelę Kowal w VI Przeglądzie tanecznym Powiatowego Ogniska 
Pracy Pozaszkolnej „ART”: w Czechowicach-Dziedzicach.

zakończenie roku szkoLneGo
I nadszedł długo wyczeki-

wany koniec roku, który niósł 
wiele emocji. W czwartek od-
była się Msza św. odprawiona 
przez ks. Andrzeja Bojdę przy 
szkole. W piątkowy poranek 
pożegnaliśmy uczniów klasy 
ósmej, podczas uroczystej 
akademii były łzy wzruszenia 
i wspomnienia wywołują-
ce śmiech. Sukcesy naszych 
uczniów zostały nagrodzone 
upominkami i książkami. Na 
gratulację zasługują wszyscy, 
a szczególnie Ci, którzy rok 
szkolny 2021/2022 ukończyli 
z wyróżnieniem. Świadectwa z biało-czerwonym paskiem otrzymali: 

Piotr Sitko, Antonina Błachut, Miłosz Zontek (kl. IV), Natalia Majdak, 
Michał Huczek, Igor Szczypka (kl. V), Ignacy Filapek (kl. VI), Zuzanna 
Szymla, Małgorzata Łukasik, Natalia Grabska, Maria Ring, Jagoda Kołek 
(kl. VII), Artur Wawak, Piotr Kierpiec (kl. VIII). 

Wszystkim gratulujemy, życzymy słonecznych i bezpiecznych wakacji.
Po więcej informacji zapraszamy na: https://porabka.spsk.pl/ oraz 

https://www.facebook.com/spsk.porabka/.
Alicja Młynarska-Mazur
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seGreGuj oLej
nasza gmina dołączyła do eko projektu segregacji kolejnego 

odpadu, jakim jest olej jadalny. dzięki temu, w gminie pojawiły się 
oznakowane pojemniki, przeznaczone do segregacji zużytego oleju 
i tłuszczu jadalnego. mapa z ich lokalizacjami znajduje się na stro-
nie: www.segregujolej.pl/mapa. 

Gdzie znajdę olej jadalny do segregowania?
Nie mam w domu frytkownicy, więc nie mam zużytego oleju. Napraw-

dę? Poniżej przedstawiamy przegląd produktów spożywczych lub potraw, 
w których znajdziesz olej lub tłuszcz nadający się do segregacji. 

sery: marynowane sery z chili, czosnkiem lub warzywami.
Niezależnie od tego, czy kupujesz gotowe sery w zalewie z oleju, czy 

sam je marynujesz, pozostały olej możesz oddać do recyklingu.

warzywa i owoce marynowane: suszone pomidory, czosnek, pa-
pryka, papryczki chili, zielone lub czarne oliwki, mango, bakłażan.

Możesz użyć ich do makaronu, sałatek czy pizzy, a pozostały olej wy-
korzystaj jako sos sałatkowy lub przelej do butelki PET i przeznacz do 
segregacji.

ryby i konserwy: sardynki, śledzie, makrele, tuńczyk i inne
Jeśli nie wykorzystasz oleju, nie wylewaj go do zlewu. Możesz segre-

gować nawet niewielkie ilości oleju – a liczy się każda kropla.

marynaty z mięs i warzyw – resztki przypraw czy czosnku, które za-
wiera marynata, nie mają znaczenia w segregacji oleju.

desery: pączki, faworki, oponki serowe, naleśniki, racuchy, chur-
rosy, smażone lody czy banany w cieście.

zakończenie roku szkoLneGo 
– wakacje

Dyrektorom, Nauczycielom, Uczniom i Rodzicom dziękujemy za zaangażowanie, wyrozu-
miałość i cierpliwość.

Przed Wami czas swobody i wypoczynku. Wypoczywajcie więc i zdobywajcie siły na nowy rok 
szkolny. Mamy nadzieję, że lato będzie dla Was okresem pełnym pozytywnych wrażeń. Wierzymy, 
że każdy dzień wakacji przyniesie Wam wiele niezapomnianych przygód i nowych przyjaźni.

Życzymy wszystkim udanych, pełnych wrażeń i bezpiecznych wakacji.
Władze Gminy Porąbka

Te słodkości smażysz na głębokim oleju. Pamiętać nalezy, aby przed 
recyklingiem, schłodzić olej do temperatury 40 st.

typowe smażone dania: kotlety, mielone, steki, ryby, krokiety, 
skrzydełka, frytki, sery 

Możesz smażyć je na oleju, maśle, smalcu lub innym tłuszczu. Wszyst-
kie te oleje i tłuszcze nadają się do segregacji.

inne: tłuszcz z rosołu, tłuszcz z pieczonego czy grillowanego 
mięsa, sosy sałatkowe także nadają się do recyklingu. Pamiętaj o tym 
zwłaszcza w sezonie letnim w czasie grillowania.

Jak widzisz, jest wiele potraw i przekąsek, w których znajdziesz ja-
dalny olej i tłuszcz nadający się do recyklingu. Nie ma znaczenia, jaką 
kuchnię preferujesz: polską, wietnamską, tajską, włoską czy francuską. 
segregacja oleju jest dla każdego – od wielbicieli kuchni tradycyj-
nej po wegan. Dzięki niej, oszczędzisz sobie zmartwień o zatkane rury 
w kuchni, łazience lub miejskiej kanalizacji.

zużyty olej jadalny przelewaj do plastikowej butelki Pet. Gdy 
napełnisz butelkę, wrzuć ją do pojemnika do segregacji zużytego 
oleju. mapa z ich lokalizacjami znajduje się na stronie: www.segre-
gujolej.pl/mapa. 



Poziomo:
1 – drapieżnik z Jeziora Międzybrodzkiego, 

9 – imię skarbniczki Gminy Porąbka, 10 – au-
tor poematu Fortepian Chopina, 11 – imię żony 
Bogumiła Niechcica z sagi Marii Dąbrowskiej, 
12 – morze piasku w Afryce, 15 – kumpel Śląza-
ka, 22 – sowiecki obóz pracy, 23 – As na Tablicy 
Mendelejewa, 24 – widokowy szczyt w masywie 
Beskidu Małego, 25 – na wyposażeniu ambulan-
su, 28 – stolica Doliny Karpia, 31 – dowódca armii 
kozackiej, 34 – ekwipaż, 35 – anons o przesyłce, 
36 – rywalka trabanta, 37 – prowadzi z Porąbki na 

Nowy Świat, 40 – kośba, 43 – mała, wąska łódka, 
44 – majętny arystokrata, 45 – grabieżnik z gór-
skich potoków. 

Pionowo:
1 – cztery mendle, 2 – lokum więźnia, 3 – pies 

Nel z powieści Henryka Sienkiewicza, 4 – „mokry” 
prąd, 5 – bohater powieści Kornela Makuszyń-
skiego, 6 – umówiony gest, 7 – efekt pioruna, 8 – 
niejedna w stolarskim warsztacie, 12 – naczynie 
z dziubkiem, 13 – harmider, 14 – tatrzański las 
pod halami, 16 – szczep Winnetou, 17 – nad pa-
leniskiem, 18 – najwyższy głos męski, 19 – wnęka 

w murze, 20 – na feldze, 21 – prymitywna broń, 
26 – podąża za pługiem, 27 – Katarzyna Skrzyń-
ska w noc świętojańską w ruinach zamku Wołek, 
29 – Jezioro Międzybrodzkie, 30 – odpowiedź na 
hasło, 32 – fabryka tarcicy, 33 – człowiek z pasją, 
37 – duża ryba żyjąca w Jeziorze Międzybrodz-
kim, 38 – narodziny piskląt, 39 – spływa wiosną 
po Sole, 40 – letni ukrop, 41 – gatunek wierzby, 
42 – Cyganka z Chaty za wsią. 

Litery z pól ponumerowanych dodatkowo, 
napisane od 1 do 25 utworzą hasło (atrakcja tury-
styczna Gminy Porąbka).

krzyżówka 
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