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I SZCZĘŚLIWEGO 

NOWEGO ROKU

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru
przyniesie spokój i radość,

niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia
żyje własnym pięknem,

a Nowy Rok obdaruje Was pomyślnością  
i szczęściem.

Zastępca Wójta
ze współpracownikami

Przewodniczący Rady
z radnymi

Wójt Gminy Porąbka
ze współpracownikami
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Gminne wydarzenia

Święto Niepodległości to dzień, który nas wszystkich jednoczy, w któ-
rym możemy pokłonić się nisko naszym przodkom i podziękować im za 
to, że żyjemy w wolnym i demokratycznym państwie. Wojna wywołana 

Biało-Czerwone Święto niepodleGłoŚCi 
przez Rosję, za naszą wschodnią granicą jest dowodem na to, jak krucha 
bywa wolność, dlatego celebrujemy ten dzień na wiele sposobów, także 
składając kwiaty pod pomnikami wybitnych Polaków.
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oBChody w Bujakowie

przetarG na most w porąBCe – rozstrzyGnięty
Odwołanie zostało oddalone, przetarg na rozbiórkę starego i budo-

wę nowego mostu w Porąbce został w końcu rozstrzygnięty. Inwestycję 
zrealizuje warszawska firma, a wartość robót to ponad 43,3 mln zł.

To już drugi przetarg na zadanie „Rozbiórka tymczasowej przeprawy 
mostowej i budowa nowego mostu na rzece Soła wraz z przebudową 
połączenia drogowego z DW 948 i drogami powiatowymi 4480S i 1456S 
w miejscowości Porąbka”. Pierwszy unieważniono, ponieważ złożone 
oferty znacznie przewyższały kosztorys inwestycji. Najniższa – o prawie 
20 mln zł. Starosta bielski Andrzej Płonka, zdecydował wtedy o poszuki-
waniu kolejnego źródła dofinansowania. Kiedy to się udało, ogłoszono 
kolejny przetarg.

Na drugi przetarg wpłynęło 10 ofert, a rozpiętość cenowa wahała się 
od nieco ponad 42,5 mln zł do 78 mln zł. Powiatowy Zarząd Dróg w Biel-
sku-Białej, wybrał najkorzystniejszą propozycję, ale odwołał się od niej 
inny zainteresowany budową podmiot. Sprawa trafiła do Krajowej Izby 
Odwoławczej, która właśnie oddaliła odwołanie. Wyrok otwiera drogę do 
podpisania umowy z wykonawcą.

– Cieszę się, bo to oznacza że możemy w końcu rozpocząć tę długo 
oczekiwaną ogromnie potrzebną dla naszego regionu inwestycję – mówi 
starosta Andrzej Płonka. Samorządowiec dodaje, że nie chodzi o most 
tylko dla mieszkańców gminy Porąbka. – Przeprawa tak naprawdę łączy 
2  województwa: śląskie i małopolskie. Niektórzy śmiali się, co ten Płonka 
opowiada, ale widać to było dobrze, kiedy most w Kobiernicach podmyło 
i cały ruch przerzucił się na tę, tymczasową przeprawę w Porąbce oraz na 
pękającą zaporę. To most, który w razie kryzysu ratuje nam sytuację – mówi 
starosta bielski.

Przedsięwzięcie obejmuje m.in. budowę nowego mostu na Sole. 
Zaprojektowana przeprawa, to obiekt łukowy o długości prawie 130 m 

– podwieszony, stalowo-żelbetowy pomost, z ruchem puszczonym do-
łem. Nowa budowa ma zastąpić most tymczasowy, na którym obowią-
zuje ruch wahadłowy oraz ograniczenie tonażowe. Wykonawca ma także 
przebudować drogi dojazdowe.

Przypomnijmy, Powiat Bielski pozyskał środki zewnętrzne na sfinan-
sowanie dokumentacji technicznej przedsięwzięcia z rządowego progra-
mu „Mosty dla regionów”. Na realizację udało się zdobyć ponad 23 mln zł 
z Rządowego Funduszu Dróg. Po unieważnionym przetargu, powiatowy 
samorząd zdobył kolejne 15 mln zł z tzw. „Polskiego Ładu”.

M. Fritz Powiat Bielski
Foto: Krzysztof Haase 

Po mszy świętej za ojczyznę KGW Bujaków wraz z sołtysem udali się na grób  
Nieznanego Żołnierza, składając wiązankę kwiatów.
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Święto plonów CzanieC 2022
Koło Gospodyń Wiejskich w Czańcu 

wraz z Komitetem Organizacyjnym Doży-
nek zorganizowało w dniu 4 września Do-
żynki Wiejskie – Święto Plonów, połączone 
z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie 
żniw i prac polowych. 

Gospodarzami dożynek byli Stanisław 
i Krystyna Bakalarscy.

Każdego dnia niezliczone ilości chleba trafiają do śmieci, dlatego pa-
miętajmy jak wiele pracy trzeba włożyć w to, byśmy mogli się nim dzielić. 
Nie marnujmy chleba i traktujmy go z należytym szacunkiem. Aby nigdy 
nikomu go nie zabrakło!

Foto: Kazimierz Szlagor
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dożynki w koBierniCaCh
Wszystkim Rolnikom dziękujemy za codzienną, ciężką pracę! Oby ni-

gdy i nikomu nie brakło chleba powszechnego.

W Wilamowicach odbyły się 
Dożynki Diecezjalno-Powiatowo-
-Gminne.

KGW Czaniec wystawiło wieniec 
w konkursie zdobywając 1 miejsce.

Decyzją Starosty bielskiego An-
drzeja Płonki, wieniec zdobił Staro-
stwo Powiatowe w Bielsku-Białej.

Gratulujemy!

zwyCięskie
kGw  
CzanieC

Konkurs Wiedzy o Sejmie z wizytą uczestników w Warszawie na 
ul. Wiejskiej.

W dniu 22 listopada 2022 roku w Domu Kultury w Porąbce z inicja-
tywy Małgorzata Pępek – Poseł na Sejm RP oraz władz gminy Porąbka 
odbył się Konkurs Wiedzy o Sejmie dla uczniów szkół z gminy Porąbka. 

Podczas Konkursu pracownicy Wszechnicy Sejmowej zabrali uczest-
ników w wirtualny spacer po Sejmie. 

Zadania konkursowe polegały na rozwiązaniu testu sprawdzającego 
wiedzę, w szczególności z zakresu współczesności polskiego parlamen-
taryzmu, zadań i funkcji Sejmu i Senatu oraz trybu ustawodawczego. 

Wyniki:
I miejsce – Katarzyna Duda, SP Bujaków;
II miejsce – Martyna Wesołek, SP 1 Czaniec; 
III miejsce – Nikola Hatala, SP 1 Czaniec.

Gratulujemy!
Dzięki inicjatywie Pani Poseł Małgorzaty Pępek oraz wójta gminy 

Porąbka Pawła Zemanka, wszyscy uczestnicy konkursu wezmą udział 
w edukacyjnej wycieczce do Sejmu.

Serdecznie dziękujemy Gminnemu Zespołowi Obsługi Szkół i Przed-
szkoli za organizację wydarzenia.

piąty konkurs  
wiedzy o sejmie
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morsowe andrzejki
Zapraszamy do zapoznania się z fotoreportażem z Morsowych Andrzejek. 
Podczas wydarzenia, którego organizatorem był „Klub Morsa Beskid Mały” 
oraz „Chata nad rzeką w Porąbce”, grupa wolontariuszy zbierała datki na 
rzecz chorego na SMA1 Oliwiera Komana. Dziękujemy za tak liczny udział 
w wydarzeniu. 
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Miło nam poinfor-
mować, że z wielką sa-
tysfakcją nominowaliśmy 
do prestiżowej Nagrody 
Starosty Bielskiego im 
ks. prałata Londzina – Pa-
nią Kazimierę Gąsiorek. 

Kazimiera Gąsio-
rek. Czańczanka, KAZIA 
o wielkim sercu i dużej 
empatii. 

Pani Kazimiera, ro-
dowita Czańczanka, 
urodziła się 14 grudnia 
1944 roku. Już od naj-
młodszych lat wykazy-
wała cechy prospołeczne. 
Wzbudzała ogromne za-
ufanie wśród swoich ró-
wieśników, ale nie tylko. 
W szkole podstawowej 
kilka razy przewodniczyła 
samorzadowi szkolnemu. 

Nie powstydzi się również przynależności jak i również ogromnej aktyw-
ności w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży czy też Związku Młodzieży 
Wiejskiej. Przez przeszło 13 lat udzielała się w Komitecie Rodzicielskim 
szkoły podstawowej w Czańcu, pełniąc przez dwie kadencje zaszczytną, 
ale i zarazem odpowiedzialną funkcję Przewodniczącej Komitetu. 

W latach 80-tych z czanieckiej parafii wyjeżdża na misje do Afryki – 
Burundi siostra zakonna. 

Pani Kazimierze wydarzenie to, jakże ważne z perspektywy pomocy 
drugiemu człowiekowi, nie jest obojętne. Od samego początku aktywnie 
angażuje się w organizację wyjazdu na misję.

Jest również główną organizatorką spotkań autorskich siostry zakon-
nej z mieszkańcami Gminy Porąbka w Domu Kultury w Czańcu. Spotka-
nia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Rozmowom – nie było 
końca. Uczestnicy spotkań zawsze byli bardzo szczodrzy. Przekazywali 
datki na rzecz potrzebujących w Afryce. Co zasługuje na szacunek, to 
fakt, że Pani Kazimiera nadal utrzymuje kontakt z siostrą zakonną i służy 
radą, dobrym słowem, które jest bezcenne.

Przez ponad 18 lat Pani Kazimiera przynależy, jak również aktyw-
nie udziela się w czanieckim chórze „Potok”. Przez ponad 20 lat (od 
2.02.2002  r. do 28.09.2022 r.), przewodniczyła w Kole nr 23 Polskiego 
Związku Emerytów i Rencistów w Czańcu. W Kole panuje bardzo przy-
jazna, rodzinna atmosfera, dlatego Koło zostało nazwane ,,Rodziną Eme-
rytów”. Pod przewodnictwem Kazi, bo właśnie tak bezpośrednio należy 
zwracać się do Pani Kazimiery, Koło przeżyło renesans. Na chwilę obecną 
koło liczy 107 aktywnych członków. Kazia pomimo zakończenia funkcji 
Przewodniczącej, nadal udziela się przy prowadzeniu kroniki. Zabawa, 
taniec, muzyka, uśmiech, integracja są nieodłącznym elementem Koła, 

jednak najważniesza jest współpraca, pomoc na rzecz drugiego czło-
wieka. Koło bardzo aktywnie współpracuje z Parafią, Kołem Gospodyń 
Wiejskich, czy też organizacjami, które angażują się w pomoc drugiemu 
człowiekowi. W 2020 roku na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, 
została napisana praca magisterska oparta na działalności Koła. 

Pani Kazimiera od trzech kadencji udziela się w Radzie Sołeckiej 
sołectwa Czaniec. Mandat zaufania społecznego sprawuje sumiennie, 
życzliwie, zawsze z myślą o drugim człowieku. Praca w radzie sołeckiej 
od ponad 12 lat, ukazuje jak wielkim zaufaniem zostaje obdarzona Pani 
Kazimiera przez Mieszkańców Czańca. Jak sami podkreślają, dziękują 
Pani Kazi za budowanie wspólnoty sołeckiej i samorządowej. Pani Ka-
zimiera jako przewodnicząca Koła PZEiR otrzymała nagrodę „Srebrna 
Róża”. Nagroda jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uhonorowania 
zasług w działalności społecznej w dziedzinie kultury na rzecz gminy 
Porąbka.

Pani Kazimiera, niestety nie otrzymała głównej nagrody w konkursie. 
Mimo to, jesteśmy bardzo dumni z jej społecznej działalności. Już sama 
nominacja samorządu gminnego, jest formą podziękowania za pracę na 
rzecz drugiego człowieka. W tym roku statuetka trafiła do Gminy Wilko-
wice, do klubu LKS Klimczok-Bystra, który świętuję 100-lecie działalności.

Gratulujemy!
Krzysztof Fiołek

odszedł dh rodak
Z głębokim żalem 

i ogromnym smutkiem przy-
jęliśmy informację, iż w dniu 
25.11.2022 roku w wieku 78 
lat, odszedł wieloletni czło-
nek OSP Czaniec dh Józef 
Rodak. 

Dh Józef wstąpił do jed-
nostki w 1970 roku. Odzna-
czony brązowym, srebrnym 
i złotym medalem za Zasługi 
dla pożarnictwa, odznaką 
za współzawodnictwo prze-
ciwpożarowe oraz odznaką 
za Zasługi dla województwa 
bielskiego w 1989 r. W latach 
1986–1993 V-ce Prezes Na-
czelnik OSP Czaniec. W tych 
latach pełnił też funkcję 
członka Zarządu Oddziału 
Gminnego ZOSP RP w Po-
rąbce. 

Cześć Jego pamięci!

Foto: OSP Czaniec 

kazimiera Gąsiorek nominowana do londzina
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zakup Butów dla kGw 

pantofelki kopCiuszka siostry szpila  
nie zwalniają tempa

rusza Budowa ronda

Panie z KGW Czaniec w 2022 r. po-
dobnie jak Panie z KGW Porąbka, skorzy-
stały z zadania publicznego, dofinanso-
wanego przez Urząd Gminy w Porąbce 
pt. „Pantofelki Kopciuszka”, realizowane-
go od 1.05.2022 r. do 30.11.2022 r. 

Wykonano 20 par sandałków 
i 2 pary kozaczków. 

Koło Gospodyń Wiejskich Porąb-
ka zrealizowało w okresie od dnia 
30.04. do 30.09. 2022 r. projekt „Za-
kup butów regionalnych dla KGW 
Porąbka” że środków gminnych na 
realizację zadań publicznych z za-
kresu kultury i dziedzictwa narodo-
wego. Dotacja wyniosła 5000,00 zł. 

Rezultatem trwałym zadania jest wyposażenie Członkiń w 32 pary butów 
regionalnych o nazwie „Spotykanki śląskie”, wykonanych w firmie „Gabut” 
Eugeniusz Garbacz w Łodzi. Są to półbuty ze skóry koziej, na niskim ob-
casie, wykonane według obrysu stopy każdej Członkini. Według opinii, 
spełniają oczekiwania – są wygodne. Zadanie jest kontynuacją naszych 
poprzednich działań w dziedzinie ubioru regionalnego, jako ważnego 
elementu kultywowania tradycji. Rezultatem niewymiernym jest podwyż-
szenie atrakcyjności naszego stroju, co przyczynia się do wzrostu zainte-
resowania działalnością KGW wśród młodszych kobiet. W nowych butach 
mamy nadzieję, na jeszcze lepsze promowanie naszej wsi i regionu.

Starosta bielski oraz Wójt Gminy Porąbka informują, że od dnia 
14 listopada 2022 roku rozpoczęły się prace związane z budową ronda 
na skrzyżowaniu drogi krajowej DK 52 z ul. Kardynała Karola Wojtyły 
w Czańcu.

W październiku od-
były się Mistrzostwa 
Świata prestiżowej fede-
racji GPC. Startowało 850 
zawodników z 32 krajów. 
W mistrzostwach uczest-
niczyły dwie mieszkan-
ki gminy Porąbka, sołec-
twa Kobiernice – siostry 
Magda Szpila i Natalia 
Szpila.

Natalia Szpila, ka-
tegoria teen 16–17 lat 
w wadze do 56 kg, zdo-
była złoty medal podno-
sząc 110 kg i zajmując 
4 miejsce w kategorii 
OPEN.

Magda Szpila, w wadze do 52 kg zdobyła mistrzostwo świata i rekord 
świata z wynikiem 131 kg. Spośród wszystkich juniorek zdobyła pierwsze 
miejsce wśród kobiet.

Trener Wiesław Wróbel dziękuje zawodnikom za zaangażowanie oraz 
wszystkim, którzy wspierają Benchpress Kozy.

Gratulujemy!
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Gminne zawody sportowo-pożarniCze  
i Biesiada strażaCka

27 sierpnia na boisku sportowym LKS Zapora Porąbka odbyły się 
gminne zawody sportowo-pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych gminy Porąbka, połączone z I Biesiadą strażacką.

W zawodach wystartowała jedna drużyna dziecięca, sześć drużyn 
młodzieżowych w wieku 12–18 lat, cztery drużyny męskie oraz jedna 
drużyna kobieca. Zawodnicy rywalizowali w dwóch konkurencjach tj. 
sztafeta pożarnicza oraz ćwiczenie bojowe. Wszystkie startujące drużyny 
otrzymały nagrody w postaci pucharów i dyplomów. 

Klasyfikacja końcowa zawodów wyglądała następująco:
Grupa A – mężczyźni:
OSP Kobiernice;
OSP Czaniec;
OSP Porąbka;
OSP Bujaków.
Grupa C –kobiety:
OSP Bujaków.
Grupa MDP – dziewczęta:
OSP Porąbka;
OSP Bujaków;
OSP Kobiernice.
Grupa MDP – chłopcy:
OSP Kobiernice;
OSP Porąbka;

OSP Czaniec I – skład mieszany;
OSP Czaniec II – skład mieszany.
W zawodach wzięła również udział Dziecięca Drużyna Pożarnicza 

z OSP Kobiernice.
Oprawę muzyczną imprezy zapewnił DJ Fabryka Show, który dodat-

kowo podgrzewał atmosferę licznymi animacjami dla najmłodszych. 
Jednocześnie z zakończeniem zawodów rozpoczęła się I Biesia-

da strażacka. Głównym celem imprezy było okazanie poprzez zabawę, 
wdzięczności i szacunku druhom za ich ciężką i odpowiedzialną służbę, 
niejednokrotnie z narażeniem życia i zdrowia na rzecz ochrony przeciw-
pożarowej i bezpieczeństwa na terenie gminy Porąbka. Podziękowanie 
było również skierowane do ich rodzin za wyrozumiałość i wsparcie w ich 
pracy. W programie Biesiady przygotowanych było wiele atrakcji takich 
jak: 

  Strażacki tor przeszkód, w którym wystartowali przedstawiciele 
5 jednostek OSP z terenu gminy Porąbka;

  Przeciąganie węża strażackiego, w którym wzięły udział zespoły 
6 osobowe;

  Wspinaczka na wieżę – BEER box challange. Konkurencja polega 
na wchodzeniu na skrzynki ustawione jedna na drugą, nie scho-
dząc z wieży. Zadaniem osoby wspinającej się było wchodzenie 
na kolejne poziomy wieży ze skrzynek po napojach, które sama 
musi sobie postawić. Ta prosta z pozoru zabawa dostarczyła 

strażaCy w akCji
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uczestnikom niesamowity zastrzyk adrenaliny. Wygrała osoba, 
która ułożyła jak najwyższą wieżę, i co najważniejsze, utrzymała 
na niej równowagę! Atrakcja była w pełni bezpieczna. Uczestnicy 
wyposażeni byli w kaski oraz podczas wspinania, asekurowani byli 
profesjonalnymi linami.

Największym zainteresowaniem cieszyły się atrakcje dla dzieci:
  Dmuchańce z których najmłodsi korzystali bez ograniczeń;
  Ścianka wspinaczkowa dla dzieci obsługiwana przez grupę GOPR;
  Bitwa kolorów. Zabawa polegała na obrzucaniu się saszetkami 
z kolorowym proszkiem.

Podczas imprezy odbyła się również dyskoteka dla dzieci. Dzieci ba-
wiły się w otoczeniu postaci z bajek takich jak: Kraina Lodu, Psi Patrol, 
Minionki, Królewna Śnieżka, Pocahontas czy też Spider Man. Wielką ra-
dość sprawiła najmłodszym Piana Party. Podczas animacji przygotowa-
nych dla dzieci, na głowy najmłodszych spadły hektolitry piany. Zabawa 
w pianie połączona była z grami ruchowymi.

W trakcie trwania zawodów jak i biesiady zobaczyć można było 
sprzęt, jakim dysponują strażacy z naszej gminy. Prezentacja samocho-
dów gaśniczych, łodzi ratowniczych oraz innego sprzętu, cieszyła się du-
żym zainteresowaniem. 

Viii zawody w ramaCh  
kpp Golina – witaszyCe 2022

3 września młodzież z OSP Kobiernice wzięła udział w VIII Zawodach 
w Ramach Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej Golina – Witaszyce 
2022, które odbyły się w gminie Jarocin. Celem zawodów jest podnosze-
nie umiejętności ratowniczych, w pozorowanych zdarzeniach medycz-
nych, które mogą zdarzyć się w życiu codziennym. Drużyna uczestniczy-
ła w 10 wymagających zadaniach medycznych, zajmując 10 miejsce na 
20  startujących drużyn. Organizatorami zawodów były jednostki OSP 
Golina i OSP Witaszyce.
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Vi podBaBioGórskie manewry  
ratowniCzo-GaŚniCze

9 września jednostki z naszej gminy tj. OSP Czaniec, OSP Porąbka 
i OSP Kobiernice wzięły udział w VI Podbabiogórskich Zawodach Ratow-
niczo-Gaśniczych w Lachowicach. W manewrach tych, wzięło udział 36 
zastępów, 216 ratowników z terenu województwa małopolskiego oraz 
śląskiego (z 11 powiatów).

Naszą gminę reprezentowały jednostki z OSP Czaniec, OSP Kobier-
nice i OSP Porąbka. Drużyny miały do wykonania 4 zadania nocne oraz 
5 zadań dziennych.

Po dwudniowej rywalizacji nasze jednostki uplasowały się na:
– OSP Kobiernice miejsce 6;
– OSP Czaniec miejsce 11;
– OSP Porąbka miejsce 22.
W kategorii „Najlepszy dowódca” nagrodę zdobył druh Mariusz Po-

czątko z OSP Kobiernice.
Udział w tych manewrach to nie tylko rywalizacja, ale cenne do-

świadczenie, które podnosi poziom wiedzy naszych ratowników, a zara-
zem bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy

ii oGólnopolska olimpiada  
młodzieżowyCh drużyn  
pożarniCzyCh w Bielsku Białej  
„fundusze w akCji”

W sobotę 10 września w Bielsku-Białej odbyła się II Ogólnopolska 
Olimpiada Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych „Fundusze w Akcji”. Wy-
darzenie miało miejsce w Bielskim Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej 
oraz na terenach rekreacyjnych przylegających do BCK. Olimpiada odby-
ła się pod patronatem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz 
miasta Bielsko-Biała.

Młodzi strażacy rywalizowali w 4 konkurencjach podzielonych na 
4 kategorie wiekowe. Zadaniem startujących było pokonanie toru prze-
szkód oraz naprawianie sprzętu strażackiego. 

W tym roku najlepsi okazali się strażacy z młodzieżowej drużyny przy 
OSP Stara Wieś, która zdobyła ostatecznie 101 punktów. Drugie miejsce 
zajęli druhowie z OSP Czaniec z 82 punktami. Na trzecim miejscu podium 
z 63 punktami uplasowali się młodzi strażacy z OSP Międzyrzecze Górne.

W klasyfikacji indywidualnej miejsce pierwsze zajęły Kinga Górka 
i Wiktoria Wawrzyczek z OSP Czaniec natomiast miejsce drugie zajęły 
Dagmara Sporek i Konrad Stańczak również z OSP Czaniec.

Xi międzynarodowe maltaŃsko- 
-strażaCkie manewry ratowniCze

Od 16 do 18 września w gminie Czerni-
chów odbyły się Międzynarodowe Maltańsko-
-Strażackie Manewry Ratownicze. W zawo-
dach wzięło udział 15 ekip z Polski i Ukrainy. 
Drużyny wykonały po 12 zadań (4 zadania 
nocne i 8 dziennych). W manewrach wzięły 
udział również jednostki z naszej gminy tj. OSP 

Kobiernice i OSP Czaniec. Na 
podium kolejno stanęły druży-
ny: FLUO team – Centrum Usług 
Medycznych z Cieszyna, OSP 
z Kobiernic oraz reprezentacja 
Maltańskiej Służby Medycznej 
z Andrychowa. 

Jednostka OSP Kobierni-
ce wystartowała w zawodach 
dwoma drużynami. 

Drużyna z OSP Kobiernice 
nr 1 uzyskała najlepszy wynik 
w zadaniach pt.:

„Ostatni skok”, „Zewnętrzne wyrzuty”, „Czas to piniondz”.
Druga drużyna z OSP Kobiernice uplasowała się na 6 miejscu oraz 

okazała się najlepsza w zadaniu pt.: „Zawiodła nawigacja”.
Ekipa z OSP Czaniec zakończyła zmagania na 8 miejscu.

powiatowe zawody  
sportowo-pożarniCze

1 października na stadionie sportowym w Bestwinie odbyły się Po-
wiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze w kategorii Młodzieżowych Dru-
żyn Pożarniczych OSP z terenu powiatu bielskiego.

W zawodach wystartowało 14 drużyn: 6 w grupie dziewcząt i 8 w gru-
pie chłopców. 

Naszą gminę reprezentowały drużyny chłopców z OSP Porąbka i OSP 
Kobiernice oraz drużyna dziewcząt z OSP Bujaków. Dziewczęta z OSP Bu-
jaków to zwycięzcy ubiegłorocznych powiatowych zawodów sportowo 
pożarniczych.

Zawody przebiegały w zaciętej atmosferze, ale jednocześnie w du-
chu sportowej rywalizacji. Komisja sędziowska złożona z funkcjonariu-
szy Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej, na podstawie rozegranych 
konkurencji, tj. biegu sztafetowego na 400 metrów z przeszkodami oraz 
rozwinięcia bojowego, ustaliła następującą kolejność miejsc:
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Klasyfikacja generalna zawodów dla grupy dziewcząt przedstawia się 
następująco:

1. miejsce: OSP Bujaków;
2. miejsce: OSP Pisarzowice;
3. miejsce: OSP Ligota;
4. miejsce : OSP Janowice;
5. miejsce: OSP Wilkowice;
6. miejsce: OSP Porąbka.
Klasyfikacja generalna zawodów dla chłopców przedstawia się nastę-

pująco:
1. miejsce: OSP Kobiernice;
2. miejsce: OSP Stara Wieś;
3. miejsce: OSP Bronów;
4. miejsce: OSP Meszna;
5. miejsce: OSP Kaniów;
6. miejsce: OSP Rybarzowice;
7. miejsce: OSP Hecznarowice;
8. miejsce: OSP Międzyrzecze Górne. 

turniej halowej piłki nożnej mło-
dzieżowyCh drużyn pożarniCzyCh 
powiatu BielskieGo – pisarzowiCe

22 października w hali sportowej szkoły podstawowej im. Jana Paw-
ła II w Pisarzowicach, rozegrano turniej halowej piłki nożnej młodzie-
żowych drużyn pożarniczych powiatu bielskiego w kategorii 9 – 14 lat. 
Z naszej gminy w turnieju wzięły udział drużyny z OSP Kobiernice i OSP 
Porąbka. Drużyna z OSP Kobiernice zajęła pierwsze miejsce natomiast 
drużyna z OSP Porąbka uplasowała się na 2 miejscu.

Klasyfikacja turnieju:
1. OSP Kobiernice;
2. OSP Porąbka;
3. OSP Bystra;
4. OSP Janowice;
5. OSP Wilkowice;
6. OSP Stara Wieś.
Najlepszy Strzelec Turnieju – Bartłomiej Waluś OSP Kobiernice 

(25 bramek strzelonych).
Najlepszy Bramkarz Turnieju – Oliwier Adamus OSP Kobiernice 

(2 bramki przepuszczone).
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5 listopada w Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej odbyła się 
uroczystość wręczenia promes dotacji celowej dla ochotniczych stra-
ży pożarnych na zakup sprzętu dla członków Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych z terenu miasta Bielska-Białej i powiatu bielskiego. Środki 
zostały przyznane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
w ramach dotacji na zadanie publiczne pod nazwą „przygotowanie jed-
nostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczo – gaśni-
czych”.

Szczegółowy rozdział środków dla jednostek z naszej gminy przed-
stawiał się następująco:

turniej halowej piłki nożnej młodzieżowyCh drużyn pożarniCzyCh  
– powiatu BielskieGo – CzanieC

26 listopada w hali sportowej szkoły podstawowej w Czańcu odbył 
się turniej halowej piłki nożnej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych po-
wiatu bielskiego w kategorii wiekowej 15–18 lat. Turniej zorganizowany 
został przez Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
w Bielsku-Białej oraz gminę Porąbka. Do udziału w zawodach zgłosiło 

promesy dla młodzieżowyCh drużyn pożarniCzyCh
OSP Czaniec – 10 500 zł;
OSP Kobiernice – 9 000 zł;
OSP Porąbka – 10 300 zł;
OSP Bujaków – 5 000 zł.
W wydarzeniu udział wzięli m.in. Pan Przemysław Drabek – Poseł 

na Sejm RP, Pan Grzegorz Gaża – Poseł na Sejm RP, Pan st. bryg. Rafał 
Świerczek – Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Pan st. 
bryg. Zbigniew Mizera – Komendant Miejski PSP w Bielsku-Białej, a tak-
że przedstawiciele władz samorządowych oraz jednostek ochotniczych 
straży pożarnych odbierających promesy.

się 6 drużyn chłopców oraz jedna drużyna dziewcząt. Turniej przepro-
wadzono w systemie „Każdy z Każdym”, dlatego też drużyny rozegrały 
w sumie 21 meczów. 

Zwyciężyła drużyna z najlepszym wynikiem punktowym. W drugiej 
kolejności o wygranej decydował bilans bramkowy.
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kroniki osp Bujaków
Pierwsza Kronika OSP Bujaków była prowadzona przez byłego kie-

rownika Szkoły Podstawowej w Bujakowie Jana Hechelskiego od roku 
1948–1957. Zapisy w tej kronice są od roku 1909 od powstania Straży.

Od roku 1962–1984 Kronikę prowadził dh Franciszek Goliasz.
Dh Jerzy Byrski do OSP Bujaków wstąpił w roku 1983. Od roku 

1984 do dnia dzisiejszego prowadzi Kroniki. Zapisał 12 tomów Kronik. 

Kroniki te brały udział w Przeglądach Kronik na szczeblu powiatowym 
i wojewódzkim. W VI Przeglądzie Kronik ZOSP RP w Bielsku-Białej dh 
Jerzy Byrski zdobył I miejsce w kategorii Fotokronik. Przegląd odbył 
się w Czechowicach. Dh Jerzy Byrski od roku 2002 działa w Komisji 
Historycznej ZOSP – RP Bielsko-Biała. Została uhonorowany 20 lecia 
działalności w Komisji Historycznej za wkład pracy, zaangażowanie 
w rozwój kronikarstwa Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu biel-
skiego. 

6. OSP Janowice; 
7. OSP Porąbka – dziewczęta.
Najlepszy Strzelec Turnieju – Rafał Beniowski OSP Kaniów (10 bramek 

strzelonych).
Najlepszy Bramkarz Turnieju – Kacper Motłoch OSP Kaniów (1 bram-

ka przepuszczona).

szkolenie dowódCów osp
W dniach 12 do 21 listopada na terenie gminy Porąbka przeprowa-

dzono Szkolenie Kierującego Działaniem Ratowniczym dla Strażaka Ra-
townika Ochotniczych Straży Pożarnych (Dowódców OSP), zorganizowa-
ne przez Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach. 
Kurs składał się z 35 godzin, z czego 21, to zajęcia teoretyczne, a 14 za-
jęcia praktyczne. W szkoleniu brało udział 32 słuchaczy, z czego 28, to 
druhowie z terenu gminy Porąbka, zajęcia prowadzone były przez funk-
cjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. Jest to pierwszy 
taki kurs zorganizowany na terenie gminy Porąbka, według programu 
szkolenia z dnia 4 marca 2022 roku zatwierdzonego przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. Egzamin przeprowadzono w dniu 21 li-
stopada br. w sali OSP Czaniec, wszyscy słuchacze ukończyli szkolenie 
z wynikiem pozytywnym.

Klasyfikacja końcowa turnieju:
1. OSP Porąbka; 
2. OSP Kaniów; 
3. OSP Kobiernice; 
4. OSP Bestwinka; 
5. OSP Czaniec; 
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małżeŃskie juBileusze Po części oficjalnej przyszła pora na poczęstunek i tańce.
Jubilaci, którzy nie zdecydowali się na udział w spotkaniu, otrzymają 

życzenia i listy gratulacyjne drogą pocztową. 
Obejmujemy myślami wszystkich tegorocznych Jubilatów i życzymy 

im, aby kolejne lata wspólnego życia były nieustająco radosne i szczęśli-
we, aby nie zabrakło wzajemnej życzliwości, uśmiechu i pogody ducha 
oraz aby w zdrowiu i szczęściu doczekali się kolejnych jubileuszy.

15 listopada 2022 r. odbyła się niecodzienna uroczystość – spotka-
nie par małżeńskich, które w roku 2022 obchodziły Jubileusz 50, 55, 60 
i 65-lecia wspólnego życia. 

Zaproszenia na to niezwykłe spotkanie otrzymało 87 par, z czego 30 
zgłosiło chęć uczestnictwa.

Spotkanie odbyło się w Domu Kultury w Bujakowie i zostało poprze-
dzone mszą świętą w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego również 
w Bujakowie.

Jubilaci świętujący kolejne rocznice zawarcia związku małżeńskiego, 
odebrali z rąk Wójta Gminy Pawła Zemanka i Przewodniczącego Rady 
Gminy Zbigniewa Drabka życzenia, dyplomy i kwiaty. Pary z 50-letnim 
stażem małżeńskim, dodatkowo otrzymały medale „za długoletnie po-
życie małżeńskie” przyznane im przez Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Wręczenie tych medali to wyraz społecznego uznania dla trwałości 
małżeństwa i rodziny.

Wspólnie przeżyte lata to wspaniały przykład do naśladowania dla Wa-
szych dzieci, wnuków i wszystkich młodych małżeństw. Wieloletnim związ-
kiem, wzajemnym poszanowaniem i przywiązaniem świadczycie Państwo, 
że rodzina jest najważniejszą wartością w życiu człowieka. To właśnie dla-
tego Jubileusz Małżeństwa cieszy się wielkim poważaniem i szacunkiem 
społecznym – tymi słowami zwracał się do Jubilatów Wójt Gminy – Paweł 
Zemanek.
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reGionalna izBa pamięCi

współpraCa z małopolską uCzelnią paŃstwową  
im. rtm. witolda pileCkieGo w oŚwięCimiu

22 października miało miejsce otwarcie Regionalnej Izby Pamięci 
w Czańcu przy ul. Zagłębocze 7.

Izba Pamięci nie gromadzi tylko eksponatów, lecz również opowieści 
o nich. Głównym celem powstania Izby jest pielęgnowanie historii i przy-
bliżanie jej kolejnym pokoleniom.

Stowarzyszenie Sympatyków Czańca już dziś zaprasza wszystkich za-
interesowanych do odwiedzenia tego wyjątkowego miejsca.

Miło nam poinformować, że Urząd Gminy Porąbka podpisał w dniu 
5 października 2022 r. porozumienie dotyczące realizacji praktyk zawodo-
wych oraz współpracy z Małopolską Uczelnią Państwową im. rtm. Witolda 
Pileckiego w Oświęcimiu.

Porozumienie podpisała Pani Rektor dr Sonia Grychtoł, prof. MUP oraz 
Wójt Gminy Porąbka Paweł Zemanek. W oficjalnym spotkaniu uczestniczy-
ła Pani dr Joanna Stuglik, Dyrektor Instytutu Zarządzania i Inżynierii Pro-

dukcji, Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-go-
spodarczym oraz inicjatorka porozumienia, mieszkanka gminy Porąbka 
Pani dr Katarzyna Kruczek, Kierownik Zakładu Administracji i Bezpieczeń-
stwa, pełnomocnik Rektora ds. kontroli zarządczej.

Małopolska Uczelnia Państwowa oraz Urząd Gminy Porąbka w Porąb-
ce podjęli współpracę, której przedmiotem jest realizacja praktyk zawo-
dowych w urzędzie, przez studentów Małopolskiej Uczelni Państwowej, 
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kierunków studiów I stopnia – Bezpieczeństwo Wewnętrzne oraz Admi-
nistracja Publiczna i Komunikowanie Społeczne.

Współpraca obejmuje w szczególności stworzenie trwałych ram 
współpracy do organizacji praktyk zawodowych, usprawnienie współ-
pracy w realizacji praktyk zawodowych, objętych programem kształce-
nia Uczelni, prowadzenie prac naukowo-badawczych, związanych z pro-
cesem dyplomowania studenta (przygotowaniem pracy dyplomowej) 
w dziedzinie nauk społecznych (szczególnie z zakresu bezpieczeństwa 
wewnętrznego, administracji i komunikowania społecznego) prowadzo-
nych w Uczelni.

Główne założenia realizowanych praktyk w instytucji:
  poznanie instytucji, w której student odbywa praktykę, zapozna-
nie się z jej funkcją, zadaniami i celami;

  zapoznanie z regulaminem wewnętrznym instytucji, przepisami 
o dyscyplinie pracy, bhp, ppoż, ochronie danych osobowych;

  poznanie miejsca i roli instytucji;
  poznanie struktury organizacyjnej, zakresu i formy działania insty-
tucji;

  zapoznanie się z procesem podejmowania decyzji w instytucji,
  poznanie historii przedsięwzięć podejmowanych przez instytucję;
  makro i mikrootoczenie instytucji; relacje między instytucją a in-
nymi instytucjami i organizacjami;

  dorobek instytucji w skali światowej, europejskiej i krajowej;
  pogłębienie nabytej w trakcie studiów wiedzy teoretycznej i skon-
frontowanie jej z praktyką życia społecznego i gospodarczego;

  stworzenie warunków do praktycznego wykorzystania zdobytej 
w toku studiów wiedzy i wykształcenie umiejętności jej zastoso-
wania w praktyce instytucji oraz jej jednostek organizacyjnych;

  zaznajomienie się z praktycznymi zagadnieniami związanymi 
z wybranym kierunkiem kształcenia oraz realiami wykonywania 
przyszłego zawodu;

  pomoc w wykonywaniu zleconych przez instytucję zadań, dosko-
nalenie umiejętności ich prezentacji i formułowania wniosków;

  doskonalenie zdolności planowania czasu pracy, skutecznej ko-
munikacji we współdziałaniu z zespołem pracowników;

  kształtowanie postawy prospołecznej i umiejętności rozwiązywa-
nia konfliktów;

  przygotowanie raportu z realizacji w/w programu praktyk; celem 
raportu jest umożliwienie studentom samodzielnej oceny rozwią-
zań w w/w zakresie;

  zebranie danych empirycznych do pracy dyplomowej.

podwodny Świat
22 września już po raz ostatni przedszkolaki z Kobiernic gościły swo-

ich rówieśników w kobiernickiej placówce. To spotkanie przygotowane 
i poprowadzone zostało według scenariusza pt.: „ Podwodny świat” i pod 
takim właśnie hasłem zorganizowane zostały wszystkie warsztaty i zaba-
wa integracyjna.

Celem spotkania – oprócz wymiany doświadczeń wśród kadry dy-
daktycznej, było: 

– usprawnianie małej i dużej motoryki, 
– pobudzanie do aktywności i odkrywanie rzeczy nowych,
– poznawanie zwierząt żyjących w środowisku wodnym, 
– rozwijanie wrażliwości słuchowej i poczucia rytmu,
– nauka regulowania siły wydechu.
„Morska wyprawa”, „Statek na fali”, „Nurkowanie w zatoce” to tylko 

niektóre warsztaty ogólnorozwojowe, w jakich wzięły udział przedszko-
laki. Dzieci uczyły się współdziałania w polsko-czeskich grupach, co rów-
nież miało znaczny wpływ na pokonywanie barier językowych, uczyło 
wzajemnej komunikacji i ułatwiało przeprowadzenie ćwiczeń z wykorzy-
staniem zakupionego sprzętu i pomocy dydaktycznych.
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BądŹ widoCzny  
– ŚwieĆ przykładem 

Za nami oficjalne rozświetlenie choinek w Gminie Porąbka.
Świetlne sołeckie mini happeningi „ŚWIEĆ PRZYKŁADEM”, połączone 

z coroczną akcją #ŚwiećPrzykładem, realizowaną przez Radio Bielsko, 
Komendę Policji w Bielsku-Białej oraz portal informacyjny Bielskie Drogi.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym za pomoc przy 
realizacji wydarzenia.

Mieszkańcom, sympatykom Gminy Porąbka dziękujemy za tak liczne 
przybycie. Z roku na rok jest nas coraz więcej.

Radiu Bielsko, Bielskim Drogom, Komendzie Policji w Bielsku-Białej 
serdecznie dziękujemy za żywą lekcję o tematyce bezpieczeństwa.
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Ostatnie spotkanie w ramach projektu „Od rehabilitacji do integracji 
– kontynuacja polsko-czeskiej przedszkolnej współpracy” odbyło się 29 
września br. w Palkovicach i stanowiło podsumowanie dotychczasowych 
działań. Prowadzone przez polsko-czeską kadrę dydaktyczną zajęcia 
warsztatowe miały na celu wyzwalanie aktywności ruchowej dzieci, bu-
dowanie zaufania, poczucia bezpieczeństwa, wzmacnianie spostrzegaw-
czości i koncentracji uwagi. 

Warsztaty pod nazwą „Gimnastyka dla smyka” z ziemniakiem i chu-
stą animacyjną prowadzona była zarówno w grupie, jak i z podziałem 
na zespoły, a ćwiczenia zostały dobrane w taki sposób aby jak najlepiej 
rozwijać sprawność psychoruchową, przy równoczesnym nabywaniu 

Gimnastyka dla smyka umiejętności przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw ru-
chowych. 

Na zakończenie zajęć, dzieci wykonywały prace plastyczne pt.: „Worki 
z ziemniakami”, „Suknia Pani Jesieni”.

Dzięki wspólnej realizacji projektu, oprócz spotkań warsztatowych, 
jakie odbywały się po obu stronach granicy, przedszkole w Kobiernicach 
pozyskało pomoce dydaktyczne do sal: doświadczania świata i integracji 
sensorycznej, a także do gabinetów: psychologicznego i logopedyczne-
go. Zostało również wyposażone w sprzęt multimedialny m.in.: monitora 
multimedialnego, ekranu, radioodtwarzaczy, wielofunkcyjnego urządze-
nia audio. 

Koniec projektu nie oznacza końca współpracy, którą obie placówki 
zgodnie deklarują w przyszłym okresie programowym dedykowanym 
współpracy transgranicznej.

sędzia adrian kozieł z kolejnymi osiąGnięCiami
Kolejna udana impreza już za nim. Tym razem Adrianowi, przyszło prowadzić 9 meczów na 

Mundialu, w tym ćwierćfinał, a przede wszystkim prestiżowy mecz otwarcia mistrzostw.
Dwutygodniowy pobyt w Turcji okazał się bardzo pozytywny i owocny. Tym samym miesz-

kaniec gminy Porąbka ma już na swoim koncie wszystkie najważniejsze imprezy: Mistrzostwa 
Świata, Mistrzostwa Europy oraz Ligę Mistrzów.

Gratulujemy!
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W Gminie Porąbka 
w miejscach publicznych zo-
stały zamontowane kolejne 
trzy Defibrylatory.

Nowe urządzenia zostały 
zamontowane przy Domu 
Gromadzkim w Bujakowie, 
Ośrodku Zdrowia w Kobier-
nicach oraz przy OSP Kobier-
nice. 

Dwa urządzenia zostały zakupione ze środków własnych Urzędu 
Gminy Porąbka. Zakup trzeciego urządzenia, zlokalizowanego przy OSP 
Kobiernice, został sfinansowany przez lokalną firmę Marhan z Kobiernic, 
za co serdecznie w imieniu lokalnej społeczności dziękujemy. 

Ponadto informujemy, że Defibrylatory znajdują się również przy 
Domu Kultury w Czańcu i OSP Porąbka. 

Automatyczny defibrylator zewnętrzny to wysoce specjalistyczne, 
niezawodne, skomputeryzowane urządzenie, które za pomocą poleceń 
głosowych i wizualnych prowadzi zarówno osoby z wykształceniem me-
dycznym, jak i bez niego przez procedurę bezpiecznej defibrylacji w na-
głym zatrzymaniu krążenia. Został skonstruowany tak, by w odróżnieniu 
od defibrylatora szpitalnego służyć w warunkach zewnętrznych, w miej-
scach publicznych, takich jak instytucje, urzędy czy też ośrodki sportowe. 
Jego ideą jest więc łatwy i publiczny dostęp i prostota w obsłudze, tak 
by użyć go mógł każdy, nawet osoba nieprzeszkolona medycznie. De-
fibrylator wyposażony jest tylko w dwa przyciski, dzięki czemu obsługa 
urządzenia jest niezwykle czytelna i prosta.

Skrót AED pochodzi z języka angielskiego i oznacza Automated 
External Defibrillator, czyli w języku polskim Automatyczny Zewnętrzny 
Defibrylator.

AUTOMATYCZNY – Defibrylator AED to urządzenie w pełni zautoma-
tyzowane. Oznacza to, że działa według ustalonego algorytmu, którego 
zadaniem jest wykrycie nieprawidłowego rytmu serca, migotania komór. 
Defibrylator prowadzi prostymi komunikatami przez cały proces ratowa-
nia życia i po przyklejeniu elektrod, samodzielnie bada rytm serca. Dzięki 
temu, również samodzielnie zaleca podanie impulsu elektrycznego.

ZEWNĘTRZNY – Dlatego, ponieważ wszelkie czynności ratunkowe 
odbywają się za pomocą elektrod, przyklejanych na skórę pacjenta. 
Elektrody są jednorazowe i po zakończonej akcji ratunkowej należy wy-
mienić je na nowy. Podczas akcji ratunkowej jednego pacjenta, elektrod 
można używać wielokrotnie.

DEFIBRYLATOR – Urządzenie, którego zadaniem jest przywracanie 
prawidłowego rytmu serca, za pomocą podania impulsu elektrycznego. 
W przypadku wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia, w połączeniu 
z resuscytacją krążeniowo-oddechową jest jedynym sposobem na ura-
towanie życia.

Do defibrylatora dołączany jest zestaw uzupełniający pierwszej po-
mocy do AED, który składa się z maseczki do sztucznego oddychania, 
maszynki do golenia, dwóch par rękawiczek winylowych, gazika do de-
zynfekcji, gazy do osuszenia skóry osoby ratowanej oraz nożyczek.

Uwagi dodatkowe do użycia defibrylatora:
  Bezwzględnie pamiętaj o odsunięciu się od poszkodowanego na czas 
analizy.

  Jeżeli zalecane jest wyładowanie, sprawdź, czy nikt (łącznie z Tobą) 
nie dotyka pacjenta i naciśnij przycisk „wyładowanie”.

  Jeżeli poszkodowany znajduje się w wodzie (choćby w kałuży), należy 
umieścić go poza nią. Jeżeli klatka piersiowa poszkodowanego jest 
mokra, należy ją osuszyć. Czynności te są podyktowane bezpieczeń-
stwem osób udzielających pomocy, aby nie doszło do porażenia prą-
dem. Ryzyko porażenia prądem jest minimalne, jeżeli poszkodowany 
nie ma kontaktu z wodą i jego klatka piersiowa jest sucha.

  Zatrzymanie krążenia u dzieci jest najczęściej spowodowane nie-
drożnością dróg oddechowych, bardzo rzadko pierwotna przyczyna 
jest pochodzenia sercowego. Defibrylatora typu AED można używać 
u dzieci powyżej pierwszego roku życia. Do tego celu służą specjalne 
elektrody pediatryczne. Elektrody te są specjalnie oznakowane, tak 
aby nie mylić ich z elektrodami dla dorosłych. Nie zawsze znajdują się 
one w standardowym wyposażeniu defibrylatorów AED.

  Wielu ludzi korzysta z przezskórnej drogi podawania leków (np. ni-
trogliceryny, leków przeciwbólowych, hormonoterapii itp.). Jeśli po 
odsłonięciu klatki piersiowej zobaczymy naklejony plaster, należy go 
usunąć, a skórę w tym miejscu wytrzeć przed naklejeniem elektrod. 
Jeżeli u poszkodowanego na klatce piersiowej zauważymy bliznę 
i wyczujemy zgrubienie podskórne, należy przypuszczać, że poszko-
dowany ma wszczepiony rozrusznik serca. Unikajmy umieszczania 
elektrod bezpośrednio w okolicy tego urządzenia. Najlepiej odsuńmy 
elektrody defibrylatora AED o 5–10 cm.

powołanie do Śląskiej 
akademii piłkarskiej

Brawo! Tomasz Parcia został powołany do Śląskiej Akademii Piłkar-
skiej. Gratulujemy i życzymy powodzenia

#ŚląskiZwiązekPiłkiNożne

kolejne defiBrylatory zamontowane
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uCzniowski kluB sportowy millenium
Rok 2022, to kolejny rok działalności Uczniowskiego 

Klubu Sportowego MILLENIUM. Klub zrzesza 180 człon-
ków w 4 sekcjach: siatkówka halowa i plażowa, tenis 
stołowy, turystyka, nauka pływania. Niezmiennie najważ-
niejszym celem Klubu jest upowszechnianie aktywnego 
spędzania czasu wolnego, bezpiecznego i atrakcyjnego 
zagospodarowania wolnego czasu oraz niezbędnego re-

laksu. Ważnym elementem jest rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej, 
współdziałanie w grupie i działanie zgodne z zasadą fair play. Zajęcia i roz-
grywki stwarzają szereg okazji do odnoszenia sukcesów lub porażek, co 
służy rozwojowi emocjonalnemu dzieci i kształtuje właściwe reagowanie 
w określonej sytuacji. 

Klub realizuje projekty dzięki współpracy z Gminą Porąbka, Powiatem 
Bielskim, Glinka Academy, przy wsparciu funduszy z MSiT. 
1. Gmina Porąbka:

  Projekt pn. „Sport – pasja i walka” w ramach zadania: Wspieranie i upo-
wszechnianie kultury fizycznej – szkolenie sportowe dzieci i młodzieży 
(zapewnienie transportu na zawody i turnieje oraz wynagrodzenie dla 
instruktorów siatkówki i tenisa stołowego);

  Projekt „Woda – radość i zabawa” w ramach zadania: Ochrona i promo-
cja zdrowia-organizacja pozalekcyjnych, alternatywnych, ogólnoro-
zwojowych i ciekawych form zajęć. W roku szkolnym 65 uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Porąbce uczestniczyło w 8 wyjazdach zorganizo-
wanych przez UKS „Milenium” na basen w Kętach;

  Projekt „Wędruję i odkrywam” w ramach zadania z zakresu turystyki 
i krajoznawstwa. W bieżącym roku kalendarzowym UKS Millenium zor-
ganizował i przeprowadził cztery piesze wycieczki turystyczne: z Jawo-
rza na Błatnią, z Rzyk na Leskowiec, z Porąbki Wielkiej Puszczy na Ja-
worzynę, z Milówki na Halę Boraczą. W rajdach brały udział dzieci, ich 
rodzice i nauczyciele, co posłużyło wzajemnej integracji. Cieszymy się, 
że do grona „wędrowców” dołączyły kolejne dzieci z klas pierwszych. 
Dodatkowo członkowie UKS „Millenium” wzięli udział w Powiatowym 
Jesiennym Rajdzie „Brązowego Liścia”, którego trasa wiodła z Wapienicy 
przez Wysokie i Palenicę. Meta rajdu znajdowała się w Jaworzu;

2. Powiat Bielski:
  Projekt „Z siatkówką przez życie”, realizowany w ramach zadania 
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – działania w zakresie 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, 
prowadzone w powiecie bielskim 
przez uczniowskie kluby sportowe. 
Dzięki temu projektowi częściowo 
zapewniony był transport na turnieje 
i zawody.
Zawodnicy Klubu brali udział w: 
Ogólnopolskim Turnieju Mini piłki 

Siatkowej KINDER Joy of moving.
Do rozgrywek zgłoszono dwie druży-

ny „2” dziewcząt i „2” chłopców.
Dziewczęta rozegrały 5 turniejów, 

a chłopcy 4 turnieje na terenie całego 
Śląska.

– Turnieju z okazji Święta Flagi organizowanym przez BKS Bielsko-Biała
W turnieju wzięły udział 3 drużyny „4” dziewcząt.
– Wojewódzkich rozgrywkach w piłkę plażową
W rozgrywkach wzięły udział 3 pary dziewcząt i 2 pary chłopców.

3. Ministerstwo Sportu i Turystyki:
W ramach realizacji projektu pn. „Program KLUB – edycja 2022” zaku-

piono sprzęt sportowego o wartości ponad 6 tys. oraz prowadzone są za-
jęcia z piłki siatkowej i tenisa stołowego.
4. Glinka Academy:

Od 5 lat Klub jest członkiem Fundacji Małgorzaty Glinki „Glinka Acade-
my”, która wspiera 17 klubów z całej Polski.

Projekty realizowane w ramach fundacji to:
  Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci z klas I–III;
  Festiwal piłki siatkowej w Wałczu – 11-dniowy obóz sportowy w którym 
wzięło udział 15 dzieci z naszego klubu; 

  Piknik Zdrowia dla społeczności Porąbki, łączący konkurencje sporto-
we, zabawy na dmuchańcach, spotkanie z dietetykiem, pierwszą po-
moc przedmedyczną i inne atrakcje dla dzieci i dorosłych;

  Wielki Finał o Puchar Małgorzaty Glinki – 4 dniowy turniej dla zawodni-
ków Klubu w Łebie;

  Szkolenie dla trenerów Klubu w Spale.
Oprócz zajęć sportowych, wyjazdów na rozgrywki, obozy sportowe 

Klub organizuje też wyjazdy na mecze piłki siatkowej. Szczególnie atrak-
cyjny był wyjazd na kibicowanie w czasie Mistrzostw Świata w piłce siatko-
wej mężczyzn w katowickim Spodku.

Działalność Klubu opiera się na pozyskiwaniu środków z różnych pro-
gramów grantowych, a także na ogromnym zaangażowaniu trenerów, dy-
rekcji i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Po-
rąbce. Dziękujemy również wszystkim, którzy wspierają działalność Klubu 
i pomagają w organizacji licznych przedsięwzięć. Szczególne podziękowa-
nia kierujemy do:

– Wójta Gminy Porąbka – Pawła Zemanka,
– Starosty bielskiego – Andrzeja Płonki,
– Rady Rodziców przy SP nr 1 w Porąbce 
– Koła Gospodyń Wiejskich w Porąbce,
– OSP w Porąbce,
– rodziców członków klubu.

Zarząd UKS Millenium Porąbka
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mikołajki u najmłodszyCh
„Jedzie święty Mikołaj
białą brodą świeci,
worek z prezentami
ma dla grzecznych dzieci”.

Mikołajki, to jedno z ulubionych świąt wszystkich dzieci. Tradycyjnie 
obchodzone są 6 grudnia. W tym roku w Gminie Porąbka, Mikołaj od-
wiedził grzeczne dzieci już 5 grudnia. Spotkania odbyły się we wszyst-
kich Przedszkolach działających na terenie Gminy Porąbka. Mikołajowi 
towarzyszył Wójt Gminy Porąbka Paweł Zemanek oraz Przewodnicząca 
Komisji Kultury, Oświaty oraz Spraw Społecznych Eugenia Kula.

Dzieci w zamian za otrzymane prezenty zaprezentowały swoje umie-
jętności podczas recytowania wierszyków i  śpiewania piosenek świą-
tecznych. To był piękny czas. Dziękujemy!
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powiatowe szaChy

#zGrana 
paCzka

Fotorelacja

z prowadzenia gier 
w Szkole Podstawo-
wej w Kobiernicach 
z okazji Dnia Gier 
Planszowych 2022.

W dniu 26 listopada w GOK-u w Porąbce, odbył się III Turniej 
w ramach Powiatowej Ligi Szachowej pod honorowym patrona-
tem starosty bielskiego Andrzeja Płonki.

Na starcie pojawiło się 66 zawodników.
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Gminna BiBlioteka puBliCzna w porąBCe
Podstawowe funkcje biblioteki, w tym 

i naszej działającej centralnie w Porąbce 
i filialnie w poszczególnych sołectwach, 
to przede wszystkim gromadzenie, re-
jestrowanie, przechowywanie i ochrona 
materiałów bibliotecznych, udostępnianie 
materiałów bibliotecznych na miejscu i na 

zewnątrz, pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej, prowadze-
nie działalności informacyjno-bibliograficznej. 

Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych obejmuje 
również publikacje dotyczące własnego regionu. Dzięki tym staraniom, 
znajdziecie u nas wcale nie takie skąpe publikacje promujące nasz region 
i jego historię. Tę ofertę kierujemy głównie do studentów i pasjonatów 
nie tylko krajobrazowych walorów naszych miejscowości. Turyści mogą 
u nas dodatkowo zdobyć specjalnie zaprojektowaną – pieczęć sygnują-
cą, że odwiedzili naszą okolicę. 

Wewnątrz, biblioteka centralna wraz z filiami prowadzi działal-
ność mającą na celu przyciągnąć jak największe rzesze czytelników. 
W pierwszej kolejności swoją uwagę skupiamy na dzieciach w wieku 
przedszkolnym. W tym celu wciąż jesteśmy w ogólnopolskiej akcji Mała 
książka – wielki człowiek. Przeczytać o niej możecie na naszej Stronie 
i na Facebooku. Mając w dalszym ciągu na uwadze tych najmłodszych 
i wczesnoszkolnych czytelników, organizujemy spotkania autorskie 
z ulubionymi pisarzami. W tym roku odbyliśmy cykl spotkań z Panią 
Renatą Piątkowską – popularną autorką książek dla dzieci. Odwiedziny 
przedszkolaków i klas ze szkół podstawowych są coroczną inicjatywą 
łączącą w naturalny sposób bibliotekę z tymi placówkami. Najczęściej, 
spotkania mają charakter pogadanki i prawie zawsze przy tej okazji 
czytany jest fragment książki lub krótkie opowiadanie. W ten sposób 
budzimy ciekawość i uświadamiamy, że to co znajduje się w książce 
może być frapujące i tajemnicze. Mnóstwo inicjatyw, aktywizujących 
naszych czytelników i potencjalnych nowych użytkowników biblioteki 
odbywa się na naszym Facebooku. 

Na przedwiośniu ogłosiliśmy konkurs fotograficzny W poszukiwaniu 
wiosny i bardzo szybko zaczęliśmy otrzymywać przepiękne zdjęcia łąk, 
ogrodów, lasów, w których zadzia-
ły się niedostrzegalne na pierwszy 
rzut oka, a wypatrzone obiektywem 
magiczne symptomy wiosny. Wszy-
scy uczestnicy konkursu otrzymali 
równie piękne nagrody książkowe. 
To oczywiście nie jedyna taka inicja-
tywa, w którą włączaliśmy naszą spo-
łeczność obserwującą nas na Facebo-
oku. Było ich wiele i za każdym razem 
odzew był zadowalający. 

Dodatkowo byliśmy propaga-
torami lokalnej sztuki i międzyna-
rodowej ilustracji książki dziecięcej. 
W pierwszym przypadku była to wy-

stawa wyjątkowych 
rzeźb pani Elżbie-
ty Hentisz-Gierek. 
Można było oglądać 
i podziwiać nietypo-
we dzieła wykonane 
z wyschniętych ko-
rzeni drzew i suchych 
konarów. „Jasnowi-
dze” to kolejna wy-
stawa – objazdowa, 
którą Wydawnictwo 
Dwie Siostry udo-
stępnia zaintereso-

wanym bibliotekom. Tak więc, trzy ogromne skrzynie pokonkursowych 
ilustracji autorów z wielu krajów (Konkurs „Jasnowidze” jest międzyna-
rodową imprezą promującą ilustrację w książce dla dzieci), wyekspono-
waliśmy w naszej czytelni. Odwiedzający wystawę otrzymywali katalog 
prac pomocny przy zwiedzaniu. Ekspozycja zrobiła duże wrażenie na 
oglądających. Współczesna biblioteka jest aktywna na różnych polach, 
dlatego organizujemy warsztaty literacko-plastyczne dla najmłodszych 
i warsztaty rękodzieła dla dorosłych. 

W okresie wakacyjnym młodzi uczestnicy wzięli udział w warsztatach 
typograficznych, łącząc wiedzę o literach z zabawą, jaką jest malowanie 
na dużych formatach. Dorośli, to głównie kobiety, które co wtorek szyją, 
dziergają, a to co wychodzi spod ich rąk, budzi zachwyt naszych follower-
sów. Nasza biblioteka, to miejsce przyjazne wszystkim, dlatego zagląda-
ją do nas studenci różnych kierunków studiów. Jesteśmy radzi, jeśli przy 
okazji mają nam coś do zaoferowania. 

W listopadzie, praktykantka studiująca kulturę chińską poprowadzi-
ła cykl spotkań dla dzieci, przybliżając im ten odległy kraj, jego kulturę 
i zwyczaje. Wszystkich serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszej 
Strony i Facebooka, tam możecie znaleźć relacje z bieżących wydarzeń 
jak również dowiedzieć się o nowościach wydawniczych i przeglądać 
nasz księgozbiór on-line. 
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z żyCia szkoły w Bujakowie…
1. zawsze jest dobry czas na pomaganie – Pola Nadziei

„Pola Nadziei” to międzynarodowy program, którego celem jest po-
zyskiwanie środków na funkcjonowanie hospicjów. To także promowanie 
idei opieki hospicyjnej, postaw prospołecznych wśród dzieci i młodzieży, 
a także budzenie wrażliwości na los ciężko chorego człowieka. W Polsce 
„Pola Nadziei” działają od 1998 roku. Akcja identyfikowana jest z żółtym 
żonkilem – symbolem nadziei i szacunku, przypominającym o ludziach, 
stawiających czoła wielkim problemom: chorobie, cierpieniu i śmierci. Każ-
dego roku „Pola Nadziei” rozpoczynają się od posadzenia żonkili. Następnie 
organizowane są inne wydarzenia, by zachęcić wszystkich ludzi dobrej 
woli do włączenia się w pomoc osobom chorym i umierającym.

w bieżącym roku szkolnym, także i nasi wolontariusze przyłą-
czyli się do żonkilowej akcji. Celem podjętych działań jest pozyska-
nie środków finansowych niezbędnych do codziennego funkcjono-
wania hospicjum im. jana pawła ii w Bielsku-Białej.

oŚwiata
narodowy proGram rozwoju CzytelniCtwa

W roku szkolnym 2022/2023 Publiczne Przedszkole nr 1 w Czańcu 
bierze udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. Celem 
projektu jest kształtowanie postaw proczytelniczych oraz zwiększanie 
dostępu do wszelkich formatów książek. W ramach programu przed-
szkolaki uczestniczyły w spotkaniach z przedstawicielami zawodów 
związanych z książką: bibliotekarką, pisarką, panią księgarz, panią dru-
karz. Ponadto grupa „Pszczółek” i „Jeżyków” brała udział w wycieczce do 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Czańcu oraz biblioteki szkolnej.

Dzieci wzięły również udział w konkursie recytatorskim w oparciu 
o poezję dziecięcą „Dobre maniery na wesoło” oraz konkursie plastycz-
nym „Okładka na książkę”. Wszystkie grupy zapraszały chętnych rodziców 

do czytania bajek – „Bajka z gościem”. Kolejnymi ważnymi działaniami 
były: Akcja „Moja domowa biblioteczka” oraz uruchomienie biblioteczki 
przedszkolnej dla dzieci i rodziców. Nauczycielki we wszystkich grupach 
wiekowych pamiętają o cyklicznym czytaniu książek o wyznaczonych 
porach dnia: „Bajeczki do poduszeczki” – grupy młodsze, „Relaks z książ-
ką” – grupy starsze.

Dzięki realizacji programu do przedszkola zostało zakupionych wiele 
nowych książek dostosowanych do potrzeb dzieci, które są wykorzysty-
wane podczas zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Katarzyna Witek, Justyna Markiewicz
Publiczne Przedszkole nr 1 w Czańcu

Szkoła PodStawowa z oddziałami PrzedSzkolnymi w BUJakowie 
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2. wycieczki zrealizowane w ramach przedsięwzię-
cia men – pod nazwą Poznaj Polskę w 2022 roku:
– zwiedzanie krakowa;

Klasa I wybrała się na zwiedzanie Krakowa. Uczniowie zachwycili się 
Wisłą oraz Wawelem. Potem wszyscy udali się na Rynek. U stóp pomnika 
Adama Mickiewicza dzieci podziwiały Kościół Mariacki. Miały okazję wy-
słuchać na żywo hejnału z Wieży Mariackiej. Następnie wycieczka prze-
niosła się do podziemi Krakowskiego Rynku, gdzie wystawiono znaleziska 
z czasów średniowiecza: narzędzia, biżuterię, zabawki, obuwie, uzbrojenie, 
monety, plomby i odważniki kupieckie, kościane grzebienie czy ozdoby 
strojów. Dzieci obejrzały również spektakl na motywach legendy o królu 
Kraku i smoku wawelskim oraz dowiedziały się, jak wyglądało wtedy życie. 
Uczniowie mogli się również zważyć za pomocą dziwnej wagi, zajrzeć do 
wnętrza chaty, zobaczyć dawny warsztat kowala. Była to naprawdę ciekawa 
lekcja historii Krakowa, ukazana w innowacyjny sposób. Dzielni podróżni-
cy odwiedzili także Sukiennice, przespacerowali się do Bramy Floriańskiej, 
w stronę Barbakanu, pomników Jana Matejki oraz Grunwaldzkiego i zaku-
pili pamiątki. Pogoda sprzyjała spacerowi, który zaprowadził uczniów do 
Żywego Muzeum Obwarzanka – miejsca, gdzie dzieci poznały tradycje jego 
wypieku oraz cały proces produkcji. Uczniowie wzięli udział w warsztatach 
i otrzymali dyplom czeladnika wraz ze swoim własnym wypiekiem. Zado-
wolone i pełne wrażeń dzieci wracały do domu w pogodnym nastroju.

– wyjazd do Bochni i nowego wiśnicza;

40 uczniów klasy 4a, 4b oraz 5 wraz z wychowawcami wybrało się na 
wycieczkę do najstarszej w Polsce Kopalni soli w Bochni działającej od 1248 
roku. Na początku był zjazd windą pod ziemię szybem Campi na głębo-
kość 212 m, gdzie na uczestników wycieczki czekała kolejka przemierzają-
ca trasę pomiędzy szybami. Dzięki Podziemnej Ekspozycji Multimedialnej, 
zwiedzanie kopalni ma charakter podróży w czasie. Przy wykorzystaniu 
holograficznych i interaktywnych inscenizacji pokazano średniowieczne 
techniki wydobywcze, zwyczaje górników oraz inne aspekty życia kopalni. 
Zwiedzający obejrzeli prezentacje dotyczące: dawnego systemu wentyla-
cji, sposobów pozyskiwania soli, jej transportu na powierzchnię, symulację 
zalania wodą z rzeki podziemnych korytarzy. Uczniowie poznali także le-
gendę o św. Kindze, odwiedzili jej kaplicę i spotkali się ze Skarbnikiem, od 
którego otrzymali sakiewkę z białym złotem.

Kolejnym punktem wycieczki było obejrzenie uroczego zespołu ar-
chitektoniczno-krajobrazowego z zamkiem rodziny Kmitów i Lubomir-
skich w Nowym Wiśniczu. Uczniowie poznali historię budowli, warunki 
życia oraz zwyczaje jej mieszkańców. Był to dzień pełen wrażeń oraz 
refleksji, że warto przenieść się w czasie, aby docenić to, co się posiada 
i warunki, w jakich żyje. Ta wycieczka na długo pozostanie w pamięci jej 
uczestników.

międzynarodowy klub młodzieżowy „together”
14 listopada oraz 1 grudnia 2022 r w Szkole Podstawowej z Oddzia-

łami Przedszkolnymi w Bujakowie odbyły się zajęcia profilaktyczno-wy-
chowawcze w klasach 5a i 6a. Poprowadzone zostały przez Centrum 
Innowacyjnej Profilaktyki Epsilon. Program miał na celu integrację ró-
wieśników, poprawę klimatu w zespole klasowym oraz wsparcie zdrowia 
psychicznego uczniów. 

W tym roku szkolnym w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przed-
szkolnymi w Bujakowie rozpoczęły się spotkania Międzynarodowego 
Klubu Młodzieżowego „Together”, pod opieką psychologa szkolnego. 

Celem Klubu jest bliższe poznanie się uczniów polskich i ukraińskich, 
nawiązanie nowych przyjaźni, zauważenie różnic i podobieństw między 
Polską i Ukrainą, obdarowanie wsparciem osób dołączających do spo-
łeczności Bujakowa, wzmacnianie zdrowia psychicznego uczestników.

Gminny konkurs wiedzy o sejmie
W dniu 22.11.2022 roku w Porąbce rozegrany został 5 Gminny Kon-

kurs Wiedzy o Sejmie pod patronatem Pani poseł na Sejm RP Małgorzaty 
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Pępek i władz gminy Porąbka pod przewodnictwem Pana Wójta Pawła 
Zemanka.

W konkursie uczestniczyli uczniowie wszystkich szkół podstawowych 
gminy Porąbka. Miło nam poinformować, że I miejsce zdobyła uczennica 
naszej szkoły – Katarzyna Duda. 

Gratulujemy!

zbiórka makulatury
Początkiem listopada Klub 

Młodego Ekologa działają-
cy przy Szkole Podstawowej 
w Bujakowie przeprowadził 
dla mieszkańców Bujakowa 
coroczną zbiórkę makulatury. 
W tym roku udało się zebrać 
prawie 2 tony makulatury ra-
tując tym samym ok. 35 drzew. 
Bardzo dziękujemy uczniom, 
rodzicom i mieszkańcom Buja-
kowa za aktywny udział w akcji.

przedszkole
„Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo. 
Projektem, który nieustannie się urzeczywistnia. 
Przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta”.

Jan Paweł II
pasowanie na przedszkolaka

16 listopada w Oddziałach Przedszkolnych w Bujakowie odbyło się 
najważniejsze święto dzieci – pasowanie na przedszkolaka. W tym dniu 
dzieci ubrane w stroje galowe mogły po długich przygotowaniach wy-
stąpić przed swoimi rodzicami i jednocześnie stać się prawdziwymi 
przedszkolakami. Dzieci zaśpiewały piosenki, powiedziały wierszyki, wy-
konały taniec, po czym zostały pasowane przez panią Dyrektor. Na ko-
niec dzieciom wręczone zostały dyplomy oraz upominki.

„My, przedszkolaki dzielne, będziemy zawsze uśmiechnięte”. 
„Już od dzisiaj zapewniamy, że przedszkole pokochamy”. 

wycieczka do figloparku

25 października przedszkolaki z Oddziałów Przedszkolnych w Buja-
kowie wybrały się na wycieczkę do figloparku „Fantazja” w Andrychowie. 
Tego dnia dzieci bawiły się na czterech poziomach struktur do zaba-
wy. Czekały na nie również różnorodne atrakcje takie jak: pajęcza wie-
ża, pneumatyczne działa, zjeżdżalnie, zjazd rolkowy, wulkan zjazdowy, 
przejścia rogów, strefa trampolin i pontonów oraz boisko do piłki nożnej 
i kosza. Fantazja to nie tylko idealny plac zabaw, ale także małe miastecz-
ko, gdzie dzieci mogą odkrywać swoją kreatywność i dobrze się bawić. 
Podczas pobytu w sali zabaw dzieci otrzymały poczęstunek. W tym dniu 
każdy przedszkolak był jeszcze bardziej szczęśliwszy!

Dyrektor szkoły z nauczycielami
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Szkoła PodStawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza w czańcU 

fotozoom  
– pierwsze szkolne kółko  
fotoGrafiCzne w sp 1 CzanieC 
Poznawanie nowych technologii? czemu nie! 

Nasza szkoła od września 2022 
roku bierze udział w programie#La-
boratoriaPrzyszłości, inicjatywie edu-
kacyjnej realizowanej przez Minister-
stwo Edukacji i Nauki we współpracy 
z Centrum GovTech w Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów. Jego celem jest 

budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. To 
właśnie staramy się robić z wykorzystaniem pozyskanego w ramach pro-
gramu sprzętu, między innymi sprzętu fotograficznego.

Otrzymany sprzęt otworzył przed nami nowe możliwości – tak 
zrodził się pomysł założenia Szkolnego Koła Fotograficznego FotoZo-
om, które skupia uczniów zafascynowanych fotografią, chętnych do 
uwieczniania otaczającej rzeczywistości w obiektywie. Jesteśmy na 
etapie tworzenie ministudia telewizyjnego –fotograficznego, w którym 
chcielibyśmy fotografować, nagrywać, eksperymentować z dźwiękami 
i obrazem wykorzystując w tym celu różne programy i akcesoria – gim-
bala do aparatu i kamery, statywu, mikrofonu, oświetlenia do realizacji 
nagrań itp.
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Szkoła PodStawowa nr 2 im. kard. karola woJtyły w czańcU 

szkoła na miarę XXi wieku, Czyli laBoratorium przyszłoŚCi 

Reporterzy FotoZoom udokumentowali już wiele szkolnych imprez 
m. in. ogólnoszkolne malowanie oraz piękne, indywidualne prace plastycz-
ne z kropką w tle, Dzień Spadającego Liścia, Dzień Czystego Powietrza, 
uroczystą Akademię 11 Listopada, Żywą Lekcję Historii, Światowy Dzień 
Dobroci, Dzień Misia… Udało się nam nawet uchwycić moment największe-

go zaćmienia Słońca!!! Wszystkie zdjęcia zmontowane w postaci filmików 
można obejrzeć je na stronie szkoły www.sp1czaniec.pl lub na szkolnym Fb. 
Zapraszamy.

Cieszymy się, że ilość szkolnych reporterów rośnie… Pozdrawiamy 
z Sienkiewicza.

Opiekunki K-FotoZoom

W zeszłym roku szkolnym w ramach programu Laboratorium Przy-
szłości pozyskaliśmy nowoczesne pomoce dydaktyczne, między inny-
mi: okulary VR, drukarkę 3D, mikrokontroler Arduino, stację lutowniczą, 
sprzęt i akcesoria do fotografowania, a także kamerę 3600.

Z okularami VR uczniowie zapoznawali się na zajęciach z informa-
tyki już w ubiegłym roku szkolnym. Wraz z początkiem września korzy-
stanie z pomocy dydaktycznych LP nabrało rozpędu. Na pierwszy ogień 

poszła drukarka 3D oraz okulary VR. Podczas pierwszego miesiąca zajęć 
skupiliśmy się na zaprzyjaźnianiu się ze sprzętem tak, aby poznać jego 
możliwości i w przyszłości wykorzystać potencjał. Uczyliśmy się obsługi 
drukarki oraz okularów i wymiany filamentu. Stawialiśmy też pierwsze 
kroki w projektowaniu w 3D w aplikacji tinkercad i sprawdziliśmy nasze 
projekty, wykonując pierwsze wydruki. 

Na obchodzonej 30 września Nocy Bibliotek furorą cieszyły się trój-
wymiarowe breloczki – sówki, które na pamiątkę otrzymał każdy uczeń. 
Dzięki zakupionemu w ramach programu nowoczesnemu cyfrowemu 
aparatowi oraz akcesoriom (lampie i statywowi) udało się stworzyć 
świetną atrakcję na Dzień Chłopaka i Noc Bibliotek 2022, czyli fotobud-
kę. Poza tym uczniowie w czasie zajęć świetlicowych pod czujnym okiem 
nauczycieli stawiali swoje pierwsze kroki w przygodzie z fotografią. Efek-
tem działań szkolnych fotografów były pamiątkowe zdjęcia klasowe.

Sprzęt fotograficzny został również wykorzystany do uwiecznienia 
na zdjęciach szkolnych obchodów Dnia Tabliczki Mnożenia, Code Week, 
Dnia Edukacji Narodowej, Dnia Patrona oraz obchodów Święta Niepod-
ległości. Pojechał również z uczniami na szkolne wycieczki do Wrocławia, 
Torunia oraz Wieliczki. Dodatkowo na Jesiennym Powiatowym Rajdzie 
Brązowego Liścia oraz podczas akcji Szkoła do Hymnu odbyły się pierw-
sze próby tworzenia zdjęć i filmików za pomocą kamerki 3600.

Końcem października po raz kolejny wykorzystaliśmy naszą drukarkę 
3D. Tym razem po to, by wydrukować uszkodzone uchwyty (wcześniej 
zaprojektowane w aplikacji tinkercad), podtrzymujące sztalugi służące 
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do wykonywania dekoracji na szkolne imprezy. Koniec listopada to z ko-
lei początek projektowania i drukowania ozdób świątecznych przezna-
czonych na gminny kiermasz bożonarodzeniowy.

Ostatnie dni to także bardzo intensywne wykorzystanie gogli VR. 
Dzięki nim uczniowie z klas zarówno młodszych, jak i starszych wybrali się 
w niezwykłą podróż do wnętrza człowieka oraz dookoła świata, zwiedza-

jąc najciekawsze miejsca na kuli ziemskiej. Natomiast na lekcji otwartej dla 
nauczycieli, a także rodziców w klasie 4a poznali ludzki układ krwionośny, 
oglądając z bliska między innymi serce, krwinki czerwone oraz białe.

Już teraz wiemy, że zajęcia z wykorzystaniem nowych pomocy dy-
daktycznych będą bardzo ciekawe, kreatywne, czyli na miarę XXI wieku.

Opracowała Agnieszka Kowalsk

zwiedzamy polskę, Czyli wyCieCzki naszyCh uCzniów
wyjazdy w ramach programu ministra edukacji i nauki „Poznaj Polskę”

wieliCzka
7 listopada uczniowie z klas drugich, trzecich i czwartych uczestni-

czyli w wycieczce do Kopalni Soli w Wieliczce.
Miejsce to uchodzi za jedno z największych atrakcji turystycznych 

w Polsce. Podczas wycieczki śladami legend dzieci mogły podziwiać 
wspaniałe kaplice, urokliwe podziemne jeziorka, oryginalne urządzenia 
i sprzęt, a także ślady prac górniczych, które dały czwartakom wyobraże-
nie o zmaganiach ludzi z żywiołem, ich pracy oraz wierzeniach. Na trasie 
uczniowie pokonali 800 schodów, z czego na starcie już 380.

Podczas tropienia legend wielickiej kopalni odkrywcy spotkali także 
tajemniczego Skarbnika – Dobrego Ducha solnych podziemi. Nie zabra-
kło również czasu na zakup pamiątek. 

Pobyt w kopalni okazał się niezwykłą przygodą, interesującą lekcją 
oraz świetną zabawą. Nie od dziś wiadomo, że spacer solnymi podzie-
miami wzmaga apetyt. Po długiej wędrówce turystycznymi szlakami zje-
dliśmy obiad w kopalnianej restauracji 125 metrów pod ziemią.

Opracowała Agnieszka Kowalska

toruŃ, inowroCław, włoCławek
Uczniowie z klas szóstej oraz siódmej uczestniczyli w trzydniowej wy-

cieczce do Torunia i okolic. Podczas wyjazdu mieli okazję wiele się dowie-
dzieć i zobaczyć, a także spędzić razem czas.

Dom Mikołaja Kopernika, Muzeum Piernika, Stare Miasto – te miej-
sce pozwoliły im poczuć wspaniałą atmosferę pięknego Torunia. Podczas 
spaceru, niezwykłych wrażeń dostarczyła uczniom Krzywa Wieża, z którą 

każdy chciał się zmierzyć. Wielokrotne próby stania przy ścianie kończyły 
się jednak niepowodzeniem.

Drugiego dnia w programie wycieczki najważniejszą atrakcją było 
obejrzenie Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. To bardzo interaktyw-
ne miejsce oferuje zwiedzającym bogatą ofertę z różnych dziedzin nauki 
oraz techniki. Uczniowie poprzez zabawę, badania, a także doświadcze-
nia poznawali tajniki wiedzy, na przykład zachowanie w próżni, działanie 
siły wyporu, wodnego młyna, kapsuły galaktycznej czy możliwości wyko-
rzystania podczerwieni. 

Potem podczas zwiedzania Starego Miasta nasi wycieczkowicze po-
dziwiali gotycką katedrę pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela i św. Jana 
Ewangelisty, a w drodze do Nowego Miasta mieli okazję zobaczyć ruiny 
zamku krzyżackiego. Toruńskie zabytki wpisane na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO zrobiły na nich ogromne wrażenie zwłaszcza pod-
czas nocnego spaceru.

Trzeciego dnia wycieczki po opuszczeniu malowniczego Torunia 
uczniowie spacerowali po Parku Solankowym w Inowrocławiu i czerpali 
z dobrodziejstw tamtejszej tężni. Następnie pojechali do Włocławka, by 
tam podziwiać katedrę pw. Wniebowzięcia NMP.

Dzięki tej wycieczce nasi szóstoklasiści oraz siódmoklasiści zobaczyli 
urokliwe miejsca Polski, spędzili czas w miłej atmosferze i wrócili do do-
mów pełni wrażeń ze sporym zapasem prawdziwych toruńskich pierni-
ków.

Opracowała Marzena Tomiak
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wroCław
W ramach programu został zorganizowany także wyjazd klasy 

VIII a do Wrocławia oraz Bolkowa, w czasie którego zrealizowano nastę-
pujące punkty: zwiedzanie Starego Miasta i Ostrowa Tumskiego we Wro-
cławiu, obejrzenie Panoramy Racławickiej, zapoznanie z osiągnięciami 
nauki w centrum wiedzy o wodzie – Hydropolis, a także poznanie historii 
Dolnego Śląska na przykładzie dziejów Zamku Bolków. Tym samym wy-
pełniono warunki w ramach czterech punktów edukacyjnych w zakresie 
tematycznym: „Kultura i dziedzictwo narodowe” oraz „Największe osią-
gnięcia polskiej nauki”.

Celem wyjazdu oprócz zamierzonych przez MEiN stało się propago-
wanie patriotyzmu, ukazanie roli Wrocławia i Bolkowa w dziejach Polski, 
łączenie wiedzy teoretycznej z praktyczną, edukacja w nowoczesnej for-
mie wystawienniczej, integracja klasy oraz empiria w nauczaniu.

We Wrocławiu uczniowie zobaczyli olbrzymie dzieło J. Styki i W. Kos-
saka upamiętniające 100. rocznicę insurekcji kościuszkowskiej oraz wysłu-
chali historii tego obrazu. Następnym etapem wycieczki był spacer po wy-
spie Ostrów Tumski – najstarszej, zabytkowej części Wrocławia. Uczniowie 
zwiedzili katedrę pw. Jana Chrzciciela, XIII–wieczną Kolegiatę Świętego 
Krzyża, kościół św. Bartłomieja i pomnik św. Jana Nepomucena. Przeszli 
także przez most Tumski i Bramę Kluskową oraz udali się na dziedziniec 
Ossolineum – jednej z najstarszych i największych bibliotek naukowych 
w kraju. 

Po długim spacerze uczniowie mieli zasłużony obiad w restauracji z wi-
dokiem na główny gmach Uniwersytetu Wrocławskiego. Następnie prze-
jechali do hotelu Boutique, aby zakwaterować się. Po odpoczynku czekała 
na nich kolejna atrakcja – przejazd tramwajem i wieczorne zwiedzanie 
Rynku Starego Miasta oraz pobliskich uliczek. W świetle latarni pięknie 
prezentował się ratusz miejski oraz kolorowe kamienice otaczające rynek.

Przy kamieniczkach Jaś i Małgosia uczniowie szukali wejścia do pod-
ziemnej krainy krasnoludków, a przez cały pobyt we Wrocławiu liczyli na-
potkane figurki krasnoludków. Poza tym, przechodząc przez Plac Solny, 
poznali jego funkcje. 

Drugi dzień wycieczki rozpoczął się wizytą w Hydropolis, czyli unika-
towym centrum wiedzy o wodzie, które łączy walory edukacyjne z no-
woczesną formą wystawienniczą. Uczniowie poprzez multimedia, inte-
raktywne instalacje poznawali potencjał wody tkwiący w ludzkim ciele, 
atmosferze, przyrodzie i w miastach, a wszystko to zebrane w 7 strefach 
tematycznych oraz wystawach czasowych, którymi nasi uczniowie byli 
bardzo zainteresowani. 

Ostatnim etapem wycieczki był przejazd z Wrocławia do Zamku Bol-
ków. Tutaj zapoznano się z budownictwem obronnym księstwa Świdnic-
ko-Jaworskiego oraz zdobyto basztę, skąd rozpościerał się piękny widok 
na Sudety. Dodatkowym atutem wyjazdu stały się prelekcje przewodni-
ków, którzy w interesujący sposób przybliżyli dzieje pięknego Wrocławia 
i Bolkowa.

Opracowała Aneta Karasińska
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dzieŃ patrona 
2 listopada szczególnie 

bliskie było nam motto szko-
ły: „Słowami Papieża wsparci, 
za Jego wzorem iść chcemy”, 
bowiem obchodziliśmy Dzień 
Patrona – Karola Wojtyły. 
Hołd Ojcu Świętemu złoży-
liśmy przy tablicy pamiątko-
wej, a na sali gimnastycznej 
w skupieniu i podniosłym na-
stroju odśpiewaliśmy hymn 
szkoły oraz obejrzeliśmy 
program artystyczny przy-
gotowany pod opieką mery-

toryczną pani Marzeny Tomiak i pani Anny Skrzypiec. O piękną oprawę 
muzyczną zadbała pani Katarzyna Witkowska.

Uczniowie z klasy VII a przedstawili zebranym życiorys Patrona szko-
ły – opowiedzieli o Jego dzieciństwie, ulubionych zajęciach, studiach. 
Widownia przypomniała sobie też kolejne losy Karola Wojtyły – historię 
Jego powołania, a także wyboru na Stolicę Piotrową oraz liczne podró-
że duszpasterskie po całym świecie. Ukochane piosenki Jana Pawła II – 
„Abba, Ojcze” i „Barka” zaśpiewane przez wszystkich uczniów, ciekawa 

prezentacja multimedialna oraz piękna scenografia przybliżyły jeszcze 
bardziej sylwetkę papieża. 

Nastrój spotkania – niezwykle podniosły – dowiódł, jak ważne jest 
dbanie o Jego pamięć. Przepełnia nas duma, że naszym Patronem jest 
Karol Wojtyła i staramy się, aby wszystkie nasze działania stanowiły hołd 
dla Wielkiego Pontyfikatu Ojca Świętego.

„Przychodzisz do nas od Boga,
przynosisz nadzieję, miłość i wiarę.
Rozbudzasz w nas to, co najszlachetniejsze,
Dodajesz sił w trwaniu niezłomnym.

Łagodzisz niepokoje,
uciszasz rozterki,
wskazujesz drogę.

Przypominasz dzieje,
tłumaczysz zdarzenia,
wspierasz w zwątpieniu.
Nasz Ojcze…

W Tobie siła naszego narodu,
w Tobie ufność i wiara w zwycięstwo,
w Tobie cierpliwość i rozwaga,
w Tobie bezpieczeństwo wśród burz”. 

Opracowała Marzena Tomiak

działania wolontariuszy z naszej szkoły
We wrześniu w naszej szkole odbył się nabór członków do wolonta-

riatu „Pomocna Dłoń”. Zgłosiło się wielu chętnych uczniów, z czego bar-
dzo się cieszymy. Od początku zaczęliśmy prężnie działać. Poniżej pre-
zentujemy akcje, w których braliśmy udział we wrześniu i w październiku:

1. kamyczki – na kamyczkach uczniowie namalowali obrazki i na-
pisali hasła związane z pomocą innym. Kamienie zostawiliśmy na szlaku 
podczas Rajdu Powiatowego. Tym, którzy je znajdą podczas pieszych wę-
drówek, na pewno będzie miło.

2. Starsi wolontariusze napisali życzenia dla Nauczycieli Emerytów 
z okazji Święta Edukacji Narodowej. Życzenia zostały wręczone przez 
opiekunów wolontariatu.

3. sadzenie żonkili – uczniowie całej szkoły zaangażowali się w sa-
dzenie żonkili. Na wiosnę sprzedamy kwiaty, a dochód przeznaczymy na 
cele charytatywne. 

4. szkoła pamięta – wolontariuszki wraz z opiekunami wybrały się 
na cmentarz, zapaliły znicze i pomodliły się za zmarłych.

5. pomóc dla oliwierka komana chorego na sma – nasi wolonta-
riusze zbierali pieniądze do puszki i wykonali rękodzieło, które sprzedano 
na kiermaszu charytatywnym. Ogłosiliśmy także zbiórkę odzieży.

Dziękujemy wszystkim wolontariuszom za udział w akcjach. Przed 
nami jeszcze wiele do zrobienia!

Opiekunowie Szkolnego Wolontariatu
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Szkoła PodStawowa im. t. kościUSzki w koBiernicacH

uroCzyste otwarCie „zielonej praCowni”
Szkoła Podstawowa w kobiernicach ma piękną „zieloną Pracownię”!

We wtorek, 22  listopada, od-
było się jej uroczyste otwarcie. 
Projekt został zrealizowany dzięki 
funduszom pozyskanym z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach. 

Szkoła wzięła udział w konkur-
sach organizowanych przez WFOŚ 
i GW w Katowicach, m.in. w kon-
kursie Zielona Pracownia 2022, 
w którym zwyciężyła i znalazła 
się w grupie laureatów, a nagro-

dą było pozyskanie łącznie 50 tys. zł. Dzięki dofinansowaniu sala przy-
rodnicza została odmalowana, wyposażona w nowe meble, stoliki, krzesła. 
Przede wszystkim jednak, pracownia została wyposażona w nowoczesny 
sprzęt audiowizualny, jak monitor interaktywny, projektor, laptop; w nowe 
pomoce dydaktyczne, m.in. mikroskopy cyfrowe, globusy, lupy, kompasy, 
modułowe, pracownie przyrodnicze, stację pogody, zestawy doświad-
czalne, co z pewnością umożliwi uczniom poznawanie tajników przyrody 
w sposób bardziej dla nich przystępny i interesujący. Motywem przewod-
nim projektu „jesteśmy przyjaciółmi wody – mamy na to dowody”! jest 
woda, która stanowi nierozłączny element krajobrazu Kobiernic oraz całej 
Gminy Porąbka. 

Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Barbara Białkowska, witając ze-
branych. Wśród gości, którzy przyjechali zobaczyć nowoczesną pracownię 
i zajęcia w niej, byli: poseł na Sejm RP p. Przemysław Drabek, Starosta Biel-
ski – p. Andrzej Płonka, p. Ewa Cofała – kierownik Zespołu Ochrony Przy-
rody, Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowotnej z WFOŚ i GW w Kato-
wicach, z-ca dyr. Delegatury w Bielsku-Białej – p. Elżbieta Sobieska, Wójt 
Gminy Porąbka – p. Paweł Zemanek, z-ca Wójta Gminy Porąbka – p. Bogu-
sław Wawak, Skarbnik Gminy Porąbka – p. Bożena Czosnyka i z-ca p. Kata-
rzyna Kozieł, dyrektor GZOSiP – p. Małgorzata Dubiel i z-ca p. Małgorzata 
Wądrzyk, główna księgowa GZOSiP – p. Lucyna Błasiak, Radny Sołectwa 
Kobiernice – p. Patryk Słotwiński, p. Sołtys Stanisława Kawłatow, prezes 
OSP p. Kazimierz Gałuszka, dyrektorzy szkół i przedszkoli Gminy Porąbka 
oraz przedstawiciele Rady Rodziców. Pani dyrektor złożyła podziękowania 
za dofinansowanie projektu WFOŚ i GW w Katowicach oraz za wsparcie 
finansowe – Organowi Prowadzącemu i  Radzie Rodziców. Podziękowa-
ła również nauczycielom: p. Bogusławie Mizerze i p. Katarzynie Sadlik za 
przygotowanie projektu i jego realizację. Podczas uroczystości uczniowie 
klasy 4 zaprezentowali program pt. „Woda to życie”, który uświadamiał 
znaczenie wody w życiu naszej planety i organizmu człowieka. Następnie 
symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Wójt Gminy Porąbka, Dyrektor 
szkoły oraz Przewodniczący Samorządu Szkolnego. W pracowni gościom 

zaprezentowano ciekawe doświadczenia, przygotowane przez uczniów 
klasy 7, prezentujące możliwości zakupionych pomocy dydaktycznych. 

W swoim przemówieniu pani dyrektor zapewniła, że pracownia – 
to miejsce przyjazne uczniom; miejsce, w którym zdobywanie wiedzy będzie 
połączone z odkrywaniem, badaniem i samodzielnym poznawaniem świa-
ta; ma również niebagatelne znaczenie w edukacji ekologicznej młodzieży.

B. Białkowska, K. Sadlik, B. Mizera 
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BieG fair play w koBierniaCh
7 września, pogoda była łaskawa, nawet bardzo łaskawa – pięknie, 

słonecznie i ciepło. Idealnie, by uczcić dzień fair play. Cała społeczność 
szkolna zebrała się na sali gimnastycznej o  godzinie 10:45. Wszystkich 
powitała Pani Dyrektor, przedstawiła zgromadzonym cel spotkania, po 
czym oddała głos prowadzącym. Nauczyciele wychowania fizycznego, 
Panowie Andrzej i Artur przy udziale uczniów przedstawili kilka scenek 
rodzajowych traktujących o  stosowaniu zasady fair play w  sporcie, 
po czym przedstawiciele poszczególnych klas zaprezentowali piękne, 
kolorowe, wykonane w różnej technice plastycznej plakaty, oczywiście 
na temat bieżącego wydarzenia. Z plakatów została zrobiona wystawa 
na terenie szkoły.

Po prezentacji, cała społeczność szkolna przeszła przed budynek 
Dworku, skąd nastąpił start biegu fair play. Uczniowie, którzy nie mo-
gli pobiec, bądź nie zdecydowali się na bieg, przeszli z częścią nauczycieli 
na metę, natomiast wszyscy, którzy podjęli wyzwanie, po krótkiej roz-
grzewce ustawili się na linii startu i na sygnał startera wspólnie, całą gru-
pą, przebiegli dystans około 500 m sprzed Dworku, na boisko KS „Soła” 
Kobiernice, gdzie zlokalizowana była meta. Po dotarciu do celu wszyscy 

uczestnicy biegu ułożyli żywy napis fair play, który został sfotografo-
wany i sfilmowany przez Panią Wiolettę Grabską. Filmik. możecie zoba-
czyć na szkolnym kanale youtube.

Ufamy, że w przystępny sposób przybliżyliśmy dzieciakom stosowa-
nie zasady fair play nie tylko w sporcie, ale i codziennym życiu, a całe 
wydarzenie zapadnie uczniom w pamięć i będą stosować się do reguły 
uczciwej gry.

Artur Żelichowski
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listopad miesiąCem pamięCi
Już po raz czwarty Szkoła 

Podstawowa im. T. Kościusz-
ki w Kobiernicach przyłączy-
ła się do akcji Ministerstwa 
Edukacji „Szkoła Pamięta”. 
Klasy 1–3 w okolicach dnia 
Wszystkich Świętych uczciły 
pamięć tych, którzy odeszli, 
zapalając znicz przy grobie 
Nieznanego Żołnierza i bli-
skich im osób.

Miesiąc listopad jest czasem, kiedy w wyjątkowy sposób myślimy 
o  naszej wolności. Wspominamy długą, trudną drogę do Niepodległej 
Polski. 

W klasach młodszych dziecięcą ciekawość historyczną zaspokoiły 
debaty historyczne. Zaangażowanie w nie najmłodszych było ogromne.

W salach lekcyjnych, na szkolnych korytarzach pojawiły się patrio-
tyczne gazetki jako wyraz radości ze wspólnego świętowania wolności. 

Dnia 10 listopada 2022 roku społeczność szkoły świętowała 104. rocz-
nicę odzyskania przez polskę niepodległości uroczystym marszem.

Na ten dzień, uczniowie własnoręcznie wykonali kotyliony, fla-
gi, ubrali się w barwy narodowe. Patriotyczny marsz rozpoczęliśmy od 
„Ogrodu Pamięci”, gdzie zapaliliśmy znicze. Następnie biało-czerwonym 
pochodem wszyscy razem udaliśmy się w stronę kobiernickiego dworku.

Cel naszego marszu nie był przypadkowy. To właśnie tam, w daw-
nej Niższej Szkole Rolniczej w 1915 roku przebywał VI batalion Legionów 
Polskich, a Józef Piłsudski świętował swoje imieniny.

Po krótkim występie artystycznym uczniów wszyscy wspólnie od-
śpiewali hymn narodowy.

Izabella Sordyl, Paulina Felch-Naglik
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edukaCja przez zaBawę 
– uczniowie klas i–iii z kobiernic w interaktywnej sali ,,ognik”  
komendy miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej

14. i 15. listopada br. klasy młodsze wybrały się na wycieczkę do 
Państwowej Straży Pożarnej na zajęcia edukacyjne w interaktywnej sali 
Ognik. W trakcie spotkania, dzieci mogły poznać tajniki pożarnictwa oraz 
nauczyć się, w jaki sposób reagować w niebezpiecznych sytuacjach. Po 
wejściu na teren komendy, na zwiedzających czekały już stroje strażackie. 
Założenie munduru i hełmu dostarczyło pierwszych niezapomnianych 
emocji; każde dziecko mogło poczuć się jak prawdziwy strażak. Podczas 
szkolenia, uczniowie poznali m.in. bohatera prezentacji multimedialnej 
pt. Strażak Florek i koty – sympatycznego pieska, który w zabawny sposób 
uczył swoich przyjaciół, jak prawidłowo korzystać z urządzeń elektrycz-
nych, jak bezpiecznie się bawić i właściwie zachować podczas zagroże-
nia, i to zarówno w środowisku szkolnym, domowym, jak również pod-
czas wakacji. Zwierzak „przypomniał” też wszystkim numery alarmowe: 
112 – ratunkowy oraz 998 – do straży pożarnej.

Można by zadać sobie pytanie, czy zawsze i w każdej trudnej sytuacji 
należy wzywać straż pożarną. Oczywiście, że NIE. O tym, kiedy jednak 
niezwłocznie należy to zrobić, dzieci dowiedziały się w czasie zabawy 
klockami, na których zostały przedstawione różne przypadki z życia co-
dziennego. Zadaniem uczestników było zdecydować, czy wybór numeru 
112 lub 998 w danej sytuacji, to naprawdę dobry pomysł. Po prawidło-
wym rozwiązaniu każdego z zagadnień, powstały obrazki, które tema-
tycznie nawiązywały do omawianych wcześniej zdarzeń. Dzięki objaśnie-
niu przez prowadzącego prelekcję sposobu działania trójkąta spalania, 
dzieci dowiedziały się również, czym jest pożar, i jakie czynniki są po-
trzebne, by go wzniecić. W Ogniku wybrani uczniowie mogli też odegrać 
scenki, w trakcie których „dzwonili” pod numer alarmowy, informując 

o wypadku i pokazując jednocześnie, jak prawidłowo należy to zrobić.
Podczas tej niecodziennej lekcji, wrażeń było mnóstwo. Dzieci napraw-

dę mogły poczuć się niczym Strażak Sam. Każdy chętny miał niezapomnia-
ną okazję zsunąć się po rurze strażackiej, poprowadzić miniwóz z pełnym 
wyposażeniem, a na koniec oczywiście zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. 

Podczas gdy jedna grupa świetnie bawiła się w edukacyjnej sali, na 
drugą czekała już inna atrakcja: zwiedzanie jednostki ratowniczo-gaśni-
czej oraz poznanie pracy strażaka. Dzieci mogły z bliska zobaczyć praw-
dziwe wozy bojowe oraz ich wyposażenie, służące nie tylko do gaszenia 
pożarów, ale także do niesienia pomocy poszkodowanym w wypadkach 
drogowych. Niespodziewanie, zwiedzający mieli też możliwość usłyszeć 
wezwanie do prawdziwego zdarzenia oraz być świadkiem wyjazdu wozu 
strażackiego na akcję. W trakcie zajęć, przewodnik pokazał również, jak 
wygląda kompletny ubiór bojowy, który strażak musi przywdziać w mi-
nutę. Uczniowie też mogli podjąć się tego wyzwania, choć nie było ono 
łatwe. Podobnie jak wejście do samochodu strażackiego. Jedno i drugie 
wyzwanie sprawiło jednak wszystkim dużą frajdę.

Na zakończenie zajęć w sali Ognik na wycieczkowiczów czekała 
jeszcze jedna dodatkowa niespodzianka, przygotowana przez tatusiów 
dwójki dzieci z naszej szkoły. Uczniowie mogli podziwiać największy wóz 
strażacki z drabiną oraz zobaczyć, na jaką wysokość można ją wyciągnąć. 
Każdy, kto chciał, przeszedł też przez jej koszyk.

serdecznie dziękujemy za dodatkową atrakcję p. Grzegorzowi 
pająkowi oraz p. romanowi staruniowi, a na relację z wycieczki zapra-
szamy do galerii.

Paulina Felsch-Naglik
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Szkoła PodStawowa nr 1 im. mikołaJa koPernika w PorąBce
Szkoła Podstawowa nr 1 

im. Mikołaja Kopernika ko-
lejny raz przystąpiła do pro-
jektu MEiN Poznaj Polskę. 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest m.in. umożliwienie dzieciom i mło-
dzieży poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, za-
bytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Uczenie się oparte 
na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowa-
niu w centrach nauki, tworzy uczniom warunki do zdobywania nowych 
umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym. Koszty wy-
cieczki do 80% finansowane były z dotacji. Szkoła na organizację sześciu 
wycieczek pozyskała kwotę 44 tys., a uczestniczyło w nich 260 uczniów 
wszystkich klas Kopernika.

W październiku odbyły się trzy wycieczki dla uczniów klas 1–3 do 
krakowa.

Przygodę z Krakowem, uczniowie rozpoczęli od Wawelu. Zamek Kró-
lewski, Katedra i systemy fortyfikacyjne zrobiły na nich ogromne wra-
żenie. Z Wawelu dawnym traktem królewskim udali się w stronę Rynku 
Głównego. Zobaczyli Stare Miasto, kościół Mariacki, Wieżę Ratuszową. 
Odwiedzili Sukiennice, gdzie na tradycyjnych straganach zakupili pa-
miątki. Wysłuchali hejnału z wieży. Szukając krakowskich obwarzanków, 
podziwiali królewskie dorożki. Po obiedzie w „Gospodzie Koko” udali się 
do Smoczej Jamy, gdzie smok na ich przywitanie zionął prawdziwym 
ogniem. Na koniec z Kopca Kościuszki przy słonecznej pogodzie podzi-
wiali przepiękną panoramę Krakowa. Na Kopcu zobaczyli unikatowy fort 
cytadelowy, w Muzeum Kościuszkowskim, zapoznali się z postacią wo-
dza insurekcji, spotkali się „twarzą w twarz” z figurami woskowymi naj-
wybitniejszych Polaków oraz zobaczyli rozgłośnię Radia RMF. Najmłodsi 
przeżyli w Krakowie niezapomniane chwile.

W dniach od 2 do 4 listopada 2022 roku uczniowie klas ósmych 
wzięli udział w wycieczce edukacyjnej do warszawy. Zwiedzanie roz-
poczęli od Zamku Królewskiego. Spacerem, wzdłuż murów obronnych 
Starego Miasta, dotarli do Pomnika Małego Powstańca upamiętniające-
go najmłodszych uczestników Powstania Warszawskiego Zobaczyli Stare 
Miasto, Pomnik Powstania Warszawskiego,. Podziwiali warszawską Sta-
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rówkę z pięknymi, kolorowymi, zabytkowymi kamienicami. Najbardziej 
urzekający był widok Rynku Starego Miasta, na którym znajduje się Po-
mnik Syrenki. Dodatkowej magii temu miejscu nadawał kataryniarz, któ-
ry wygrywaną muzyką przeniósł uczestników do Warszawy sprzed lat.

Kolejnym, ważnym punktem, 
była wizyta w Muzeum Powstania 
Warszawskiego, mieszczącego się 
w dawnej elektrowni tramwajowej 
z początku XX wieku. Tam uczniowie  
poruszali się w scenerii sprzed po-
nad siedemdziesięciu lat, chodząc 
po granitowym bruku, wśród gru-
zów zniszczonej Stolicy. Przy stalo-
wym monumencie oglądali wyryte 
na nim Kalendarium Powstania oraz 
słuchali dźwięku przypominającego 
bicie serca. To wszystko miało zwie-
dzającym uzmysłowić, że pomimo 
ogromnych zniszczeń w roku 1944, 
serce Warszawy wciąż biło. Ucznio-
wie poznali czas okupacji oraz przy-

gotowania do wybuchu powstania, poznali historię godziny „W”. Widzieli 
trudne życie codzienne w powstańczej Warszawie. Mogli na własnej skórze 
przekonać się jak wyglądała ewakuacja ze zniszczonego miasta, prowa-
dzona jedyną, względnie bezpieczną drogą, jaką były warszawskie kanały. 
Idąc aranżacją kanałów, w zupełnej ciemności i całkowitej ciszy, walczyli ze 
strachem i swoimi słabościami. Było to bardzo trudne i emocjonujące prze-
życie. Dokładnie tak samo, jak podczas oglądania filmu „Miasto ruin”, pre-
zentującego przerażający obraz zniszczonej Warszawy po 63 dniach walk. 
Ponadto w sali zawierającej replikę samolotu Liberator B-24J, dowiedzieli 
się, w jaki sposób alianci wspierali walczące miasto oraz jak skrajnie nie-
bezpieczne było to zadanie. Pod koniec zwiedzania, mogli jeszcze zoba-
czyć Miejsca Pamięci, w których znajdowały się powstańcze mogiły. Wizyta 
w Muzeum powstania Warszawskiego, była dużym przeżyciem. Będąc tam 
oddali hołd pamięci tym, którzy zginęli w obronie wolności.

O zmroku udali się na taras widokowy Pałacu Kultury i Nauki. Z trzy-
dziestego piętra rozciąga się niesamowity widok na oświetloną Warsza-
wę. Kolejnego dnia, wybrali się do Muzeum Łazienek Królewskich, czyli 
letniej Rezydencji Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Barokowy 
obiekt wraz z przyległym doń parkiem powstał w XVIII wieku. Spaceru-
jąc alejkami podziwiali wiele wolnostojących rzeźb, a także Amfiteatr 
oraz niesamowity Pałac na Wyspie. W Starej Oranżerii, służącej niegdyś 
królowi do uprawy i hodowli egzotycznych roślin, oglądali pokaźne 
zbiory mieszczące się w Królewskiej Galerii Rzeźby. W trakcie wycieczki 
zauroczył wszystkich Biały Domek, który król wybudował specjalnie dla 
swojej rodziny. Na koniec pobytu w Łazienkach była chwila odpoczynku 
w Parku nieopodal urokliwej fontanny, przy której znajduje się Pomnik 
Fryderyka Chopina. Spacerując Krakowskim Przedmieściem, uczniowie 
zobaczyli Pałac Prezydencki, który od 1994 roku jest oficjalną siedzibą 
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, a także podziwiali znajdujący się 
tam Pomnik księcia Jana Poniatowskiego. 

Z kolei w Bazylice Świętego Krzyża mieli możliwość obejrzeć urny 
z sercami Fryderyka Chopina i Władysława Reymonta wmurowane w filary 

tejże świątyni. Poznali historię Grobu Nieznanego Żołnierza, będącego pa-
miątką i hołdem żołnierzom poległym w czasie I wojny światowej we Fran-
cji. Z zainteresowaniem podglądali żołnierzy z Batalionu Reprezentacyjne-
go Wojska Polskiego, pełniących honorową wartę przed Grobem. Później 
wyruszyli w kierunku Stadionu PGE Narodowego, który w tym roku ob-
chodzi swoje dziesięciolecie. Duże wrażenie zrobiła na nas wielkość tego 
obiektu oraz spora liczba schodów do pokonania. Z punktu widokowego 
podziwiali panoramę stadionu. Wieczorem odwiedzili Cmentarz Wojsko-
wy na Powązkach, na którym spoczywają żołnierze wszystkich powstań 
i wojen od połowy XIX wieku, a także działacze społeczni oraz osoby znane 
ze świata sztuki, polityki. Ich mogiły znajdują się w Alejach Zasłużonych. 
Uwagę uczniów przykuła kwatera przypisana poległym z Harcerskiego Ba-
talionu Armii Krajowej „Zośka”. W sumie 174 grobów, młodych ludzi, którzy 
zginęli w czasie II wojny światowej. Ich cechą charakterystyczną są białe 
brzozowe krzyże umocowane na każdej mogile.

Trzeciego dnia pobytu w Warszawie uczniowie udali się do Muzeum 
Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie, czyli barokowej, letniej 
rezydencji rodziny Sobieskich. Mogli tam zobaczyć apartamenty króla 
i królowej Marii Kazimiery, a także Gabinety: Chiński, Holenderski i Sta-
rożytności. Zwiedzali Muzeum Potockich z niesamowitą kolekcją książek 
oraz dzieł sztuki. Bardzo podobał im się spacer wśród barokowych ogro-
dów, które urzekały ciekawym projektem i formą. W nich ustawione są 
obecnie świetlne konstelacje, które sprawiają, że królewski ogród nabie-
ra niecodziennej magii dopiero po zmroku.

Na zakończenie wycieczki była wizyta w Centrum Nauki Kopernik, 
gdzie uczniowie mogli przebywać w strefie eksperymentów z blisko 
dwustoma eksponatami ze świata przyrody i fizyki. Każdy z ekspona-
tów dostarczał nowych wrażeń, a także wiedzy. Niezwykle ciekawym 
doświadczeniem była wizyta w teatrze robotycznym, w którym robo-
ty wcieliły się w role aktorów i zaprezentowały krótki spektakl. Pobyt 
w Centrum Nauki Kopernik był inspirującym i wciągającym spotkaniem 
z nauką. Wizyta w Warszawie była ciekawą lekcją historii, kultury i sztuki. 
Z pewnością na długo pozostanie w pamięci uczestników.

17 listopada uczniowie klas czwartych i piątych udali się do tar-
nowskich Gór i nikiszowca. Zwiedzili obiekty będące na liście świato-
wego dziedzictwa UNESCO – Zabytkową Kopalnię Srebra oraz Sztolnię 
Czarnego Pstrąga. Najpierw, na głębokości 40 metrów przemaszerowali 
przez podziemne miasto, składające się z labiryntów korytarzy będących 
pozostałościami po dawnej kopalni kruszców srebra, ołowiu i cynku. Pa-
nujące tam surowe warunki pozwoliły wszystkim poczuć klimat dawnej, 
bardzo trudnej i niebezpiecznej górniczej pracy. Wielką atrakcją okazał 
się przepływ łodziami na trasie o długości 270 metrów. Uczniowie odwie-
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Szkoła PodStawowa SPSk im. św. Jana Pawła w PorąBce 

„szkoła BezpieCzna, interesująCa i przyjazna dzieCiom”

dzili też Sztolnię czarnego Pstrąga, która stanowi 600-metrowy fragment 
Głębokiej sztolni „Fryderyk”. Krętymi schodami dotarli do podziemnej 
przystani i rozpoczęli rejs łódkami na długości 600 metrów. Przy świe-
tle lamp, wysłuchali historii górnictwa tarnogórskiego. Po obiedzie mieli 
okazję znaleźć się w urokliwej dzielnicy Katowic o nazwie Nikiszowiec. 
Tam można było przenieść się w przeszłość i poczuć klimat górniczej 
dzielnicy z familokami z początków ubiegłego wieku. 

W dniach 21-22 listopada uczniowie klas 6 i 7 uczestniczyli w wy-
cieczce do wrocławia. Zwiedzili Stare Miasto, Ostrów Tumski, Katedrę 
Wrocławską. Podążali Szlakiem Wrocławskich Krasnali, by na koniec za-
chwycić się wrocławskim Jarmarkiem Bożonarodzeniowym. Po nocnym 
odpoczynku ich celem stało się wrocławskie ZOO i Afrykarium. Ten punkt 
programu sprawił uczestnikom wycieczki ogromną radość. W dalszej 
części podziwiali obiekt Hali Stulecia oraz Muzeum Sztuki Współczesnej. 
Na koniec zobaczyli Panoramę Racławicką – dzieło Wojciecha Kossaka 
i Jana Styki. Pełni wrażeń wrócili do domu z nadzieją na kolejne szkolne 
wyprawy.

Dziękujemy nauczycielom, którzy napisali projekty i podjęli się reali-
zacji wyjazdów. Dziękujemy Pani Małgorzacie Dubiel – dyrektorowi GZO-
SiP-u, która szybko i skutecznie projekty przesłała i rozliczyła.

Te słowa przyświecają pracy Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła 
II w Porąbce w roku szkolnym 2022/2023. Szkoła stara się rozwijać swoich 
wychowanków na wielu płaszczyznach, tworząc człowieka nowoczesne-
go, otwartego na świat, a za razem żyjącego w wartościach moralnych. 
W naszych uczniach wzbudzamy nie tylko chęć zdobywania wiedzy, ale 
także uczymy otwartości na potrzeby drugiego człowieka. W tym roku 
szkolnym od samego początku wspieramy wiele akcji charytatywnych. 
Swoimi dziełami wspieramy ludzi potrzebujących, ale także zwierzęta. 
Szczególnym echem zarówno wśród uczniów, jak i rodziców odbiły się 
akcje zbiórki plastikowych zakrętek dla Oliwiera Komana chorego na 

SMA, ale także zbiórka kasztanów i żołędzi dla Nadleśnictwa w Andry-
chowie. Obecnie szkoła prowadzi akcję „Ile waży Św. Mikołaj”, zbiórkę 
karmy dla zwierząt z Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 
w Bielsku-Białej oraz przygotowuje paczkę w ramach Szlachetnej Paczki. 
Nasza szkoła nie tylko prowadzi zbiórki, ale przede wszystkim uwrażliwia 
dzieci na problemy otaczającego świata, ucząc przy tym szacunku dla 
społeczeństwa i środowiska. 

Szczególny nacisk kładziemy także na kształtowanie wartości patrio-
tycznych. W tym roku włączyliśmy się w projekt realizowany przez Sto-
warzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich, który ma na celu kształtowanie 
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wartości patriotycznych wśród uczniów, jak również w środowisku lokal-
nym. Nasi uczniowie wraz z opiekunem uczestniczyli w warsztatach pa-
triotycznych, a potem w przededniu Święta Odzyskania Niepodległości 
przygotowali wspaniałe ognisko, w czasie którego rodzice, uczniowie 
oraz wspólnota lokalna śpiewała pieśni patriotyczne. Jak co roku, koło te-
atralne z okazji 11 listopada przygotowało akademię, opowiadającą o nie-
woli, zaborach i walce Polaków o wolność. W oddziałach przedszkolnych 
odbył się konkurs piosenki patriotycznej, podczas którego przedszkolaki 
we wzruszający sposób zaprezentowały swoje interpretacje pieśni. 

Nasi uczniowie chętnie uczestniczą w wielu olimpiadach i konkursach 
przedmiotowych, rozwijając przy tym swoje pasje i zainteresowania. Bar-
dzo duży nacisk szkoła kładzie na aktywność fizyczną, zgodnie z maksymą 
„w zdrowym ciele zdrowy duch”. Organizowane są liczne zajęcia sportowe 
dla uczniów. Takie podejście przekłada się na liczne sukcesy w zawodach 
sportowych. Warto tu wspomnieć o sukcesach chłopców w tenisie stoło-
wym i badmintonie. Chłopcy z klasy VI (Michał Huczek, Marcin Madejczyk, 
Igor Szczypka) po zdobyciu pierwszego miejsca w gminnych zawodach 
w tenisie stołowym zdobyli III miejsce w powiecie. Z kolei w gminnych za-
wodach piłki nożnej chłopców zdobyliśmy III miejsce. Wspólnie z UKS zor-
ganizowaliśmy także rodzinny turniej tenisa stołowego o puchar prezesa 
UKS Porąbka-Kozubnik. Nasza szkoła wspiera działania pozostałych szkół 
SPSK w ramach projektu „Sportowa pasja” i w związku z tym na naszym 
terenie odbędzie się Międzyszkolny Turniej Sportowy. 

W tym roku w szkole udało się także zorganizować dwie grupy sza-
chowe (początkująca i zaawansowana), których uczestnicy reprezentują 
nas podczas turniejów Powiatowej Ligii Szachowej. 

Nasi uczniowie uczą się nie tylko w szkolnej ławce, by ułatwić zdoby-
wanie wiedzy organizujemy wiele wycieczek edukacyjnych. Z okazji Dnia 
Patrona Szkoły uczniowie wszystkich klas wraz z nauczycielami udali się 
na wycieczkę do Kopalni Soli w Wieliczce, gdzie zapoznali się z historią 
wydobycia tej przyprawy w naszym kraju, a w drodze powrotnej nawie-
dziliśmy miejsce szczególnie bliskie naszemu Patronowi (św. Janowi Paw-
łowi II), czyli Sanktuarium maryjno-pasyjne w Kalwarii Zebrzydowskiej, 
gdzie uczestniczyli we Mszy Św. Jak co roku uczniowie kl. VII i VIII udali 
się do Muzeum Auschwitz, z kolei klasy IV–VI miały możliwość zwiedzić 
kopalnię węgla w Zabrzu. Wspólnie wędrujemy górskimi szlakami, w tym 
roku w październiku udało nam się całą szkołą wspiąć na Magurkę Wilko-
wicką. Organizujemy również wiele warsztatów tematycznych, np. przy-
rodnicze. Doświadczamy także spotkania ze sztuką poprzez wyjazdy na 
przedstawienia teatralne. W szkole obchodzimy także ważniejsze święta 

z kalendarza świąt nietypowych np. Dzień Postaci z Bajek, Dzień Pluszo-
wego Misia, Dzień Chleba. 

Kolejny rok w szkole realizowany jest projekt Kreatywne Szkoły Wiej-
skie, dzięki któremu uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania, 
zdobywać nową wiedzę oraz doświadczać niezwykłych przygód na kre-
atywnych zajęciach. 

To tylko jedne z wielu wydarzeń, którymi żyje nasza szkoła, bo u nas 
każdy dzień jest niezwykły. Więcej informacji o wydarzeniach w Szkole 
Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Porąbce można znaleźć na stro-
nach: www.porabka.spsk.pl oraz www.facebook.com/spsk.porabka/. 
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fundaCja Człowiek wsparCiem
Od blisko roku na terenie gminy Porąbka działa Fundacja Człowiek 

Wsparciem. Jej założycielką i prezeską jest Anna Pawełek – aktywistka 
społeczna, od wielu lat zaangażowana w pomaganie i wspieranie lokalnej 
społeczności. Fundacja Człowiek Wsparciem powstała z potrzeby serca 
i jest odpowiedzią na zwiększającą się skalę ubóstwa. Misją fundacji jest 
niesienie pomocy osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytu-
acji życiowych (choroba, niepełnosprawność, ubóstwo, zdarzenia losowe). 
Od początku swojej działalności fundacja wspiera potrzebujących, przede 
wszystkim osoby starsze, schorowane, samotne i dzieci niepełnosprawne.

Koniec roku – to czas podsumowania dotychczasowych działań. Pierw-
szy rok Fundacji nie należał do łatwych, między innymi z uwagi na trudną 
sytuację związaną z wojną w Ukrainie. Podczas gdy większość osób i in-
nych organizacji pożytku publicznego skupiło się na pomaganiu szukają-
cym schronienia w naszym kraju obywatelom Ukrainy, Fundacja Człowiek 
Wsparciem nie zapomniała o potrzebach lokalnej społeczności – mieszkań-
ców gminy Porąbka. Fundusze na pomoc osobom potrzebującym zbierano 
na wiele sposobów, między innymi poprzez licytacje internetowe, bazarki, 
kiermasze świąteczne, odzieżowe, kiermasze ciast, zbiórki publiczne pod-
czas imprez gminnych, czy akcję „CEGIEŁKA”. Zebrane w powyższych dzia-
łaniach środki zostały przeznaczone na zakup sprzętów rehabilitacyjnych, 
środków higienicznych, zakup żywności i leków dla seniorów. 

Jedną z form pomocy, jakich udziela Fundacja Człowiek Wsparciem 
jest organizacja zbiórek pieniężnych na konkretny cel. Dzięki jednej z ta-
kich zbiórek zorganizowanej na rzecz rodziny z Kobiernic, która straciła 
dom w wyniku pożaru, udało się zebrać 35.000 złotych. 

Działalność Fundacji Człowiek Wsparciem to nie tylko pozyskiwa-
nie środków finansowych. Organizacja prowadzi także zbiórki żywności 
i odzieży, udziela wsparcia w formie bezpłatnego użyczenia sprzętu re-
habilitacyjnego (wózki inwalidzkie, chodziki, balkoniki, materace prze-
ciwodleżynowe oraz krzesła toaletowe), organizuje i dostarcza paczki 
żywnościowe oraz ciepły posiłek dla osób starszych, samotnych w ra-
mach akcji „Podaruj ciepły posiłek”. Ponadto Fundacja dba o rozwój naj-

młodszych mieszkańców gminy Porąbka, organizując dla nich warsztaty 
z okazji Dnia Dziecka czy spotkanie mikołajkowe. W siedzibie fundacji 
dzieci mogą skorzystać także z zajęć terapeutycznych (terapia: senso-
ryczna, ręki, TUS) oraz zajęć logopedycznych. 

Najnowszą formą wsparcia podopiecznych jest „Jadłodzielnia”, czy-
li punkt służący do nieodpłatnej wymiany żywności, który mieści się 
w siedzibie fundacji. Lodówkę pozyskaliśmy wygrywając projekt pt. „Bez-
pieczna żywność” Zapraszamy do skorzystania z jadłodzielni w siedzibie 
Fundacji Kobiernice ul. Żywiecka 10a 1 piętro.

Fundację można wesprzeć wpłacając dowolną kwotę na konto:
mBank 43 1140 2004 0000 3702 8209 4743 z dopiskiem DAROWIZNA.
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Niech te nadchodzące 
Święta Bożego Narodzenia 

będą świętami pełnymi 
ciepła i radości. 

Niech będą wypełnione 
miłością i szczęściem, 

a narodzona w betlejemskiej 
szopie Dziecina błogosławi 

Wam na każdym kroku. 
Niech Nowy 2023 Rok 

przyniesie to co najcenniejsze 
dobre zdrowie, pokój, oraz wszelką 

pomyślność zarówno w życiu 
prywatnym jak i zawodowym.

Stanisław Szwed 

Poseł na Sejm RP
Sekretarz Stanu w MRiPS

Grzegorz PUDA
Twój Poseł

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej

Biuro Poselskie Grzegorza Pudy • ul. Piłsudskiego 48, 43-300 Bielsko-Biała • Tel. 504 930 563

Życzę Państwu, aby nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
były czasem pełnym miłości i radości. Czasem rodzinnym, 
obfitującym w dobre słowo i magiczne chwile. A zbliżający się 
Nowy Rok niech przyniesie spokój i spełnienie marzeń.
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Życzę Państwu 
spokojnych i rodzinnych Świąt, a 
także zdrowia, radości oraz 
bezpieczeństwa finansowego każdego 
dnia Nowego 2023 roku!

Poseł Przemysław 
KOPERSKI
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ławeCzka
Gmina porąbka, towarzystwo przyjaciół porąbki i  koło pttk „Beskidek” w porąbce  zadbały o to,  
by nawet w szary, jesienny dzień można było miło spędzić czas przy ognisku. ławeczki na wołku zapraszają.

ŚwiąteCzna seGreGaCja zużytyCh olejów i tłuszCzy
Świąteczny stół obfituje 

w wiele dań, w wielu domach 
królują tradycyjne potrawy, 
inni serwują je w nowoczesnej 
odsłonie. jednak w większości 
przypadków święta nie mogą 
obejść się bez oleju i tłuszczu 
w kuchni. Co więcej, zużywa 
się go w ciągu tych kilku dni 
tyle samo, co przez cały rok. 
dlatego w tym czasie ważna 
jest segregacja zużytych ole-
jów i tłuszczów, żeby nie szko-
dziły sieciom kanalizacyjnym 
i mogły zostać wykorzystane 
ponownie.

Wlanie zużytego oleju lub 
smalcu z patelni, brytfanny lub 

frytkownicy do zwykłej plastikowej butelki zajmuje tylko chwilę i pozwa-
la zaoszczędzić znacznie więcej, niż mogłoby się wydawać na pierwszy 
rzut oka. Do butelki można zlać także wszystkie inne oleje i tłuszcze, któ-

re pozostaną po kuchennych przygotowaniach, np. dressingi olejowe po 
kiszonych smakołykach, różne marynaty czy stałe tłuszcze pozostałe po 
pieczeniu ciasteczek.

w nowy rok z czystymi rurami kanalizacyjnymi
Pomyśl o segregacji zużytego oleju i tłuszczu jak o części świątecz-

nego sprzątania, o czystych rurach bez osadów tłuszczu i niechcianych 
zatorów. Wszyscy lubimy porządek, a porządek dotyczy nie tylko tego, 
co widoczne na zewnątrz. Dzięki recyklingowi oszczędzamy nie tylko na 
naprawach sieci kanalizacyjnych. Olej nie dostanie się do ścieków, nie 
zaszkodzi glebie, wodzie i nie zakłóci całego ekosystemu. Olej, który se-
gregujesz, może być znów przydatny dla nas. Można go wykorzystać do 
produkcji biopaliw do samolotów i samochodów.

Świąteczny spacer 
Każda rodzina ma swoje ulubione tradycje podczas świąt Bożego 

Narodzenia. Jedna może być wspólna dla wszystkich. Po napełnieniu 
butelki zużytym olejem dobrze ją zakręć i zabierz ze sobą na spacer do 
pojemnika z pomarańczowym wiekiem i logo segregujolej.pl. Lokaliza-
cję najbliższego pojemnika znajdziesz na stronie: www.segregujolej.pl/
mapa. 

W czasie świątecznych przygotowań pomyśl nie tylko o najbliższych, 
ale także o naszej planecie.
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oGołaCają jodły  
z Gałęzi i uszkadzają 
drzewa

kolejny akt  
wandalizmu – apel 
wójta Gminy porąBka

Szanowni Mieszkańcy Gminy Porąbka,
informuję, iż został ujawniony kolejny fakt wandalizmu na terenie naszej 
Gminy. Nieznani sprawcy zniszczyli m.in. zakupioną z funduszy zewnętrz-
nych wiatę przystankową przy Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce. 
Również zdewastowana została wiata przystankowa w Kobiernicach. 

Dotychczas spotykaliśmy się z różnymi aktami niszczenia mienia ko-
munalnego, polegającego na dewastowaniu lamp oświetleniowych, wy-
wracaniu znaków drogowych, koszy na śmieci, ławek, kradzież włazów 
kanalizacyjnych czy też spaleniu domku dla owadów.

Zwracam się z apelem do mieszkańców i innych osób, które zauwa-
żyłyby podobne incydenty na terenie Gminy o natychmiastowe reago-
wanie i informowanie Policji, aby można było ustalić sprawców.

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

Apeluję – nie bądźmy obojętni! – reagujmy, gdy jesteśmy świadkami 
wandalizmu! 

Wójt Gminy Porąbka 
Paweł Zemanek

W okolicznych nadleśnictwach, również naszym o tej porze roku 
grasują złodzieje igliwia. Ogołacają rosnące jodły z gałęzi i uszkadzają 
drzewa. Gałęzie są nielegalnie sprzedawane. Prosimy o obserwowanie 
lasów i okolic. Musimy bronić naszych drzew. O podejrzanych osobach 
oraz pojazdach prosimy informować komisariat policji w Kobiernicach.



poziomo:
3 – rycerz z Garbowa bez skazy, 9 – jedyn-

ka z dwunastoma zerami, 10 – sportowy klub 
znad Soły, 11 – pasmo górskie we Włoszech, 
12 – głośny krzyk, 15 – bohaterka słynnej po-
wieści Vladimira Nabokova, 22 – las w Tatrach, 
23 – cechuje powściągliwego, 24 – popularny 
wśród turystów szczyt w Beskidzie Małym,  
25 – na dnie statku, 28 – siły zbrojne, 31 – szczyt 
nad Porąbką, 34 – przedsiębiorstwo, 35 – we-
dług Czesława Niemena jest dziwny, 36 – imię 
projektanta zapory w Porąbce, 37 – duży owad 

fruwający nad wodą, 40 – europejski cyklon,  
43 – obciążenie podróżnika, 44 – lektura mod-
nisi, 45 – koszmar dla domatora. 
pionowo:

1 – odpad spod struga, 2 – atrybut taterni-
ka, 3 – niejeden przy drodze, 4 – dziesięć dekad,  
5 – lista, 6 – bezpieczne schronienie, 7 – odezwa, 
wezwanie, 8 – kulki do dubeltówki, 12 – two-
rzy zdanie, 13 – długi, wąski pas ziemi upraw-
nej, 14 – Jakub, przywódca rabacji galicyjskiej,  
16 – skarpeta wojaka, 17 – kłopot dla tłuma-
cza, 18 – tkanina wełniana z przędzy cienko-

włóknistej, 19 – tatarska niewola, 20 – breja po 
deszczu, 21 – niejeden na porębie, 26 – eksklu-
zywne towarzystwo, 27 – element karabinu, 
29 – damka z ramą, 30 – wyspa Odyseusza,  
32 – afrykański koń w pasy, 33 – nigeryjska zło-
tówka, 37 – szlauch, 38 – góruje nad Jeziorem Mię-
dzybrodzkim, 39 – tej dziewczynie nie wypada,  
40 – w centrum cyklonu, 41 – opozycyjna orga-
nizacja w PRL-u, 42 – dołek baryczny. 

Litery z pól ponumerowanych dodatkowo, 
napisane od 1 do 34 utworzą hasło (przysłowie 
na Boże Narodzenie) – rozwiązanie krzyżówki. 
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