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 Zastępca Wójta Przewodniczący Rady  Wójt Gminy Porąbka

 Bogusław Wawak Zbigniew Drabek Paweł Zemanek

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.



łowa informacja na temat nowych stawek za odpady komunalne została 
zawarta w odrębnym artykule niniejszej gazetki,

4) nowych stawek podatku od nieruchomości,
5) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierun-

ków zagospodarowania przestrzennego Gminy Porąbka.
Ponadto:
1) powołano ławnika do Sądu Rejonowego w Żywcu na kadencję 2020- 

-2023. Ławnikiem została Pani Renata Hrapkowicz,
2) omówiono realizację zadań oświatowych w Gminie Porąbka w roku 

szkolnym 2018/2019,
3) przeanalizowano budżetu gminy za I półrocze 2019 r.,
4) 19 grudnia 2019 r. zaplanowano Sesję Rady na której uchwalony zosta-

nie budżet gminy na 2020 rok.
Rada Gminy, w wyżej wspomnianym okresie, działała także poprzez swoje 

Komisje, na posiedzeniach których szczegółowo omówione zostały projekty 
uchwał Rady będące przedmiotem obrad IX, X, XI i XII Sesji Rady Gminy.

Ponadto, na Komisjach Rady omówiono tematy dotyczące:
1) wniosku Spółki NZOZ „PoliMed” o przedłużenie umowy najmu pomiesz-

czeń ośrodków zdrowia z terenu gminy na prowadzenie świadczeń z za-
kresu opieki zdrowotnej – w posiedzeniu udział wzięła Dyrektor NZOZ 
„PoliMed”,

2) kosztów związanych z lokalnym transportem zbiorowym – w posiedze-
niu udział wzięli przedstawiciele MZK Kęty oraz Beskidzkiego Związku 
Powiatowo-Gminnego,

3) efektywności gospodarowania mieniem komunalnym gminy,
4) działalności szkół gimnazjalnych w gminie,
5) współpracy międzynarodowej Gminy Porąbka,
6) realizacji inwestycji i innych prac związanych z remontami w poszcze-

gólnych miejscowościach gminy.
Z treścią wypracowanych wniosków i opinii Komisji oraz z nagrania-

mi i protokołami posiedzeń można zapoznać się na: http://bip.porabka.pl 
Menu przedmiotowe – „Komisje”.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Drabek

Rada Gminy kadencji 2018 – 2023, od ostatniej publikacji, obradowała na 
kolejnych sesjach, tj. 29 sierpnia, 24 września, 29 października oraz 26 listopa-
da 2019 r. W czasie tym podjęto 35 Uchwał, z których treścią można zapoznać 
się na stronie internetowej: http://bip.porabka.pl – menu przedmiotowe – 
„Uchwały”. Dostępne są również nagrania wideo z Sesji Rady Gminy, na http://
bip.porabka.pl oraz stronie internetowej gminy: www.porabka.pl –„Transmisja 
wideo Sesji Rady Gminy”.

Najistotniejsze dla mieszkańców uchwały podjęte na w/w sesjach do-
tyczą:
1) zmian w budżecie oraz planie gospodarczym gminy na 2019 r.,
2) zmiany terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodaro-

wanie odpadami komunalnymi,
3) zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności – szczegó-

GMINNE WYDARZENIA
DZIAŁALNOŚĆ RADY GMINY PORĄBKA

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy najserdeczniejsze 
życzenia wszystkim Mieszkańcom Gminy Porąbka. Niech w każdym 

domu nie zabraknie światła świec, ciepła i rodzinnej atmosfery.
Wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem  

życzymy dużo optymizmu i wiary z pogodne jutro.
Niech wszystkie dni w roku 2020 będą tak piękne  

i szczęśliwe jak te Święta. 
Życzy, Rada Gminy Porąbka
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ŚWIętY MIKOŁAj  
ROZDAWAŁ PREZENtY
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POZYtYWNA OPINIA O DOfINANsOWANIu  
BuDOWY NOWEGO MOstu NA sOLE W PORĄBCE

NOWY POjAZD DLA DZIECI  
NIEPEŁNOsPRAWNYCh

Nowy Fiat Talen-
to zakupiony został 
z myślą o transporcie 
niepełnosprawnych 
uczniów z terenu 
Gminy Porąbka do 
swoich szkół.

19 września 2019 roku na starym moście 
na Sole w Porąbce, który łączy ulice Bielską 
i Krakowską odbył się briefing prasowy 
z przedstawicielami lokalnych mediów po-
święcony przekazaniu samorządowcom po-
zytywnej opinii o dofinansowaniu budowy 
nowego mostu w ramach programu „Mosty 
dla Regionów”.  

Opinię Staroście Bielskiemu Andrzejowi Płonce 
oraz Wójtowi Gminy Porąbka Pawłowi Zemankowi 
przekazał Sekretarz Stanu Ministerstwa Inwestycji 
i Rozwoju Grzegorz Puda. 

W spotkaniu uczestniczył Sekretarz Stanu Mini-
sterstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław 
Szwed, II Wicewojewoda Śląski Robert Magdziarz, 
przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju Re-
gionu, Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, Gminy 
Porąbka.

Inwestycja zakłada rozbiórkę tymczasowej przepra-
wy oraz budowę nowego mostu na Sole wraz z przebu-
dową odcinków dróg prowadzących do mostu – drogi 
wojewódzkiej 948 i dróg powiatowych 4480S i 1456S.

Cały koszt przygotowania dokumentacji wynosi ok. 502 tys. zł, z cze-
go ponad 401 tys. zł powiat otrzyma z budżetu państwa. Natomiast sza-
cunkowy koszt budowy mostu wraz z drogami dojazdowymi wniosko-
dawca szacuje na ok 18 mln zł.

–„Nową przeprawę budujemy dla mieszkańców gminy Porąbka 
i mieszkańców powiatu bielskiego, by poprawić jakość ich życia i pod-
nieść komfort podróżowania. Ten lokalny projekt może też stać się au-
tostradą do inwestycji w powiecie bielskim” – podkreślił wiceminister 
inwestycji i rozwoju Grzegorz Puda. 

DużE PROMEsY  
NA REMONt uLIC 

Gmina Porąbka otzrymała duże promesy na remont ulic. Z otrzyma-
nych funduszy zostaną wyremontowane: ulica Wczasowa w Kobierni-
cach, ulica Zielona w Czańcu oraz ulica Szkolna w Bujakowie.  
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KRYstYNA CZuBóWNA LEKtOREM 
W NOWYM fILMIE PROMOCYjNYM GMINY PORĄBKA

Krystyna Czubówna, znana polska dziennikarka, prezenterka programów informacyjnych oraz lektorka filmów przyrodniczych 
i audycji radiowych użyczyła głosu jednemu z filmów, obrazujących walory przyrodnicze, architektoniczne, historyczne oraz atrakcje 
turystyczne gminy Porąbka. Nowe filmy przedstawiają gminę głównie z lotu ptaka. Nagrano je w jakości Full HD. Do produkcji wy-
korzystano lustrzanki cyfrowe oraz drony, dzięki czemu możliwe było uzyskanie dynamicznego i ostrego obrazu, a także ciekawych 
efektów wizualnych, w tym dynamicznych ujęć z powietrza. 

Filmy są dostępne na www.porabka.pl oraz na kanałach YouTube Gminy Porąbka.

Patryk Słotwiński – fotograf, miłośnik pszczół, podróżnik

CIEKAWE OsOBY Z GMINY PORĄBKA
Patryk Słotwiński razem z żoną Dorotą mieszka w Kobiernicach, w domu gdzie przez wiele lat 

mieszkał jego dziadek. Zawodowo wraz z żoną zajmuje się fotografią rodzinną oraz kulinarną. Często 
wspólnie podróżują. Są zaangażowani w działalność charytatywną na rzecz mieszkańców Sikkimu – 
indyjskiego stanu w Himalajach. Pracują w wolnym czasie dla fundacji, która wysyła w Himalaje pol-
skich lekarzy, by pomagali tym, którzy na pomoc lekarską nie mają środków oraz żyją w miejscach, 
gdzie taka pomoc jest bardzo ograniczona.   Od kliku lat opiekują się pszczołami, które uważają za 
absolutnie fascynujące.  Z racji uzależnienia od fotografowania robią zdjęcia pszczołom, które odwie-
dzają ich otoczenie.

Ich twórczość można znaleźć na stronach internetowych:
https://www.instagram.com/tobeekind/ – zdjęcia pszczół
www.patart.pl – fotografia rodzinna, 
www.loveforfood.pl – fotografia kulinarna, 
www.patart.vot.pl  – reportaże 
oraz https://www.facebook.com/sangterfoundation.org/ – strona fundacji, w której pomagają.

Wkroczyłeś W dorosłe życie? – zgłoś się osobiście  
po doWód osobisty, a otrzymasz symboliczny długopis.

Od stycznia 2020 roku Wójt Gminy Porąbka Paweł Zemanek wraz z kierownikiem miejscowego USC Joanną 
Jurczak, będzie wręczał przy odbiorze dowodu osobistego symboliczne długopisy, młodzieży z gminy Porąbka, 
która w danym roku wkroczyła w dorosłe życie. W 2020 roku, długopisy otrzymają osoby urodzone w 2002 roku. 
Akcja ma charakter symboliczny, mająca na celu podkreślenia rangi wkroczenia w dorosłość – nowego odpowie-
dzialnego etapu w życiu. Symboliczny długopis ma służyć przy podpisywaniu pierwszych ważnych, życiowych 
decyzji. 

Już dziś wszystkim osiemnastolatkom życzymy udanego startu w dorosłe życie. Życzymy, aby najbliższe lata 
nie były tylko okresem niczym nieskrępowanej wolności, ale żebyście rozwijali się i dojrzewali w otoczeniu przyja-
ciół i rodziny. Pamiętajcie, że rozwój człowieka nigdy się nie kończy. Składa się z wielu etapów i kiedy już myślimy, 
że osiągnęliśmy ostatni, otwiera się kolejny. Ceńcie swą indywidualną wartość i podążajcie za swoimi marzeniami, 
bądźcie szczęśliwi i żyjcie swoim życiem.

Wójt gminy Porąbka Paweł Zemanek wychodzi już po raz drugi z inicjatywą skierowaną do mieszkańców gmi-
ny. Przypomnijmy, że od 2019 roku wszystkim nowonarodznonym mieszkańcom naszej gminy, wręczane są zesta-
wy pościeli dziecięcej oraz listy gratulacyjne dla szczęśliwych rodziców.
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NOWY sAMOChóD DLA OsP CZANIEC

„Bochen chleba na Twym stole przypomina wieś i pole, to z rąk chłopa z łaską nieba kroisz nożem 
kromki chleba” – to jedno z kilku mott, które przyświecały tegorocznym dożynkom wiejskim w Czańcu.
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MDP chłopcy:
1. OSP Porąbka,
2. OSP Kobiernice,
3. OSP Czaniec.

MDP dziewczyny:
1. OSP Bujaków,
2. OSP Porąbka,
3. OSP Czaniec,
4. OSP Kobiernice.

GMINNE ZAWODY OsP
Na stadionie w Porąbce odbyły się gminne zawody 
sportowo pożarnicze. Wzięły w nich udział drużyny mło-
dzieżowe jak i seniorów z każdej jednostki. Dziękujemy 
wszystkim za dobrą zabawę!

Klasyfikacja generalna:

Grupa A seniorzy:
1. OSP Czaniec,
2. OSP Kobiernice, 
3. OSP Bujaków,
4. OSP Porąbka. 

Grupa C kobiet:
1. OSP Czaniec,
2. OSP Bujaków.
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Panie ze wszystkich Kół Gospodyń działających na terenie Gminy 
Porąbka, są niezwykle aktywne i pomysłowe. Dzięki ich uczestnictwu 
w programach finansowanych przez naszą gminę w ramach pożytku pu-
blicznego, organizują warsztaty kulinarne i rękodzielnicze, biorą udział 
w wyjazdach i spotkaniach kulturalnych a także wyposażają swoje zespo-
ły w stroje ludowe, a siedziby w drobny sprzęt kuchenny lub meble, które 
wykorzystują później do prowadzenia własnej działalności kulturalnej. 

Panie z KGW Kobiernice, także od kilku lat za pośrednictwem Rejono-
wego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych z Bielska-Białej, korzystają 
z tej formy wsparcia. W tym roku, pod kierownictwem Zdzisławy Adamus 
i Stefanii Mika, gospodynie organizacją warsztaty kulinarne na których 
wszystkie uczestniczki doskonalą sztukę przygotowywania pysznych, re-
gionalnych i tradycyjnych potraw.

Warsztaty rękodzielnicze – to z kolei było tegoroczną domeną trzech 
pozostałych kół, chociaż w każdym z nich wyglądało to inaczej. 

KGW Bujaków zorganizowało wycieczkę do Zalipia – wsi malowanej 
kwiatami, której znakiem rozpoznawczym są motywy kwiatowe przed-
stawiane na ścianach domostw i zabudowań gospodarczych. Nasze go-
spodynie nie tylko zwiedziły tę „malowniczą” wieś, ale na miejscu wzięły 
również udział w warsztatach malarskich, które okazały się dla nich cie-
kawą atrakcją.

Kwiaty polskiej wsi zafascynowały także gospodynie z Czańca. Przez 
kilka miesięcy panie organizowały warsztaty z zakresu tworzenia kom-
pozycji kwiatowych. Gospodynie pomyślały nawet o tym żeby w ramach 
projektu doposażyć swoją siedzibę w krzesła i stoły. 

Kultywowanie naszych tradycji związanych z ludowymi świętami, 
jest niezwykle ważne dla zachowania naszej przeszłości i tożsamości 
regionalnej. Potrzebę tą doskonale rozumieją Panie z KGW Porąbka, 
a ich ciekawy projekt pt.: „Moje i dziady czyli majówka w Porąbce”, zwró-
cił uwagę właśnie na zachowanie tych przekazywanych z pokolenia na 
pokolenie tradycji ludowych. 

Działanie realizowane zgodnie z zasadą: „razem możemy więcej” 
sprawia, że każda oddolna inicjatywa społeczna integruje mieszkańców 
i daje podwaliny pod kolejne wspólne przedsięwzięcia. 

Z żYCIA KóŁ GOsPODYń
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WYCIECZKA DO ZALIPIA  
„WsI MALOWANEj KWIAtAMI”
KGW Bujaków w ramach projektu 
„Kwiaty polskiej wsi – wycieczka 
do wsi malowanej kwiatami oraz 
warsztaty florystyczne” w dniu 
26 czerwca 2019 r. zorganizowało 
wycieczkę do Zalipia – wsi malo-
wanej kwiatami.

W tej pięknej wycieczce wzięły udział 
Panie z KGW Bujaków, Czaniec, Kobiernice 
oraz uczestnicy projektu.

Z przewodnikiem mieliśmy okazję po-
znać historię i  tradycję pięknie wymalo-
wanych chat z zewnątrz i wewnątrz, obiektów użyteczności publicznej, 
sakralnych oraz innych urządzeń i przedmiotów, która do dnia dzisiej-
szego jest kultywowana przez miejscową ludność. Dla podsumowania 
zwiedzania tak malowniczej wioski, w Domu Kultury w Zalipiu nasze Pa-
nie wzięły udział w warsztatach ,gdzie miały okazje zmierzyć się z sztuką 
malarską. Każda miała okazję namalować coś według własnego uznania.

MORsOWANIE  
W PORĄBCE 
Fotoreportaż – „listopad 2019 r.”

Zabawa w malowane była przednia.

Szczegółowy opis wycieczki został umieszczony w kronice KGW Bu-
jaków, który sporządziła jedna z uczestniczek projektu Pani Maria Wójcik.

M. Goliasz
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W projekcie biblioteka mogła zorganizować spotkania autorskie 
z pisarkami – Renatą Piątkowską i Katarzyną Ryrych dla 150 uczestników, 
a także spotkanie z podróżnikiem Krzysztofem Nowakowskim. Skorzy-
stać na projekcie mogły też przedszkolaki biorąc udział w spektaklu Te-
atru Kwadryga. Animatorki kukiełek zaprezentowały przedstawienie pt. 
„Przygody misia” włączając w zabawę uczestników. Środki z programu 
pozwoliły również na przeprowadzenie warsztatów plastycznych, które 
swą tematyką nawiązywały do obchodów 80 rocznicy wybuchu II wojny 
światowej. Ponadto mogliśmy ogłosić równocześnie dwa konkursy: „Do 
twarzy mi z książką” i „Mój ulubiony cytat”. 17 października dobrnęliśmy 
do kluczowego wydarzenia w 2019 roku, czyli do uroczystej gali z okazji 
70 – lecia naszej biblioteki. Obchody jubileuszowe stały się okazją do świę-
towania dla całej społeczności skupionej wokół spraw czytelnictwa i jego 
promocji. Zapoczątkowana przemówieniem Grażyny Szlagor – Dyrektora 
Gminnej Biblioteki Publicznej uroczystość jubileuszowa była odpowied-
nią chwilą do uhonorowania wszystkich tych, którzy z Biblioteką związali 
swoje ścieżki zawodowe. Złożono podziękowania obecnym i emerytowa-
nym bibliotekarkom, których lata pracy i wkład w budowanie oraz rozwój 
GBP były nie do przecenienia. Zgromadzonym gościom: władzom samo-
rządowym, przedstawicielom środowisk bibliotekarskich, dyrektorom 
i kierownikom instytucji miejskich, powiatowych i gminnych, dyrektorom 
szkół i przedszkoli oraz wiernym Czytelnikom złożono podziękowania za 
współpracę, zaangażowanie, merytoryczną pomoc, za miłość do książek 
i pasję czytania. Usłyszeliśmy od nich mnóstwo ciepłych słów i pięknych 
życzeń. Na uroczystości zaprezentowano działalność kulturalną, oświato-
wą oraz znaczenie biblioteki dla społeczności lokalnej poprzez prezenta-
cję multimedialną. Podczas obchodów jubileuszowych goście mieli okazję 
obejrzeć wystawę prac zgłoszonych do konkursów Do twarzy mi z książ-
ką i Mój ulubiony cytat. Uwagę przykuły również prace dzieci wykonane 
na warsztatach Domaluj trudną historię. W części artystycznej, Jubileusz 
uatrakcyjnił występ Anny Mysłajek, niezwykłej osobowości scenicznej, wo-
kalistki i autorki tekstów. Usłyszeliśmy mieszankę soulu i jazzu, szczególnie 
ulubioną przez tę wykonawczynię. Artystce towarzyszył gitarzysta Seba-
stian Adamczewski. Wszystko co zaprezentowaliśmy podczas uroczystości, 
a więc formy artystycznej wypowiedzi, działalność biblioteki oraz tech-
niczne i kulinarne przygotowanie imprezy było możliwe właśnie dzięki 
„dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”, w które pozyskała Biblioteka.

WYJĄTKOWY ROK 2019

W GMINNEj BIBLIOtECE PuBLICZNEj W PORĄBCE
Rok 2019 upłynął Gminnej Bibliotece Publicznej w Porąbce pod znakiem przygotowań do 70 – lecia biblioteki. Zapla-
nowane na październik, tak naprawdę trwało już od czerwca 2019 dzięki dofinansowaniu zadań w ramach Programu 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2019 „Partnerstwo dla książki”. 

W 2019 roku przyłączyliśmy się do Ogólnopolskich Akcji promują-
cych czytelnictwo. Majowej: „Jak nie czytam, jak czytam”, która aktywi-
zowała uczniów Szkoły Podstawowej w Porąbce i odbyła się w centrum 
naszej miejscowości przed budynkiem Domu Kultury, w którym biblio-
teka się znajduje. Akcja miała na celu promocję czytelnictwa wśród 
dzieci i młodzieży oraz zamanifestowanie, że czytają oni więcej niż do-
rośli. W zeszłym roku rekord w czytaniu w jednym momencie ustanowiło 
433 532 uczniów. W tym roku starano się go wspólnie pobić. Organizato-
rem przedsięwzięcia była redakcja miesięcznika Biblioteka w Szkole, a or-
ganizatorami poszczególnych akcji lokalnych biblioteki szkolne, publicz-
ne i pedagogiczne, szkoły oraz inne instytucje. Od września 2019 roku we 
wszystkich placówkach w Gminie prowadzona jest Kampania społeczna 
Instytutu Książki „Mała książka, Wielki Człowiek”, skierowana do dzieci od 
3 do 6 lat i ich rodziców. To zaproszenie ich do świata literatury z pięknie 
wydaną i mądrą książką, to także okazja do odwiedzenia biblioteki i za-
poznania się z jej ofertą po to, by wracać tam jak najczęściej. Wszystkie 
informacje dotyczące projektu można znaleźć na stronie internetowej bi-

juBILEusZE
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Życzenia od władzy gminy Porąbka:
Składamy serdeczne gratulacje z okazji Jubileuszu 70-lecia  

działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Porąbce.
Dziękujemy Pani Dyrektor oraz całemu zespołowi  

za zaangażowanie w krzewieniu czytelnictwa i kultury regionu. 
Życzymy dalszego, pomyślnego rozwoju, wspaniałych  

Czytelników, traktujących Bibliotekę jako ciepłe, wzbogacające  
miejsce, gdzie ceni się różnorodność ludzkiego doświadczenia  

i moc zawartą w dokumentach społeczności.
Życzymy niesłabnącego zapału w codziennej pracy,  

pomyślności oraz dalszych sukcesów. 
Zapewniając o swej życzliwości pozostajemy z wyrazami szacunku.

blioteki: www.bibliotekaporabka.pl i Facebooku lub bezpośrednio u źró-
dła: www.wielki-czlowiek.pl. Gorąco zachęcamy rodziców do skorzysta-
nia z tej oferty i przyjścia z dzieckiem do biblioteki centralnej w Porąbce 
lub jej filii w Bujakowie, w Czańcu i w Kobiernicach.

Jak co roku biblioteka uzyskała zewnętrzne środki finansowe Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Progra-
mu Rozwoju Czytelnictwa. Przeznaczono je na zakup 735 egzemplarzy 
nowości wydawniczych dla GBP w Porąbce i jej filii. 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia placówek bibliotecznych 
i skorzystania z ich oferty książek i audiobooków. 

Przygotowali pracownicy GBP w Porąbce

25 października mieszkaniec naszej Gminy, Pan Marian Baścik 
z Bujakowa obchodził piękny Jubileusz 100-lecia urodzin. Z tej 
okazji dostojnego Jubilata odwiedził Wójt Gminy – Pan Paweł 
Zemanek, Kierownik USC – Pani Joanna Jurczak, Sołtys So-
łectwa Bujaków – Pani Małgorzata Goliasz oraz Radny Gminy 
– Pan Władysław Hałat.

cie. Recepty na długowieczność nie podaje, ale 
w domu, w którym mieszka, daje się odczuć 
przyjazną atmosferę i wzajemny szacunek.

Pan Marian Baścik urodził się 25 paździer-
nika 1919 r. w Kętach. Po wybuchu II wojny 
światowej zbliżający się front niemiecki zmusił 
go do ucieczki na wschód, aż do miasta Łuni-
niec (Białoruś). W latach 1941-1945 przebywał 
w przymusowym obozie pracy III Rzeszy. 8 li-
stopada 1948 roku zawarł związek małżeński z Walerią. Razem wychowali 
2 dzieci, doczekali się 4 wnuków i 5 prawnuków. W 2012 roku, po 64 la-
tach małżeństwa został wdowcem. 

Swoje zawodowe życie Pan Marian związał z Bielskimi Zakładami 
Przemysłu Lniarskiego „LENKO”, gdzie pracował przez 42 lata. Jest auto-
rem ponad 60 pomysłów racjonalizatorskich, które zostały wdrożone do 
produkcji. Nasz Jubilat to miłośnik przyrody i pieszych wycieczek. Jego 
duże poczucie humoru i filozoficzne spojrzenie na świat zaowocowało 
powstaniem kilkudziesięciu utworów, które zostały wydane w książce: 
„Wiersze i fraszki”.

Serdecznie gratulujemy pięknego jubileuszu i życzymy Panu Maria-
nowi na kolejne lata dużo zdrowia, nieustającej pogody ducha, a tak-
że samych szczęśliwych chwil w gronie najbliższych oraz jeszcze wielu 
wspaniałych jubileuszy.

200 LAt DLA PANA MARIANA BAŚCIKA!

Wójt Gminy złożył życzenia, wręczył tort, kwiaty, prezent oraz list gra-
tulacyjny. Odczytano również gratulacje oraz życzenia od Prezesa Rady 
Ministrów RP – Pana Mateusza Morawieckiego.

Dostojny Jubilat cieszy się znakomitą kondycją, pogodą ducha i wspar-
ciem rodziny. Pomimo sędziwego wieku jest promienny i otwarty na ży-
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101. ROCZNICA  
ODZYsKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
Uroczystości gminne w Czańcu – fotoreportaż
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juBILEusZE MAŁżEńsKIE
18 października, w Domu Kultury w Czańcu 20 par z terenu gminy Porąbka  
świętowało jubileusz pożycia małżeńskiego. Były to pary obchodzące  
50-cio, 55-cio i 60-cio lecie zawarcia związku małżeńskiego. 

Spotkanie poprzedziła Msza Święta odprawiona w Kościele Parafial-
nym w Czańcu, która była sprawowana w intencji par Jubilatów i ich 
rodzin.

Pary, które przeżyły w jednym związku 50 lat, i wyraziły chęć otrzyma-
nia odznaczenia, odebrały z rąk Wójta Gminy medal „za długoletnie po-
życie małżeńskie” przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
Wszyscy Jubilaci otrzymali kwiaty i listy gratulacyjne.

Wspólnie przeżyte lata to wspaniały przykład do naśladowania dla 
Waszych dzieci, wnuków i wszystkich młodych małżeństw. Wieloletnim 
związkiem, wzajemnym poszanowaniem i przywiązaniem świadczycie, że 
rodzina jest najważniejszą wartością w życiu człowieka. To właśnie dlatego 
Jubileusz Małżeństwa cieszy się wielkim poważaniem i szacunkiem spo-
łecznym.

Spotkania z Jubilatami odbywają się w naszej gminie każdego roku. 
Są doskonałą okazją do uhonorowania par małżeńskich z wieloletnim 
stażem za trud pracy i wyrzeczeń dla dobra swych rodzin, za ofiarną mi-
łość, przykład życia, łzy smutku i radości, nieprzespane noce i za każdy 
siwy włos na skroni.

Serdecznie dziękuję wszystkim Jubilatom, którzy zechcieli spotkać 
się dziś razem z nami i wspólnie obchodzić swoje święto – mówił do jubi-
latów Wójt Gminy Paweł Zemanek. 

Spotkanie uświetnił swym występem znakomity duet jazzowy Doro-
ta&Jerzy Zaziąbło.
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ELEKtROWNIA sZCZYtOWO-POMPOWA  
PORĄBKA-żAR ŚWIętujE 40 LAt IstNIENIA
Z okazji jubileuszu, Dyrektora Oddziału Zespołu Elektrowni Wodnych Porąbka-Żar Jakuba Klisia odwiedził Wójt gminy 
Porąbka Paweł Zemanek wraz ze swoim zastępcą Bogusławem Wawakiem. Władze gminy złożyły Dyrektorowi najser-
deczniejsze życzenia z okazji jubileuszu. Życzyli kolejnych lat dynamicznego rozwoju oraz pogratulowali rzetelnych 
pracowników dbających o majątek wytwórczy elektrowni.

Należąca do PGE Energia Odnawialna Elektrownia Szczytowo-Pom-
powa Porąbka-Żar kończy 40 lat. To jedna z największych tego typu in-
westycji w Polsce, a   jej wyjątkowość polega na tym, że zbudowano ją 
wewnątrz góry i jest jedyną elektrownią podziemną w Polsce.

Choć może pracować z mocą 500 MW przez 4 godziny dziennie – co 
pozwoliłoby zasilić w energię elektryczną kilkaset tysięcy gospodarstw 
domowych  – to podstawowe zadanie Elektrowni Szczytowo-Pompowej 
Porąbka-Żar jest inne. Elektrownia zapewnia Polskim Sieciom Elektro-
energetycznym szeroki pakiet usług regulacyjnych. Jako swoisty ma-
gazyn energii jest w stanie reagować na zmieniające się warunki pracy 
systemu, łagodząc krzywą dobowego obciążenia sieci, tym samym za-
pewniając stabilną pracę całego KSE. 

Ponadto elektrownia odgrywa niezmiernie ważną rolę interwencyj-
ną. Polega ona na stabilizowaniu poziomu napięcia i utrzymaniu odpo-
wiedniego funkcjonowania systemu w wypadku wystąpienia stanów 
awaryjnych sieci lub innych źródeł wytwórczych.

niebagatelny wpływ na warunki działania esp porąbka-żar mają 
zmieniające się zasady działania rynku energii elektrycznej, które wyma-
gają stałej dyspozycyjności, niezawodności i efektywności ekonomicznej. 

z tych powodów w najbliż-
szych latach przeprowadzimy 
kompleksową modernizację 
elektrowni, co pozwali na 
pełne wykorzystanie jej po-
tencjału regulacyjnego dla 
kse w kolejnych dziesięcio-
leciach  – mówi Arkadiusz 
Sekściński, p.o. prezesa PGE 
Energia Odnawialna.

Mimo tego, że elektrow-
nię oddano do eksploatacji 
już 40 lat temu, nadal budzi ona uznanie wśród inżynierów. Jednym 
z pierwszych pomysłodawców tej inwestycji był wybitny profesor Poli-
techniki w Zurychu i późniejszy pierwszy Prezydent RP Gabriel Naruto-
wicz. Nie określił on jednak dokładnej lokalizacji samego obiektu. Wy-
buch II wojny światowej ostatecznie uniemożliwił ówczesną realizację 
tego projektu. Powrócono do niego dopiero w czasach PRL. Prace kon-
cepcyjne rozpoczęły się na początku lat 50-tych. Wtedy to spośród aż 

235 miejsc, wybrano górę Żar, jako najkorzystniejsze 
miejsce na zrealizowanie tego ambitnego przedsię-
wzięcia.

elektrownia porąbka-żar to wyjątkowy obiekt 
w polskiej energetyce. zlokalizowana we wnętrzu góry 
żar jest jedyną wysokospadową, podziemną elektrow-
nią szczytowo-pompową w naszym kraju. podczas jej 
budowy zastosowano szereg nowatorskich rozwiązań, 
a 40 lat niemal bezawaryjnej eksploatacji jest dowo-
dem na wysoką jakość projektu i wykonania. co ważne, 
jest to inwestycja całkowicie prototypowa, zrealizowa-
na w bardzo trudnych warunkach geologicznych – za-
uważa Jakub Kliś, dyrektor Oddziału Zespół Elektrow-
ni Wodnych Porąbka-Żar.

Elektrownia szczytowo-pompowa nie jest jedynym 
obiektem hydrotechnicznym zbudowanym na rzece 
Soła zarządzanym przez PGE Energia Odnawialna. Od 
55 lat działa tam również Elektrownia Wodna Tresna 
(moc zainstalowana – 21 MW), a od 65 lat Elektrownia 
Wodna Porąbka (moc zainstalowana – 12,5 MW).
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suPER PAKA DLA DZIECIAKA 
Charytatywny Bieg Mikołajkowy „Super Paka dla Dzieciaka”  
to rodzinny sportowo-świąteczny festiwal Fundacji Imperium Sportu

Bieg Mikołajkowy, bieg dzieci, jarmark świąteczny, KIDS ARENA, kolędowanie i wiele innych atrakcji w centrum 
Porąbki. Fantastyczna atmosfera świąt, iluminacje świetlne, muzyka, konkursy, gry i zabawy dla dzieci, stoiska i stra-
gany świąteczne oraz pyszne jedzenie. Dla każdego było coś miłego. 

Całkowity dochód z wpisowego oraz środki zebrane podczas zbiórki przeznaczone zostały na niezbędne potrze-
by dzieci (kurtki, buty, obiady) wspaniałe, wymarzone prezenty oraz uśmiechnięte święta.
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OŚWIAtA
NAGRODA EDuKACYjNA GMINY PORĄBKA
w roku szkolnym 2018/2019

Gratulujemy osiągnięć!
W tym roku już po raz czwarty przyznane zostały Nagrody Edukacyjne Gminy Porąbka. Nagrodzeni zostali uczniowie mieszkający na terenie 

naszej gminy, którzy osiągnęli wymaganą średnią na świadectwie szkolnym bądź uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej lub 
konkursu przedmiotowego. 

W roku szkolnym 2018/2019 nagrodzonych zostało 148 uczniów. Każdy z nich otrzymał nagrodę w wysokości 200 zł.
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INAuGuRACjA DZIAŁALNOŚCI sZKOŁY W DNIu  
WsPOMNIENIA ŚW. jANA PAWŁA II – PAtRONA sZKOŁY
22 października odbyła się uroczysta inauguracja dzia-
łalności Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół 
Szkół Katolickich im. Św. Jana Pawła II w Porąbce.

Uroczystość poprzedziła Eucharystia w Kościele pw. Narodzenia Naj-
świętszej Maryi Panny w Porąbce, koncelebrowana przez Jego Ekscelen-
cje Ks. Biskupa Romana Pindla.

Podczas podniosłego wydarzenia dzieci przedstawiły spektakl „Dom 
na skale. Człowiek roztropny”.

SZKOłA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIół SZKół KATOlICKICH IM. ŚW. JANA PAWłA II W PORąBCE
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Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Bujakowie zo-
stała laureatem konkursu „#OSEWYZWANIE”. Będziemy częścią Ogólno-
polskiej Sieci Edukacyjnej. Nagrodą w konkursie jest pracownia mobilna, 
składająca się z 16 laptopów umieszczonych w przenośnej szafie z punk-
tem dostępowym do internetu. Pracownia ta wspomagać będzie proces 
kształcenia w szkole i podnoszenie poziomu kompetencji cyfrowych 
uczniów. 

GOŚCIE Z PALKOVIC I WItKOWIC
Młodzi ekolodzy działający w naszej szkole wraz z uczniami z Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Witkowicach po raz kolejny gościli uczniów 
i opiekunów z czeskich Palkovic. Międzynarodowa grupa w pierwszym 
dniu spotkania brała udział w zajęciach plastycznych w Bujakowie oraz 
grach i zabawach sportowych w szkole w Witkowicach.

Drugi dzień wizyty przeznaczony został na wspólny wyjazd do Ko-
niakowa. Uczniowie odwiedzili „Chatę na Szańcach” oraz Centrum Paster-
skie. Była to okazja do poznania tradycji regionalnych. Uczniowie uczyli 
się gry na trąbitach, wysłuchali ciekawostek o regionie i  prelekcji na te-
mat pasterstwa. Uczestniczyli również w warsztatach oraz pokazie wyro-
bu sera. To były dni pełne wrażeń i wspólnej zabawy. Dziękujemy wszyst-
kim, dzięki którym mieliśmy możliwość kolejnego spotkania z uczniami 
z Palkovic.   

suKCEsY W BADMINtONIE
W grudniu w Mazańcowicach odbyła się ostatnia w tym roku edy-

cja Powiatowej Ligi Badmintona o Puchar Starosty Bielskiego, w której 
wystartowało sześć szkół podstawowych. Naszą szkołę reprezentowały 
dziewczęta z klas od V do VIII, zajmując II miejsce drużynowo. Natomiast 
indywidualnie w kategorii klas VI–VIII uczennica klasy VII zdobyła I miej-
sce i III miejsce uczennica klasy VI, a w kat. klas IV–V – 4 miejscu zdobyła 
uczennica klasy VA

W listopadzie w Lubomi odbyły się Igrzyska Dzieci i Młodzieży Szkol-
nej w Badmintonie. Dwa tygodnie wcześniej Szkoła Podstawowa w Bu-
jakowie zakwalifikowała się do tego turnieju zdobywając I miejsce na 
zawodach rejonowych w kategorii dziewcząt młodszych i starszych. Tym 
razem, już w PÓŁFINALE WOJEWÓDZKIM nasze drużyny w składzie: gru-
pa młodsza, grupa starsza – zajęły IV miejsce.

CODE WEEK 2019  
(EuROPEjsKI tYDZIEń KODOWANIA)

W dniach 16–17 października uczniowie klas I do VII włączyli się do 
Europejskiego Tygodnia Kodowania. Główną ideą stojącą za wydarze-
niem jest promowanie programowania poprzez pokazywanie młodzie-
ży i dorosłym sposobów na realizację pomysłów przy pomocy kodu, 
rozwiewanie wątpliwości i mitów otaczających te umiejętności oraz 
gromadzenie jak największej liczby osób w Europie w celu wspólnej na-

uki. W ramach tych zajęć 
stworzyliśmy grę do na-
uki stolic europejskich dla 
uczniów, pracowaliśmy 
na matach edukacyjnych 
(klasy 1–3), graliśmy w grę 
CobyRoby programując 
ruchy naszych robotów 
na planszy oraz kodowali-
śmy przy pomocy specjal-
nych przygotowanych do 
tego stron internetowych. 

tYDZIEń PIsANIA LIstóW 
W październiku obchodzony jest Światowy Dzień Poczty. Z świętem 

tym ściśle wiąże się inne tj.   Międzynarodowy Tydzień Pisania Listów. 
W tym roku w naszej szkole Tydzień Pisania Listów obchodziliśmy po raz 
pierwszy. Uczniowie przez cały tydzień mieli możliwość napisania kilku 
słów do swojego ulubionego kolegi czy też nauczyciela. Celem akcji było 
zainteresowanie uczniów tradycyjną formą korespondencji, przypo-
mnienie formy i znaczenia listu, rozbudzenie wyobraźni oraz zwrócenie 
uwagi na staranność stylistyczną i ortograficzną wypowiedzi pisemnej. 

W związku z tym przygotowano również gazetkę tematyczną na ko-
rytarzu szkolnym. Do ożywienia tradycyjnej korespondencji zachęcały 
nauczycielki języka angielskiego – organizatorki szkolnego Tygodnia 
Pisania Listów. 

EuROPEjsKI DZIEń jęZYKóW OBCYCh 2019
Z tej okazji zostały zorga-

nizowane następujące działa-
nia: Konkurs na najładniejszy 
plakat o jednym z krajów Unii 
Europejskiej dla wszystkich 
uczniów naszej szkoły. 

Dzień Chłopaka – Boy’s Day 
– wszyscy uczniowie naszej 
szkoły założyli ubrania z nadru-
kami obcojęzycznymi.

sZKOŁA DO hYMNu…,
sZKOŁA PAMIętA…

Włączyliśmy się w ogólnopolską akcję „ Szkoła do hymnu”, w której 
wzięło udział ponad 20 000 szkół. 

„Szkoła pamięta” – uczniowie klasy 8 i Szkolne Koło Wolontariatu 
uporządkowali oraz zapalili znicze na grobie Nieznanego Żołnierza, na-
uczycieli oraz księży spoczywających na naszym cmentarzu.

LAuREAt KONKuRsu – #OsEWYZWANIE
SZKOłA PODSTAWOWA Z ODDZIAłAMI PRZEDSZKOlNYMI W BUJAKOWIE
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INNOWACYjNY PROjEKt PLusZOWEGO MIsIA
Mały, duży, pluszowy, czasem w zabaw-

nym kubraku. Chyba każdy ma swojego, któ-
rego ciepło wspomina z dzieciństwa. Pluszo-
wy miś, bo o nim mowa, miał swoje święto. 

25 listopada 2019 obchodziliśmy w na-
szej szkole i w przedszkolu Światowy Dzień 
Pluszowego Misia. Głównym celem popula-
ryzacji tego święta było przypomnienie naj-
ważniejszych wartości jakimi są dzieciństwo, 
przyjaźń, miłość, ciepło. Z tymi słowami łączy się właśnie pluszowy miś. 

Tego dnia wszystkie dzieci z klas I – III oraz przedszkola przyszły do 
szkoły ze swoimi ulubionymi i kochanymi pluszakami. Najpierw dzieci 
zapoznały się z historią tego święta a następnie tańczyły ze swoimi mi-
siami w rytm piosenki „Pokochaj pluszowego misia”. Uczestniczyły w kon-
kursach wiedzy o niedźwiadkach oraz przystrajały sylwety papierowych 
misiów kawałkami materiałów, bibuły, kolorowego papieru – „Ubierały 
misia na zimę”.  Sala gimnastyczna była udekorowana dużymi portreta-
mi misiów wykonanymi z różnych materiałów przez dzieci z każdej klasy. 
I miejsce za wykonanie portretu misia otrzymała klasa I b, II miejsce klasa 
III, III miejsce ex aequo otrzymała klasa II i I a. 

Mamy nadzieję, że to wielkie misiowe przyjęcie zostanie w naszych 
wspomnieniach na dłuższy czas. 

DZIEń żYCZLIWOŚCI
21 listopada obchodziliśmy „Światowy Dzień 

Życzliwości, Pozdrowień i Uśmiechu”. Od wcze-
snych godzin rannych szkoła tętniła życiem, 
a uśmiech towarzyszył wszystkim. Uczniowie 
z samorządu szkolnego witali w progu szkoły 
swoich kolegów i koleżanki oraz ich rodziców 
i najbliższych, a także nauczycieli i pracowników 
szkoły serdecznym uśmiechem i miłym słowem. 
Ustawiono „Ławeczkę Życzliwości”, aby na chwilę 
można było usiąść z kimś bliskim i serdecznie po-
rozmawiać, wymienić przyjemne słowa. 

Na tablicy życzliwości każdy, kto miał ochotę, 
mógł wypisać jakieś życzliwe, uprzejme słowo 
i w ten sposób pozdrowić innych. Wszyscy chęt-
nie to robili ucząc się, że życzliwość nie jest jedy-
nym dniem w roku, kiedy powinniśmy być mili 
i uprzejmi. Jeżeli ktoś do tej pory nie był taki, to miał okazję zastanowić 
się nad sobą i zmienić swoje postępowanie. W tym miejscu królowało   
hasło –„Zatrzymaj się kolego i napisz coś miłego!”. 

W tym dniu w szkole dominował kolor żółty – barwa optymizmu 
i radości. Korytarze szkolne zostały udekorowane informacjami na temat 
życzliwości oraz wesołymi minkami przygotowanymi na zajęciach świe-
tlicowych przez uczniów klas I – III.

Zorganizowano także dwa konkursy: literacki – wiersz lub rymowan-
ka na temat życzliwości, a także międzyklasowy – najliczniej ubrana na 
żółto klasa w szkole.

Pozytywna energia, którą przekazaliśmy innym, na pewno powróci 
do nas ze zdwojoną siłą. 

Pamiętajmy, że „uprzejmość jest kluczem, który otwiera wszyst-
kie drzwi”!

„Zaufajcie dzieciom,  
bo one są twórcami przyszłości”

Celestyn Freinet
W październiku rozpoczęliśmy dla nauczycieli naszej gminy cykl spo-

tkań warsztatowych związanych z pedagogiką francuskiego pedagoga 
Celestyna Freineta.

Celestyn Freinet (1896-1966) dał się poznać jako twórca-innowa-
tor, który poddawał krytyce skostniałą w swej formie szkołę tradycyjną. 
Stworzył wizję szkoły nowoczesnej, odpowiadającej naturalnym potrze-
bom dziecka, opartą m.in. na swobodnej twórczości, doświadczaniu, 
przeżywaniu, samorządności. 

Chcemy, aby pedagogika freinetowska zdobywała następnych zwo-
lenników. Cieszymy się z zainteresowania i licznego udziału w warszta-
tach.

A zaczęło się tak... Kilkanaście lat temu, szukając nowych rozwiązań 
i inspiracji do pracy z dziećmi, odkryłam Polskie stowarzyszenie Anima-
torów Pedagogiki Celestyna freineta. Uczestnicząc w Ogólnopolskich 
Konferencjach Stowarzyszenia i seminariach zagranicznych poszerzałam 
swój warsztat pracy o nowe możliwości i techniki. Mimo upływu lat, praw-
dy pedagogiczne sformułowane przez Freineta nie straciły na aktualności. 

Od trzech lat w naszej szkole 
działa Beskidzka Grupa Regionalna 
PSAPCF. Teraz razem z moimi koleżan-
kami  poszukujemy alternatywnych 
pomysłów, wzajemnie się inspiruje-
my, wymieniamy doświadczeniami 
i bierzemy udział w Konferencjach 
Ogólnopolskich PSAPCF. Przed nami 
seminarium zagraniczne we Francji – 
w szkole, którą od początku do końca 
stworzył Celestyn Freinet.

Tymczasem kolejne warsztaty 
w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czań-
cu już 12 grudnia o godz. 17. Zapra-
szamy!

Przewodnicząca Beskidzkiej Grupy Regionalnej Polskiego  
Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta

Małgorzata Smółka
P.S. Spotkania warsztatowe z nauczycielami szkół i przedszkoli odby-

wają się w naszej szkole już od 18 lat! Rozpoczęliśmy je pod egidą Stowa-
rzyszenia Nauczycieli Edukacji Początkowej.

PEDAGOGIKA fREINEtOWsKA
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SZKOłA PODSTAWOWA NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W CZAńCU 

W naszej szkole wiele się dzieje. Oto NAjCIEKAWsZE 
AKCjE, IMPREZY sZKOLNE i ŚRODOWIsKOWE:
•	Przygotowanie przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły programu 

artystycznego uświetniającego Galę rozdania Nagród Edukacyjnych 
przez Wójta Gminy Porąbka.

•	Pasowanie na Pierwszoklasistę – uroczyste przyjęcie 44 dzieci w po-
czet uczniów naszej szkoły. 

•	Apele porządkowe i akademie okolicznościowe z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej, 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości, Świąt 
Bożego Narodzenia, Dnia Patrona, rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 Maja, akademia poświęcona Świętemu Janowi Pawłowi II. 

•	 Imprezy okolicznościowe: Andrzejki, Mikołajki, Wigilie klasowe, Jaseł-
ka, Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, Klasowe zabawy, Bale karnawało-
we, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Dzień Rodzinki, Spo-
tkania integracyjne z Rodzicami – ogniska, pikniki, zajęcia otwarte, 
warsztaty edukacyjne.

•	Udział w ogólnopolskich programach dla szkół „Owoce i warzywa 
w szkole” oraz ,,Mleko w szkole” – klasy 1 – 5.

•	Udział z Gminnym Przeglądzie Twórczości Dzieci i Młodzieży.

ZAjęCIA DLA… 
Nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze 

z uczniami niepełnosprawnymi, starają się, aby nasi podopieczni mie-
li możliwość uczestnictwa w różnych inicjatywach. Na początku rok 
szkolnego zorganizowaliśmy Piknik rodzinny pt. „Owocowe wariacje” 
dzieci uczestniczyły w zajęciach dydaktycznych, natomiast rodzice mieli 
okazję podzielić się swoimi doświadczeniami, wśród osób z podobnymi 
problemami. Ponadto wspólnie podziwialiśmy występ Iluzjonisty.

W styczniu uczestniczyliśmy w Balu Karnawałowym, który odbył się 
w Sułkowicach. Pląsaliśmy wśród kolorowych świateł w rytm muzyki z lat 
80-tych. Mogliśmy także spróbować swoich umiejętności i wytworzyć 
własne czekoladki.

AKCjE, IMPREZY sZKOLNE – DZIAŁO sIę WIELE!
Nawiązaliśmy współpracę z Przedszkolem w Kobiernicach, tam dwu-

-krotnie uczestniczyliśmy w zajęciach integracyjnych. Na własnej skórze 
doznawaliśmy uroków zimy i zwiastunów wiosny. Zostaliśmy poddani 
oddziaływaniom świetlnym w Sali Doświadczania Świata. Korzystaliśmy 
z dobroczynnego wpływu soli, gdy mieliśmy seans w Grocie Solnej w Kę-
tach. A w czerwcu podziwialiśmy piękne budowle z całego świata w trak-
cie spaceru w Świecie Miniatur w Inwałdzie. 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Czańcu intensywnie angażuje się w po-
moc potrzebującym, między innymi po raz kolejny miała miejsce akcja 
„Nie zapominamy o niepełnosprawnych i samotnych”, wraz z ucznia-
mi wykonaliśmy stroiki i kartki świąteczne, którymi zostali obdarowani 
potrzebujący. Od września 2013 roku samorząd uczniowski organizuje 
zbiórki plastikowych zakrętek i makulatury. Po raz kolejny dochód z tych 
przedsięwzięć został przekazany na rehabilitacje dla Wojtka i Bartka, 
uczniów naszej szkoły.

Dziękujemy wszystkim za pomoc i zaangażowanie w organi-
zację imprez i akcji 

Udział w „Multimedialnym Programie Edukacyjnym – program 
z dziedziny edukacji kulturalnej” – cykliczne spotkania w Domu Kultu-
ry w Kętach w ramach projektu ,,KinoSzkoła”, dostosowane do każdego 
przedziału wiekowego, w ramach którego odbywały się seanse filmowe 
i warsztaty tematyczne prowadzone przez specjalistów

BIBLIOtEKA sZKOLNA
Uroczyste Pasowanie na Czytelnika biblioteki szkolnej naszych tego-

rocznych Pierwszoklasistów.
Przeprowadzenie wielu akcji i działań mających na celu rozwijanie za-

interesowań uczniów i promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 
Organizacja Dnia wspólnego czytania książek „Jak nie czytam, jak 

czytam” 
Nadzorowanie i inicjowanie imprez związanych z obchodami ju-

bileuszu odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach udziału 
w projekcie Ogólnopolskim Niepodległa ogłoszonym przez MEN
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Z tej okazji zaplanowaliśmy i zrealizowaliśmy szereg działań pod ha-
słem Niepodległa.

Rajdy:
– Szkolny Rajd Niepodległości na Trzonkę. 
– Gminny Rajd Młodzieżowy „Beskidzka Jesień” z metą w Porąbce. 
– Szkolny Rajd Rodzinny na Trzonkę połączony z ogniskiem, piecze-
niem kiełbasy oraz śpiewaniem utworów patriotycznych. 
„Kawiarenka pod orłem” – konkurs na „niepodległościówkę” – wy-

piek cukierniczy, deser, słodkość...
Wycieczki patriotyczne:
– klasy ósme zwiedziły Muzeum Armii Krajowej w Krakowie oraz Mu-
zeum Schindlera. Młodzież uczestniczyła w warsztatach muzealnych, 
poznając wydarzenia z historii II wojny światowej,
– klasy piąte podczas wycieczki do Wadowic zwiedziły Muzeum Jana 
Pawła II oraz ciekawe miejsca i postacie w mieście, związane z okre-
sem II Rzeczypospolitej.
– klasy siódme podczas lekcji muzealnej w muzeum w Kętach pozna-
ły historię legionów J. Piłsudskiego.
Bieg niepodległościowy – sztafeta – uczniowie w barwach biało – 

czerwonych pokonali dystans 100 x 100 dla niepodległej.
Konkursy:
– plastyczny dla klas 4 – 7 – „Kartka patriotyczna na 100 – lecie odzy-
skania przez Polskę niepodległości” oraz dla klas 2 –3 „Plakat o Polsce”,
– dyktando niepodległościowe – w pisaniu dyktanda wzięły udział 
wszystkie klasy 3 – 8. Na poziomie każdej klasy został wyłoniony 
„Mistrz ortografii”,
– najciekawszą gazetkę klasową związaną ze świętem.
Wykonanie kotylionów przez uczniów, które były elementem stroju 

galowego, podczas uroczystej akademii.
Galeria sławnych postaci okresu II Rzeczypospolitej przygotowana 

przez uczniów i nauczycieli 
Zajęcia czytelnicze dla klas młodszych „Wokół legendy o lechu, cze-

chu i rusie” – dzieci dowiedziały się, dlaczego w godle Polski jest orzeł, 
utrwaliły wiadomości o symbolach narodowych, nauczyły się wiersza 
„katechizm młodego patrioty”.

Czytanie wielopokoleniowe – w bibliotece odbyły się zajęcia czy-
telnicze, na których zaproszone osoby (babcia/rodzic/ dziecko)czytały 
polskie legendy grupie dzieci.

Koncerty:
– Zespół Muzyczny „Metrum” dla uczniów przygotował koncert „Ko-
cham Cię Polsko”,
– występ czanieckiego chóru „Potok”, który zaprezentował pieśni 
patriotyczne i regionalne. Dyrygentka chóru w piękny i ciekawy 
sposób opowiadała również o burzliwych losach walczących osób 
i trudnej historii naszego kraju. Koncert zakończył się gromkimi bra-
wami i wręczeniem róż. Koncertu wysłuchali także inni mieszkańcy 
Czańca.
Wystawa książek o tematyce patriotycznej w bibliotece szkolnej.
Przygotowanie w szkole „kącika patriotycznego”. 
Pisemko szkolne – okolicznościowe, zawierające wiadomości histo-

ryczne, łamigłówki i krzyżówki związane z patriotyzmem.
Przeprowadzenie na zajęciach z wychowawcą patriotycznych tema-

tów, realizowanych w miesiącach wrzesień – listopad. Uczniowie obej-
rzeli również film paradokumentalny „Po latach niewoli wstaje Polska 
1914 – 1918”.

Zwieńczeniem obchodów była uroczysta akademia, w której uczest-
niczyli uczniowie w dniu 9 listopada. W przedstawieniu brały udział dzie-
ci i młodzież od klasy pierwszej do ósmej. Zostały zaprezentowane tańce 
(polonez, Pisk orła, taniec z flagami) oraz musztra przeprowadzona przez 
byłego reprezentanta Kompanii Honorowej Wojska Polskiego. Dosko-
nałym elementem akademii była prezentacja multimedialna traktująca 
o historii naszego kraju.

Wspólne śpiewanie hymnu państwowego w dniu 9 listopada 
o godz. 11.11. Na hali sportowej zgromadziła się cała społeczność szkol-
na i wspólnie odśpiewała cztery zwrotki mazurka dąbrowskiego.

W obchody stulecia i zaproponowanych działań włączyli się wszyscy 
uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice i organizacje. 

AKCjE EKOLOGICZNE i PROfILAKtYCZNE: 
– zbieraliśmy plastikowe zakrętki – pod hasłem „Pomagamy uczniom 
niepełnosprawnym z naszej szkoły”, 
– braliśmy udział w akcji pomocy potrzebującym dzieciom „Pomóż 
i TY” poprzez sprzedaż kalendarzyków i naklejek przez członków PCK 
– braliśmy udział w akcji „Góra grosza”,
– wyjeżdżaliśmy na basen, ścianki wspinaczkowe, trampoliny.
Dbamy o Grób Nieznanego Żołnierza (porządkowaliśmy groby, skła-

daliśmy kwiatów, paliliśmy znicze).
Samorząd Uczniowski jest inicjatorem akcji i imprez ogólnoszkol-

nych: Dyskoteki, Konkursy ogólnoszkolne, zbiórka zakrętek, Walentynki, 
Debaty uczniowskie…

Uczniowie z naszej szkoły uczcili pierwszy dzień wiosny występami 
artystycznymi w ramach szkolnego przeglądu „Mam talent”. Na uroczy-
stych apelach rozbrzmiewała muzyka. Nasze młodsze i starsze „Talenci-
ki” z pasją popisywały się swoimi zdolnościami wokalnymi, tanecznymi, 
sportowymi oraz grą na instrumentach muzycznych. Widownia z uzna-
niem oglądała występy szkolnych artystów i nagradzała ich gromkimi 
brawami. Ale się działo… Za rok znowu się spotkamy!

sZKOLNY tYDZIEń BEZPIECZEństWA
W ramach XV edycji Szkolnych Dni Bezpieczeństwa, które w tym roku 

odbywały się pod hasłem „Bezpiecznie to znaczy jak?”
– warsztaty stanowiskowe w „Kąciku dla uczniów” wykonanie 
zadań przygotowanych przez organizatorów w formie kart pracy dla 
poszczególnych poziomów, sprawdzających wiedzę dzieci z zakresu 
bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, ćwi-
czenia praktyczne z udzielania pierwszej pomocy na fantomach,
– udział w ogólnopolskiej akcji „Bezpieczny Puchatek” – uczniowie 
klas 1,
– spotkanie z przedstawicielem Komisariatu Policji w Kobierni-
cach, który przybliżył Pierwszoklasistom tematykę bezpieczeństwa 
na drodze, w domu i w szkole oraz opowiedział o „tajnikach” służby 
w Policji,
– spotkanie ze strażakami z OsP w Czańcu, którzy zaprezentowali 
udzielili cennych rad dotyczących zachowania i postępowania w sy-
tuacjach zagrożenia, 
– ćwiczenia praktyczne z udzielania pierwszej pomocy prowadzo-
ne przez Ratowników – Wolontariuszy Maltańskiej Służby Medycznej 
z Kęt,
– warsztaty na Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku- 
Białej na Wydziale Nauk o Zdrowiu z zakresu opieki i higieny, ratow-
nictwa medycznego i pielęgniarstwa.
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sZKOLNY tYDZIEń PROfILAKtYKI
W marcu 2019 roku w naszej szkole odbywały się Dni Profilaktyki 

połączone z Dniem Bezpiecznego Internetu – hasło tegorocznej edycji 
„Działajmy razem”. Tym razem zaproponowaliśmy naszym uczniom:

– prelekcje  z panią Lucyną Parcią specjalistą ds. uzależnień „Co powi-
nienem wiedzieć o uzależnieniu”,
– warsztaty z panem Krzysztofem Piersą  autorem książek o tematy-
ce uzależnień od gier komputerowych, trenerem E-sportowym, co-
achem, Youtuberem – „Uzależnienie – Jak to działa?”,
– spotkanie z panem Krzysztofem Matusiakiem przedstawicielem Bi-
blioteki gier planszowych GUZIK – „Jak ciekawie spędzać wolny czas”,
– spotkanie z panią Magdaleną Bagier Wolontariuszem Fundacji 
Dr Clown – „Leczenie uśmiechem”, której celem jest wywoływanie 
uśmiechu na twarzach chorych, a misją przekonanie, że smutek moż-
na leczyć,
– uczniowie młodszych klas poznali drużynę Sieciaków, która przeka-
zała zasady bezpiecznego korzystania z Internetu oraz projektowali 
własne postacie Sieciuchów i Sieciaków i przedstawiali w formie ko-
miksów,
– Nasi podopieczni zapoznali się z materiałami edukacyjnym umiesz-
czonymi na gazetce tematycznej i swoją wiedzę sprawdzili wykonu-
jąc zadania kart pracy związanych z Bezpieczeństwem w sieci. Na 
gazetce znajdowały się także wskazówki dla Rodziców, które mogą 
im pomóc w zrozumieniu zagrożeń na jakie ich dziecko może trafić 
w Internecie oraz w przeciwdziałaniu tym zagrożeniom.
– Obchodom DBI towarzyszyła wystawa sprzętu komputerowego, 
która cieszyła się dużą popularnością – każdy mógł zajrzeć do wnę-
trza jednostki centralnej i samodzielnie spróbować podłączyć po-
szczególne elementy zestawu komputerowego.
– Udział w warsztatach z programowania w ramach cyklu Reset 
YOUng na Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku – Bia-
łej. Wyjazdy odbywały się przez cały rok szkolny i zawierały elementy 
programowania Lightbot, Lego WeDO 2.0, wprowadzenie do progra-
mu Scratch , obsługa i zabawa Xbox.
Wszystkie nasze działania prowadzone w ramach obchodów DBI 

miały na celu uświadomienie młodym użytkownikom Internetu jak wiel-

ki jest potencjał sieci, który mogą wykorzystać zarówno w edukacji, kon-
taktach z rówieśnikami jak również jako formę twórczej rozrywki oraz, że 
każdy Internauta ponosi odpowiedzialność za to, co robi w sieci i w jaki 
sposób z niej korzysta oraz jak traktuje innych użytkowników Interne-
tu. Mamy nadzieję, że nasze działania odniosą w przyszłości oczekiwane 
rezultaty. – Rodzice wzięli udział w spotkaniu z panem Piotrem Rychły, 
który przeprowadził prelekcję na temat Uzależnienia XXI wieku” 

sZKOLNE KOŁO KRAjOZNAWCZO-tuRYstYCZNE 
Rajdy Gminne:
– Wiosenne i Jesienne „Człapu Człap „ – szlakami Beskidu Małego
Rajdy Powiatowe:
– Wiosenny Rajd na Szyndzielnię i Klimczok – szklakami Beskidu Ślą-
skiego,
– Jesienny „Brązowego Liścia” – szklakami Beskidu Śląskiego.
Rajdy szkolne
Wycieczki krajoznawczo – tuRYstYCZNE:
– Nowy Wiśnicz – Zamek i Bastion Vir, Ojcowski Park Narodowy i Mu-
zeum Przyrodnicze, Wadowice – Muzeum Jana Pawła II, Magurka Wil-
kowicka.

uROCZYstE OBChODY DNIA PAtRONA
– gra „Chaos u Heńka”, 
– tworzenie akrostychów związanych z Patronem, 
– wykonanie portretu słonia z powieści W pustyni i w puszczy i biżu-
terii afrykańskiej, 
– Szkolny Turniej Wiedzy o Henryku Sienkiewiczu „Jeden z Dwuna-
stu”, w którym o Statuetkę „HENRYK 2019” rywalizowali przedstawi-
ciele klas 4 – 8. 

sZKOLNE KOŁO CARItAs 
Od 2016 roku działa w naszej szkole Szkolnego Koła Caritas, którego 

opiekunem jest pani Renata Ulman. Jego członkowie wraz z Opiekunem 
przeprowadzają liczne akcje charytatywne na terenie szkoły i włączają 
się w akcje CARITAS poza Czańcem. Działania w ramach szkolnego 
Koła Caritas

– pomoc dla Ukrainy ( zbiórka żywności o przedłużonym terminie 
ważności). – Zbiórka żywności dla podopiecznych Zgromadzenia 
Sióstr Klarysek od Wieczystej Adoracji (obiady dla bezdomnych),
– zbiórka środków czystości dla powyższego zgromadzenia, 
– akcja pomocy dla schroniska „Reksio” w Bielsku-Białej,
– Akcja pomocy dla oddziałów dziecięcych szpitali oraz bielskich 
świetlic środowiskowych (zbiórka książek oraz gier planszowych), 
– kiermasz podczas sobotniego turnieju siatkówki (sprzedaż domo-
wych wypieków, kawy), 
– organizacja kiermaszu książek przy kościele w niedzielę 30 marca 
po każdej Mszy oraz kontynuacja tegoż kiermaszu w szkole przez 
4 kolejne dni,
– udział w Święcie Wolontariatu w Szczyrku Czyrnej, przygotowanie 
drużyny.
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IV RODZINNY tuRNIEj sPORtOWY 
„Z Rodziną i przyjaciółmi wesoło  
i sportowo spędzam czas” 

W sobotę, 1 czerwca br. na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czań-
cu odbyła się impreza integracyjna wynikająca z realizacji projektu „Sport 
dla każdego”. IV edycja „Rodzinnego Dnia Sportu” miała na celu integra-
cję środowiska, propagowanie aktywnego stylu życia, zachęcanie do 
wspólnego spędzania czasu rodziców z dziećmi, zachęcanie rodziców 
do współpracy ze szkołą. Zabawę sportową, w której wzięło udział ok. 
115  rodzin przygotowała Rada Rodziców wspólnie z Dyrekcją Szkoły 
oraz Gronem Pedagogicznym. Zostały przeprowadzone konkurencje 
sportowe dla dzieci i ich opiekunów: Zwycięzców nagrodzono puchara-
mi i medalami, a wszystkie rodziny biorące udział w sportowych zma-
ganiach nagrodami pocieszenia. Uczestnicy sportowej zabawy mogli 
skorzystać z przygotowanego przez Radę Rodziców oraz personel szkoły 
bufetu.

Nagrody, dyplomy, puchary i medale oraz poczęstunek dla dzieci, 
a także zakup drobnego sprzętu sportowego i artykułów papierniczych, 
zostały ufundowane przez Radę Rodziców oraz indywidualnych sponso-
rów. sERDECZNIE DZIęKujEMY!

ZIELONA sZKOŁA – ŁEBA 17 – 26 maja 2019 r. 
W maju dzieci z klas trzecich   odpoczywały, uczyły się i zdobywały 

nowe doświadczenia na Zielonej Szkole w Łebie. Pogoda dopisywała, 
humory także, więc pobyt na tzw. „zielonce” przebiegał w wesołej i ra-
dosnej atmosferze. Oprócz zaplanowanych zajęć dydaktycznych dzieci 
brały udział w grach i zabawach przygotowanych przez panią animator-
kę z ośrodka: w grze „terenowej „Podchody””, „Chrzcie morskim”, Dyskote-
kach, które dostarczyły mnóstwo niezapomnianych wrażeń.

Uczestnicy Zielonej Szkoły wyjeżdżali na wycieczki do: 
– Słowińskiego Parku Narodowego, gdzie oglądali wyrzutnię rakiet 
oraz „zdobywali” ruchome wydmy. Z Wydmy Łąckiej podziwiali cu-
downe widoki. – Fokarium Sea Parku w Serbsku, gdzie uczestniczyli 
w pokazie umiejętności fok i uchatek. 
– Latarni Stilo, z której można było nacieszyć oczy przepięknymi wi-
dokami – Labiryntu, brali udział w zajęciach „Czara ognia Harrego 
Pottera” – Muzeum Bursztynu w Łebie. 

Wolny czas spędzali także na plaży, gdzie zabawom i „podkopom” 
nie było końca, spacerowali i podziwiali zachody słońca. Oczywiście nie 
mogło także zabraknąć wyjść na zakup pamiątek, lodów, gofrów i innych 
smakołyków.

IMPREZY I ZAjęCIA sPORtOWE
W naszej szkole działa uczniowski Klub sportowy „DIAMENt”
Zajęcia sportowe w ramach zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z na-

szej szkoły i mieszkańców okolicznych wiosek
Zawody międzyszkolne, gminne i powiatowe: Turnieje w piłce ko-

szykowej, ręcznej, siatkowej, piłce nożnej, tenisa stołowego. W dni wol-
ne od nauki odbywają się na hali różne zawody sportowe, turnieje m. in. 
halowej piłki nożnej, piłki ręcznej i siatkowej, sparingi m. in. Turniej Piłki 
Halowej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Bielskiego, Szkól 
Mistrzostwa Sportowego, Liga Żaków, Dekanalny Turniej Piłki Siatkowej 
Ministrantów, Turniej Piłki Nożnej Oldbojów

PRACE REMONtOWE, ZAKuP sPRZętu 
I WYPOsAżENIA sZKOŁY

Na bieżąco wykonywane były remonty m. in. malowanie sali nr 24 
i hali sportowej – czyszczenie konstrukcji i sufitu hali, odświeżenie wykła-
dziny oraz naprawy sprzętu szkolnego. 

Przez cały rok szkolny odbywało się doposażanie naszej placówki 
w pomoce dydaktyczne m. in. pozyskanie w ramach udziału w Rządowym 
Programie „Aktywna tablica” 2 monitorów interaktywnych, dzięki udziało-
wi w Projekcie unijnym „Eksperci programowania” szkoła wzbogaciła się 
o tablety i różne akcesoria do programowania. Pracownia komputerowa, 
dzięki wsparciu Rady Rodziców otrzymała Zestaw Robotów OZOBOTÓW (8 
sztuk), oraz Roboty Jimm Trackbot (2 sztuki). DZIęKujEMY!

DLA CIEKAWsKICh – zerknij, napisz
UWAGA: zmiana adresu strony internetowej szkoły: www.sp1cza-

niec.pl 
E-mail szkoły: spczaniec@poczta.onet.pl 

Redagowały:  
J. Kliś, E. Borgosz, J. Ziętek, L. Pszczółka
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OBChODY DNIA PAtRONA
4 listopada szczegól-

nie bliskie było nam motto 
szkoły: „Słowami Papieża 
wsparci, za Jego wzorem 
iść chcemy”, bowiem ob-
chodziliśmy Dzień Patro-
na – Karola Wojtyły. Hołd 
Ojcu Świętemu złożyliśmy 
przy tablicy pamiątkowej, a na sali gimnastycznej w skupieniu i podnio-
słym nastroju odśpiewaliśmy hymn szkoły oraz obejrzeliśmy program 
artystyczny przygotowany pod opieką merytoryczną pedagogów. 

Uczniowie z klasy VI b przedstawili zebranym życiorys Patrona szkoły 
– opowiedzieli o Jego dzieciństwie, ulubionych zajęciach, studiach. Widow-
nia przypomniała sobie też kolejne losy Karola Wojtyły – historię Jego po-
wołania, a także wyboru na Stolicę Piotrową. Piękne wiersze w wykonaniu 
uczennic klasy piątej oraz ósmej, ukochane piosenki Jana Pawła II zaśpiewa-
ne przez chór szkolny, ciekawa prezentacja multimedialna oraz wspaniała 
scenografia przybliżyły jeszcze bardziej sylwetkę papieża. Po programie ar-
tystycznym zostały ogłoszone wyniki konkursu wiedzy o życiu i działalności 
Jana Pawła II, plastyczne oraz literackie związane z Jego osobą. 

Na koniec Pani Dyrektor powiedziała kilka wzruszających słów na 
Hołd ojcu świętemu złożony przy tablicy pamiątkowej

CODE WEEK 2019
Od 7 do 18 października bieżącego roku nasza szkoła przyłączyła się 

do  akcji Code Week 2019. Jest to  inicjatywa społeczna, w  ramach któ-
rej europejskie państwa rywalizują w liczbie wydarzeń związanych z pro-
gramowaniem. Jej główne założenie polega na poszerzeniu kompetencji 
z obszaru kodowania i programowania uczniów w różnym wieku.

Programowanie to nie tylko siedzenie przed komputerem, ale przede 
wszystkim ćwiczenie logicznego myślenia, spostrzegawczości, koncentra-
cji uwagi czy umiejętności matematycznych. Praca w zespołach oraz szu-
kanie wspólnych rozwiązań pomagają doskonalić kompetencje społeczne. 

Nauczycielka informatyki z naszej szkoły – pani Agnieszka Kowalska 
w ramach tej akcji przygotowała na  swoje lekcje elementy kodowania 
oraz  programowania. Uczniowie programowali robota DOC i Ozobota, 
kodowali również na  macie edukacyjnej, także tej wirtualnej. Na  za-
jęciach w starszych klasach było równie ciekawie – programowanie 
w Scratch-u oraz Ozoblockly. Część aktywności prowadzono na kartach 
pracy udostępnionych na stronie edu-sense.com.

Na tych zajęciach nie zabrakło rozmów i pogadanek dotyczących po-
zytywnego i negatywnego wpływu komputerów oraz telefonów na na-
sze życie. 

Na zakończenie akcji wręczono uczniom certyfikaty uczestnictwa 
w Code Week 2019. Podobny certyfikat dostał również nauczyciel pro-
wadzący inicjatywę oraz nasza placówka. Miłym i równocześnie zaska-
kującym podsumowaniem tych dni było otrzymanie przez naszą szkołę 
małego zestawu puzzli drewnianych AR do nauki programowania ufun-
dowanego przez Edu – Sense. 

kodowanie z pomocą ozobotów 
w klasie 2a

kodowanie offline na macie 
wirtualnej w klasie 1b

dziewczęta z klasy 6b bardzo chętnie kodowały z ozobotami

W sumie całą akcję można zaliczyć do bardzo udanych, a uczniowie 
nie  mogą już doczekać się przyszłorocznej edycji. Jedno jest pewne – 
u nas nigdy nie ma czasu na nudę!

Opracowała: Agnieszka Kowalska

temat swojej pielgrzymki do Watykanu i spotkaniu z Janem Pawłem II. 
Nastrój spotkania – niezwykle podniosły – dowiódł, jak ważne jest dba-
nie o Jego pamięć. 

Przepełnia nas duma, że naszym Patronem jest Karol Wojtyła i stara-
my się, aby wszystkie nasze działania stanowiły hołd dla Wielkiego Pon-
tyfikatu Ojca Świętego.

Opracowała: Marzena Tomiak

SZKOłA PODSTAWOWA NR 2 IM. KARD. KAROlA WOJTYłY W CZAńCU
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uROCZYstE OtWARCIE 
„ZIELONEj PRACOWNI” 
– Zielone Płuca Beskidu Małego

W marcu 2019 roku 
Szkoła Podstawowa nr  2 
im. Kard. Karola Wojtyły 
w Czańcu przystąpiła do 
udziału w 5 edycji konkur-
su o nazwie „Zielona Pra-
cownia 2019”. To program 
Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach. Projekt za-
tytułowany „Zielone Płuca 

Beskidu Małego” uzyskał akceptację komisji konkursowej. 
W rezultacie w czasie wakacji oraz na początku bieżącego roku szkol-

nego można było stworzyć wielofunkcyjną pracownię. W tym celu za-
adaptowano starą salę biologiczną. Została ona gruntownie zmodernizo-
wana i doposażona w sprzęt multimedialny, taki jak tablica interaktywna 
z projektorem, laptop oraz aparat fotograficzny. Pomieszczenie gruntow-
nie odnowiono – pomalowano ściany, założono nowe rolety, zadbano 
o energooszczędne oświetlenie. Do sali zakupiono również nowe meble 
– szafki na pomoce dydaktyczne, gabloty ekspozycyjne i informacyjne, 
stojak na mapy, tablice magnetyczne, wózek mobilny, a także nowe stoli-
ki oraz krzesła. Pracownię ozdobiła fototapeta, rośliny doniczkowe –„ Las 
w szkle”, a także zestaw dekoracyjny ze styropianu oraz sztucznej trawy. 
Poza tym w zdobywaniu wiedzy i doznań przyrodniczych pomagać im 
od tej pory będą zakupione pomoce dydaktyczne, m. in. mikroskopy, glo-
busy, lupy, kompasy, stacja przyrodnicza, mapy, zegar z trzema strefami, 
szkielet człowieka, modele oka, ucha oraz programy multimedialne do 
tablicy interaktywnej.

23 września w naszej szkole odbyło się otwarcie nowej pracowni. 
Data ta została wybrana nieprzypadkowo, bowiem tym samym święto-
wano pierwszy dzień astronomicznej jesieni. 

Uroczystość rozpoczęła p. dyrektor – Anna Kowalska, witając zebra-
nych. Wśród gości byli: Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – p. Tomasz Bednarek, 
Członek Rady Nadzorczej – p. Przemysław Drabek, Wizytator Kuratorium 
Oświaty – p. Teresa Wojtaszek, Starosta Powiatu Bielskiego – p. Andrzej 
Płonka, wójt gminy Porąbka – p. Paweł Zemanek, skarbnik gminy Porąb-
ka – p. Bożena Czosnyka, Przewodniczący Rady Gminy – p. Zbigniew Dra-
bek oraz Radni Sołectwa Czaniec i Porąbka, dyrektor GZOSiP – p. Cecylia 
Koniorczyk, p. sołtys Małgorzata Czernik, p. Bożena Zontek z Biblioteki 
w Czańcu oraz przedstawiciele Rady Rodziców. W swoim przemówie-
niu pani dyrektor podkreśliła, że „przyroda cierpi z powodu człowieka, 
a woda, powietrze, ziemie, las, zwierzęta, rośliny zostały stworzone przez 
Boga i zasługują na nasz szacunek” (Jan Paweł II). Wyraziła nadzieję, że 
dzięki zakupionym pomocom dydaktycznym zostanie przeprowadzo-

nych wiele ciekawych zajęć z przyrody, biologii, geografii czy ekologii. 
Ponadto podziękowała za wsparcie projektu WFOŚiGW w Katowicach 
oraz organowi prowadzącemu, a także wszystkim nauczycielom, w szcze-
gólności koordynatorom programu – p. Agnieszce Kowalskiej i p. Dag-
marze Gęsickiej – Paw oraz współorganizatorom – p. Anecie Karasińskiej 
– nauczycielowi geografii oraz p. Alicji Drwile – nauczycielowi przyrody 
oraz biologii.

Następnie naszym oczom ukazała się prezentacja zdjęć przedstawia-
jąca etapy powstawania „Zielonej Pracowni”, a potem odbyła się część ar-
tystyczna w wykonaniu uczniów klasy Va i VIb pod kierunkiem p. Marzeny 
Tomiak oraz p. Moniki Dybał. Przedstawienie pt. ,,Złowroga firma” miało na 
celu uświadomić zebranym, że przyroda jest bezcenna, co na końcu sztu-
ki zrozumiał nawet prezes Związku ds. walki ze zwierzętami. Towarzyszył 
nam też śpiew chóru szkolnego pod kierunkiem p. Katarzyny Witkowskiej 
oraz słowa piosenki ekologicznej w wykonaniu naszych najmłodszych, 
których przygotowała p. Agnieszka Tomiak. Na koniec tej części wszyscy 
zaśpiewali wspaniały utwór Marka Grechuty pt. „Zostawcie nam …(czysty 
kawałek świata)”. Potem rozstrzygnięto konkurs fotograficzno-plastyczny.

Punktem kulminacyjnym uroczystości było oficjalne otwarcie „Zielo-
nej pracowni”, czyli przecięcie wstęgi. Kilkumiesięczny wysiłek opłacił się, 
bowiem przed oczami zebranych ukazała się sala na miarę XXI wieku. Ze-
branym gościom zaprezentowane zostały pomoce dydaktyczne, w jakie 
została wyposażona pracownia. Jej ozdobą niewątpliwie jest fototapeta 
oraz piękny widok za oknem na północne stoki Beskidu porośnięte gęstym 
lasem bukowo – jodłowo – świerkowym. Te przyrodnicze atrakcje fascyno-
wały Patrona naszej szkoły. Karol Wojtyła – miłośnik gór przyjeżdżał tutaj 
do swoich krewnych i często wędrował beskidzkimi ścieżkami. Obecnie 
liczne szklaki turystyczne przyciągają w nasz region wielu turystów, którzy 
chętnie wybierają się na nieopodal położony Bukowski Groń, Trzonkę, Zło-
tą Górkę, Palenicę czy też Leskowiec czyli Groń Jana Pawła II.

Mamy nadzieję, że nowa pracownia będzie służyć przez lata uczniom 
w zdobywaniu wiedzy na temat świata roślin oraz zwierząt, rozbudzi ich 
zainteresowania, rozwinie świadomość ekologiczną, a także rozumienie 
relacji człowieka z przyrodą.

Opracowała: Marzena Tomiak
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jesienny rajd „Brązowego liścia”

Wędrówka przez deszczowy las uśmiech zwycięzców popisy wokalne

taniec naszych uczniów podczas zabawy andrzejkowej

NAjCIEKAWsZE WYDARZENIA 

Mimo deszczowej aury 5 października 2019 r. wyruszyliśmy na XVIII 
POWIATOWY JESIENNY RAJD „BRĄZOWEGO LIŚCIA” Porąbka 2019!

W imprezie zorganizowanej przez PTTK „Podbeskidzie” oraz Staro-
stwo Powiatowe w Bielsku-Białej wzięło udział ponad 400 dzieci, w tym 
po raz pierwszy 51 odważnych, pozytywnie zakręconych uczniów z na-
szej szkoły. Trasa rajdu prowadziła z Kamieniołomu w Kozach przez Buja-
kowski Groń na Stadion LKS „Zapora” w Porąbce. 

Choć pogoda nam nie sprzyjała, to humor i atrakcje były przez cały czas... 
Przeprawy przez błoto, przejścia przez zwalone pnie, zbieranie grzybów i... 
wywrotki nie psuły zabawy. Po trudach wędrówki na mecie czekała na nas 
pyszna grochówka, herbatka, atrakcje wokalne i rozgrywki sprawnościowe. 
Wzięliśmy udział w konkursie rzutu ziemniakiem oraz strzałów kijem hoke-

jowym na bramkę. Nasi uczniowie wystąpili również na scenie, prezentując 
swoje ulubione piosenki, za które otrzymali ogromne brawa. Każdy uczest-
nik dostał pamiątkowy znaczek rajdowy, jednak największa niespodzianka 
czekała na nas na zakończenie imprezy. Zdobyliśmy bowiem dwa Puchary 
Starosty Bielskiego – Andrzeja Płonki i tym samym wpisaliśmy się w historię 
Jesiennego Powiatowego Rajdu „Brązowego liścia”, gdyż taka sytuacja, żeby 
jedna drużyna zgarnęła oba trofea, jeszcze nigdy nie miała miejsca. Nasza 
drużyna otrzymała puchary: dla najliczniejszej drużyny i dla najliczniejszej 
reprezentacji szkoły. Jak na pierwszy udział, to chyba całkiem nieźle!!!

Wspólne wędrowanie bardzo nam się spodobało i na pewno będzie-
my je kontynuować.

Opracowała: Dagmara Gęsicka-Paw

Andrzejkowy zawrót głowy
28 listopada 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 2 hucznie bawili-

śmy się podczas balu andrzejkowego. Impreza powstała z inicjatywy 
samorządu uczniowskiego. Zabawa była trochę eksperymentem, bo do-
tychczas do klas młodszych zapraszaliśmy tylko kilkunastu przedstawi-
cieli klas starszych, a klasy starsze bawiły się oddzielnie. 

W tym roku w zabawie wzięli udział wszyscy uczniowie naszej szkoły. 
Bardzo zależało nam na integracji całej społeczności uczniowskiej. Mimo 
pewnych obaw wspólna zabawa okazała się strzałem w dziesiątkę. Młodsi 
dzielnie pląsali, bo czuli się bardziej dorośli w towarzystwie nastolatków, 
a starsi uczniowie nie byli skrępowani na parkiecie, bo maluchy skutecz-
nie rozluźniły atmosferę oraz zniwelowały stres nastolatków. Przebranie 
nie było obowiązkowe, ale wielu skorzystało z takiej możliwości i wyka-
zało się pomysłowością, a także ogromną kreatywnością. Na sali od razu 
zrobiło się zabawniej. Uczniowie mogli zapomnieć się w tańcu, bo mu-
zykę przygotował bardzo profesjonalny didżej, pan Łukasz, tato naszych 
uczniów. Nad przebiegiem imprezy czuwali wszyscy nauczyciele, wielu 
również w zabawnych przebraniach, organizowali zabawy, roznosili an-
drzejkowe wróżby, czuwali nad bezpieczeństwem uczestników i bawili 
się ze swoimi uczniami.

Za zaangażowanie w zabawę i wspaniałą atmosferę wszystkie klasy 
zostały nagrodzone. Młodsi otrzymali balonowe zwierzaki, a uczniowie 
klas 4-8 cenne VOUCHERY, dzięki którym klasa ma możliwość zwolnienia 
z odpowiedzi ustnej lub kartkówki podczas jednej dowolnie wybranej 
lekcji. Z takich upominków i zabawy nie można nie być zadowolonym.

Opracowała: Monika Dybał
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pyszne i kolorowe dary jesieni  
przygotowane przez naszych uczniów

uczniowie klas 1 oficjalnie przyjęci w poczet czytelników naszej biblioteki.

Pasowanie na czytelnika naszej biblioteki 
Uczniowie klasy Ia i Ib na pewno na długo zapamiętają dzień, w któ-

rym zostali przyjęci w poczet czytelników biblioteki szkolnej. To była 
wyjątkowa uroczystość – je motywem przewodnim stały się zwierzaki 
z Gangu Słodziaków.

Podczas pierwszej części tej wspaniałej przygody z książką dzieci 
posłuchały opowiadania pt. „Królestwo”, które przeczytały im jednorożce 
Klaudia, Emilia, Zuza, a także sówka Asia. Oczywiście potem były pyta-
nia, by sprawdzić, kto uważnie słuchał opowieści oraz nagrody w postaci 
naklejek. Następnie starsze koleżanki ze szkolnego wolontariatu, które 
przebrały się za zwierzaki, wręczyły każdemu przyszłemu czytelnikowi 
zakładkę do książki, a panie bibliotekarki ogłosiły konkurs. 

Najważniejszy punkt tego spotkania nastąpił w bibliotece oraz czy-
telni szkolnej. Tu dzieci zostały zapoznane z zasadami korzystania ze 
zbiorów bibliotecznych, a co najważniejsze pasowane na czytelnika. Na 
pamiątkę tego wydarzenia każdy otrzymał okolicznościową przypinkę. 
Moment ten wywołał największą radość na twarzach pierwszoklasistów.

Mamy nadzieję, że od tej pory każdy nowy czytelnik będzie mógł po-
wtórzyć za Wisławą Szymborską następujące słowa: „Czytanie książek to 
najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”.

Opracowała: Marzena Tomiak, Agnieszka Kowalska

Dzień Darów jesieni
DZIEŃ DARÓW JESIENI to konkurs ogłoszony dla uczniów klas IV – VIII przez samorząd 

uczniowski. Miał on szczytny cel ... zaprezentowanie różnorodności darów jesieni. 
Najpierw uczniowie przygotowywali prezentacje, a następnie komisja wybierała zwycięzców. 

To było nie lada wyzwanie, ponieważ klasy zaprezentowały niezwykłe stanowiska eksponujące 
starannie przygotowane produkty. To, co pojawiło się na stolikach, jest nie do opisania. Na szczę-
ście są zdjęcia! Nie tylko eksponaty zawierały dech w piersiach, ale również starannie przygotowa-
ne dekoracje dodawały uroku. Po długich debatach konkurs wygrała VIb, ale nagrodzone zostały 
również wszystkie pozostałe klasy. Nagrodą był voucher bezpieczna lekcja. Wzbudził on ogromny 
aplauz wszystkich uczestników konkursu.

Uczniowie klas najmłodszych zostali zaproszeni do obejrzenia stoisk i słodkiego poczęstunku. 
Dzień ten przyniósł wiele radości!

Opracowała: Iwona Sklorz

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, 
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, 
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

Jan Paweł II
W naszej szkole powstał wolontariat o nazwie „Pomocna Dłoń”. Jego 

członkami są uczniowie klas IV – VIII działający pod kierunkiem koordy-
natorów – p. Marzeny Tomiak i p. Izabeli Sobkowskiej. W ramach dzia-
łalności wolontariatu odbywają się spotkania popularyzujące wiedzę 
o wolontariacie i służące organizacji wszelakich zbiórek oraz akcji cha-
rytatywnych. 

Pierwszą z nich była akcja Ministerstwa Edukacji Narodowej o nazwie 
„Szkoła pamięta” poprzedzona zbiórką zniczy. 25 października wolonta-
riusze odwiedzili groby swoich bliskich, zapalili znicze przy Grobowcu 

POWstANIE WOLONtARIAtu
Wojtyłów, grobie kierownika szkoły – 
Władysława Nikla, a także w miejscach 
związanych z ważnymi wydarzeniami 
z naszego kraju, m.in. przy pomniku 
Powstańców Styczniowych oraz osób 
poległych w obronie Czańca. Modli-
twą i symbolicznym światełkiem upa-
miętnili dzień Wszystkich Świętych, 
a zarazem dali świadectwo, że pamięć 
o zmarłych nie zginęła. Udział w akcji 
„Szkoła pamięta” był dla nich niezwykłą 
lekcją historii.

Kolejnym ważnym przedsięwzięciem dla naszych wolontariuszy oka-
zała się zbiórka pieniędzy dla Pana Dariusza Kudłacza, który uległ rozle-
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Wolontariusze podczas zbiórki pieniędzy dla pana dariusza k.

głym poparzeniom podczas wspinaczki w Tatrach 22 sierpnia 2019 roku. Obrażenia Pana 
Dariusza okazały się bardzo poważne i kosztowne, dlatego postanowiliśmy wesprzeć go 
w tych trudnych chwilach. Podczas zebrania z rodzicami wolontariusze „Pomocnej Dłoni” 
zebrali 960 zł i kwota ta została przekazana Panu Dariuszowi K., który był bardzo wdzięczny.

Przed naszymi wolontariuszami jeszcze wiele wyzwań i działań na rzecz niesienia bezin-
teresownej pomocy. Zbliżają się święta i akcja o nazwie  „Razem na Święta” zorganizowana 
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W ramach tego przedsięwzięcia:

– 5 grudnia odbył się wyjazd klasy VIb wraz z opiekunami do Dziennego Domu „Senior-
-Wigor” w Kętach na spotkanie przedświąteczne;

– pani Alicja Drwiła prowadzi zbiórkę na rzecz zwierzaków przebywających w schronisku;
– wzięliśmy udział w akcji „Misie Ratownisie”, której celem jest zbiórka pluszowych ma-

skotek dla dzieci poszkodowanych w wypadkach;
– po raz ósmy obywa się w naszej szkole pomoc dla dzieci z Domu Dziecka w Kętach pod 

hasłem „Serce za Serce”. 
Poza tym pięcioro naszych uczniów z niecierpliwością czeka na Finał WOŚP.
Praca wolontariusza to bezcenne doświadczenie, które stwarza każdemu młodemu 

człowiekowi szansę na rozwój własnej osobowości oraz posiadanych umiejętności. Wolon-
tariat to przede wszystkim powołanie i o tym nasi wychowankowie muszą zawsze pamiętać.

Opracowała: Marzena Tomiak

NA MIKOŁAjKOWYM ZLOCIE DZIECI I MŁODZIEżY 
– MEsZNA 2019

W sobotę, 7 grudnia, w ramach działalności Szkolnego Koła Krajoznaw-
czo-Turystycznego, 40 chętnych uczniów szkoły Podstawowej w Kobier-
nicach wraz z opiekunami i aktywnymi też rodzicami, wybrało się na rajd 
do Chaty na Groniu w Mesznej, pod hasłem „Choinka dla zwierząt”.

Jak na grudzień przystało, pogoda dopisała...ale i co poniektórych - 
zaskoczyła :-) Po niecałej godzinie marszu rajdowicze dotarli na miejsce, 
gdzie zastali długo oczekiwany śnieg i zimowy, mroźny wiatr. A na mecie 
rajdu jak zawsze gwarno i wesoło. Było tam bowiem wiele innych drużyn 
z Bielska-Białej oraz powiatu bielskiego.

Po krótkim ogrzaniu się w schronisku przy gorącym kubku herbaty 
lub słodkiej czekolady zniecierpliwieni uczniowie rozpoczęli poszukiwa-
nia tej jedynej choinki, by przystąpić do konkursu na „Najpiękniejszą 
choinkę dla zwierząt”. Wybrali tą największą! I w tym roku uczniowie 
SP w Kobiernicach byli bardzo dobrze przygotowani. Mieli ze sobą mnó-
stwo ozdób, będących pokarmem dla dziko żyjących zwierząt w lesie: 
łańcuchy z marchewek, wiszące jabłka, buraki, szyszki, nasionka dla 
ptaszków oraz siano. Nie zabrakło też mchu, ozdób z chleba, ciasteczek 
ze słoninki i warzywnych szaszłyczków. Choinka pięknie została przy-
strojona!! A to za sprawą, nie tylko smakołyków, ale również determinacji 
dzieci, opiekunów i rodziców, którzy do samego końca dzielnie walczyli 
o to, by każda ozdoba zawisła, nawet na samym czubku kilkumetrowego 
drzewka!!:-) Atmosfera była wyśmienita, a zabawa doskonała!

Pozostaje tylko pytanie, czy leśnym mieszkańcom będą smakować te 
wszystkie łakocie!? Wierzymy, że tak !

Był też czas na niejedną gorącą herbatkę, frytki i pieczoną kiełba-
skę w przyjemnym cieple płonącego ogniska. Ale to jeszcze nie koniec 
atrakcji. W najmniej oczekiwanym momencie dźwięk dzwonków zapo-
wiedział wizytę Świętego Mikołaja, który wkroczył ze swoją świtą, dźwi-
gającą kosze pełne prezentów i łakoci dla dzieci.

To był dzień pełen wrażeń, pełen radości, uśmiechu i zabawy. Nieco 
zziębnięci i przemoczeni, ale z rumieńcami na uśmiechniętych i zadowo-
lonych buziach wróciliśmy do swoich domów na pyszny, gorący, sobotni 
obiadek.

Kolejną sobotę dla aktywnych uznajemy za udaną!  
– Joanna Tylenda ze wszystkimi rajdowiczami :-)

SZKOłA PODSTAWOWA IM. T. KOŚCIUSZKI W KOBIERNICACH 

Strona 28Grudzień 2018



Każdy, kogo spotykasz,
zmaga się z czymś,  
o czym nie masz pojęcia.  
Bądź życzliwy. Zawsze...

EChO sERCA ZE sZKOŁY
Ktoś kiedyś powiedział, że życzliwe słowa mogą być krótkie i łatwe do 

wymówienia, ale ich echa są naprawdę nieskończone. Z pewnością duży 
zasięg mają również czyny każdego z nas, choć nieraz wydają się błahe 
albo zupełnie naturalne. Chyba nie do końca zdajemy sobie sprawę, że 
ciepłe słowo lub drobny gest mogą okazać się najprostszą receptą także 
i… na nasze szczęśliwe życie.

Wspaniałym momentem i piękną okazją do czerpania, ale i dawania 
innym radości może być grudzień. Wydaje się, że to najwłaściwszy czas, 
aby otworzyć się na drugiego człowieka i jego potrzeby. Ale magia świąt 
może zawitać znacznie wcześniej albo zostać z nami na dłużej, jeśli tylko 
stworzymy jej odpowiednie warunki. A o te w naszej szkole nietrudno, 
zwłaszcza gdy zarówno potrzebujących, jak i (na szczęście) ludzi wielkie-
go serca z roku na rok zdaje się przybywać… 

Dlatego też, nie czekając do okresu Bożego Narodzenia, od początku 
września organizujemy w naszej szkole różnego rodzaju akcje charyta-
tywne, których głównym celem jest wspieranie, ale i propagowanie idei 
pomagania już od najmłodszych lat. Bez względu na charakter zbiórki 

i adres, pod który do tej pory miały być przekazywane środki, ofiarodaw-
ców zawsze było wielu! W pomoc włączały się dzieci, nauczyciele, rodzice, 
przyjaciele szkoły. Każdy z nich pomagał na swój sposób, ale wszystkich 
łączył jeden cel – dotrzeć tam, gdzie się da i ofiarować tyle, ile można. 
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu ludzi dobrej woli, od początku roku 
szkolnego udało się już:

– zebrać różnego rodzaju medykamenty dla mieszkańców Afryki;
– zgromadzić żywność i niezbędne artykuły dla zwierząt ze schroni-

ska w Bielsku-Białej;
– przeprowadzić kwestę na rzecz Hospicjum im. Jana Pawła II w Biel-

sku-Białej;
– kolejny raz z powodzeniem przyłączyć się do akcji „Szlachetna paczka”;
– wesprzeć Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Kętach;
– kontynuować zbiórkę plastikowych nakrętek.
Warto zaznaczyć, że każde z ww. działań tak naprawdę było wspar-

ciem także dla nas, bo pozwalało utwierdzić się w przekonaniu, że po-
maganie naprawdę ma sens, a pomnażanie dobra może solidaryzować, 
wzmacniać i dawać solidne fundamenty radości.

Nie inaczej było w  ostatnich dniach listopada. Wtedy również mieli-
śmy powody do zadowolenia. Kolejnym bowiem przedsięwzięciem, które 
zintegrowało naszą szkolną społeczność, były obchody Dnia życzliwości, 
a także Światowego Dnia Pluszowego Misia. Dzięki tym inicjatywom, 
znów udało się połączyć zabawę, edukację, a także pracę na rzecz innych. 

Poniżej prezentujemy krótkie sprawozdania z naszych działań, a za 
najmniejszą cząstkę serca, jak również za każde kolejne dobro wysłane 
w świat, serdecznie dziękujemy!

4 października 2019 r. szkoła Podstawowa im. t. Kościuszki w Kobiernicach wzięła udział w IX Światowym Dniu 
tabliczki Mnożenia.

W ramach akcji uczniowie mogli sprawdzić się, przystępując do egzaminu z tabliczki mnożenia lub biorąc udział w kon-
kursie na „Królową/Króla skakanki”. Egzamin z tabliczki mnożenia w naszej szkole wzorowo zdało 31 uczniów od klasy 
trzeciej do klasy siódmej. Otrzymali oni certyfikat Eksperta tabliczki Mnożenia oraz słodki upominek. Dużym zaintere-
sowaniem cieszył się konkurs ze skakanką w tle, w którym trzeba było wykazać się nie tylko świetną znajomością tabliczki 
mnożenia, ale również dobrą kondycją, świetną techniką skakania oraz umiejętnością koordynacji aktywności fizycznej i in-
telektualnej. Zwycięzcą konkursu okazał się Maciej szymalski z klasy 7a, świetnie spisały się również Julia Gutowska oraz 
Joanna Kościelak.

Już dwa tygodnie wcześniej na schodach pojawiły się plansze z tabliczką mnożenia. Wszystko po to, abyśmy mogli 
utrwalać ją sobie podczas spacerów po korytarzach szkolnych.

Wszystkich uczniów zachęcamy do utrwalania tabliczki mnożenia i udziału w zabawie za rok. 
Katarzyna Parcia

ŚWIAtOWY DZIEń tABLICZKI MNOżENIA
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25 LIstOPADA – ŚWIAtOWY DZIEń PLusZOWEGO MIsIA! 
Mimo upływu czasu, trudno sobie wyobrazić bez niego świat. Mały czy 

duży, nowy czy trochę bardziej wytarty, od zawsze uosabiał ciepło, bezpie-
czeństwo i bliskość. Wielu z nas ukochane misie, bo o nich mowa, towarzy-
szyły znacznie dłużej, niż „wypadało”, pozostawiając w pamięci trwały ślad.

Na cześć maskotki, która pod-
biła serca milionów ludzi na całym 
świecie, 25 listopada obchodzimy 
Światowy Dzień Pluszowego Misia.

W tym roku, zgodnie z tradycją, 
uczniowie klas I – III, przybyli do 
szkoły w strojach, które miały na-
wiązywać do wybranego bohatera 
książki lub bajki. Wśród brązowych 
czy futerkowych ubrań, niezmien-
nie królowały barwy popularnego 
i przez wszystkich kochanego Ku-
busia Puchatka. W tym dniu dzieci 
przyniosły również swoje ulubione 
przytulanki, które chętnie ekspono-
wały i pożyczały sobie nawzajem. 

Wiele radości sprawił wszystkim pobyt w szkole z ukochanym pluszakiem, 
a dodatkowo… kubek gorącego kakao, które można było otrzymać na ja-
dalni. Jednak poniedziałkowe obchody Dnia Misia miały na celu nie tylko 
wspólną zabawę i integrację, ale również zbiórkę na szczytny cel – tym 
razem dla ludzi i zwierząt. Słodka, a zarazem szlachetna wymiana odby-
wała się przy specjalnym misiowym stoisku na 2. piętrze. To właśnie tutaj, 
za symboliczną saszetkę mokrej żywności lub plastikowe nakrętki, można 
było poczęstować się małym co nieco – do wyboru: budyniem, kisielem, 
czekoladą, dżemem i oczywiście… pysznym miodem! Ustawiając przy sto-
łach pudła na zakrętki i jedzenie dla zwierząt ze schroniska, chyba nikt nie 
spodziewał się aż takiego odzewu. Na każdej przerwie kolejka rosła z mi-

nuty na minutę, a słodkości znikały niemal natychmiast! Co więcej; pudła 
zostały zapełnione po brzegi w bardzo krótkim czasie. I tak dzięki wspania-
łemu zaangażowaniu dzieci i rodziców, udało się zebrać dwa duże kartony 
nakrętek i jeszcze jeden karmy – suchej i mokrej, za co bardzo serdecznie 
dziękujemy!

Ostatnim punktem obchodów tegorocznego święta była wizyta… mi-
sia, który na dwóch łapach odwiedził jeszcze młodsze klasy (choć podob-
no i starsi mieli szansę go zobaczyć), częstując… oczywiście misiowymi 
podobiznami. Nie obyło się bez wspólnych zdjęć i uścisków miękkiej łapy.

Dzień Pluszowego Misia stanowił frajdę nie tylko dla zwolenników 
słodkich rarytasów. Hasłem przewodnim święta były słowa Kubusia Pu-
chatka: „Razem to nasze ulubione słowo”. Dlatego też wszyscy uczestnicy 
spotkania z maskotkami, przede wszystkim RAZEM spędzili czas; czytali 
(m.in. „Kubusiową lekcję życzliwości”), rysowali i bawili się, nie zapomina-
jąc o tym, że chwile spędzone z bliskimi osobami, są zawsze najważniejsze. 
Nawet wtedy, kiedy tak jak dziś, z misiem przyjdzie się w końcu pożegnać. 

MS

Koło Szachowe, czyli 

ZAjęCIA KREAtYWNE
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Kobiernicach od dwóch lat uczestniczą w za-

jęciach koła szachowego. Dobrze przygotowani biorą udział w różnych rywalizacjach szachowych.
Przystępują do projektów, ostatnio do rywalizacji pn. „Polsko – Czeska Liga Szachowa 2019” 

współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pro-
gramu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014 –2020.

Całość stanowiły cztery turnieje, które odbywały się w Domach Kultury w Porąbce, Kozach, Ry-
barzowicach oraz finał w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej. W całej edycji startowało 27 szkół 
oraz 132 uczniów, w tym uczniowie z Czech. Graliśmy systemem po 7 rund, każda po 10 minut.

W kategorii dziewczyn z kl. 1–3  uczennica klasy trzeciej Wiktoria Pakuła z Koła szachowego działającego w szkole Podstawowej w Ko-
biernicach zajęła 3 miejsce. W nagrodę 11 stycznia 2020 r. pojedzie  na Turniej Szachowy „SYMULTANA„ we Frydku-Mistku. Wyjazd połączony będzie 
ze zwiedzaniem atrakcji turystycznych miasta.

Wiktorii gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!  Andrzej Glądys – opiekun koła

Strona 30Grudzień 2018



DZIELMY sIę DOBREM…
– kwestujemy w ramach „Pól nadziei”

W ostatnią sobotę października, jak co roku, uczniowie Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki zbierali pieniądze na szczytny cel – na Hospicjum 
im. Św. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. Młodzież z klas 6, 7 i 8 pod opieką pani Beaty Sadlik i pani Anny Grzybowskiej kwestowała przed sklepami Delika-
tesy Polskie i Delikatesy. Chociaż mówi się czasem, że ludzie są mniej wrażliwi na potrzeby innych niż kiedyś, my możemy temu zaprzeczyć. Uczniowie 
byli bardzo chętni do udziału w akcji, niektórzy chcieli kwestować nawet dłużej niż początkowo ustaliliśmy, a mieszkańcy Kobiernic i okolic chętnie 
składali datki na hospicjum, każdy dzielił się tym, czym mógł.

W sumie w tym dniu zostało zebrane 3092,23 zł. Całą kwotę przekazaliśmy do Hospicjum, gdzie zostanie ona wykorzystana na wsparcie jego 
działalności. serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom oraz właścicielom sklepów, przed którymi mogliśmy kwestować: pani Władysła-
wie Kołek oraz panu Władysławowi Piznalowi za wsparcie naszej akcji.

Opracowała: Anna Grzybowska

sZLAChEtNA PACZKA
Święta Bożego Narodzenia to taki szczególny czas, w którym ludzie o wielkich sercach 

dzielą się z  tymi, którzy mają mniej. Pomagając sprawiamy, że świat staje się piękniejszy. 
szkoła Podstawowa im. t. Kościuszki w Kobiernicach po raz kolejny włączyła się w akcję 
„szlachetna Paczka”. Ostanie tygodnie były dla uczniów bardzo pracowite. Nasi szkolni 
wolontariusze podjęli działania w celu zebrania środków na realizację potrzeb starszego 
małżeństwa, wobec którego los nie był łaskawy i nie szczędził im zmartwień i kłopotów. 

Wszystko zaczęło się od zaprojektowania cegiełek charytatywnych, które później były 
sprzedawane przez dzieci w szkole. Kolejno uczniowie przygotowywali na sprzedaż bomb-
ki wg metody decoupage, które w dniu kiermaszu charytatywnego w jednym ze sklepów, 
zniknęły w mgnieniu oka. Pozyskane pieniądze przeznaczone zostały na zakup dwóch ton 
węgla, kompletu garnków, ciepłych ubrań oraz innych upominków dla rodziny. Ponadto 
zebraliśmy dużą ilość żywności i środków czystości, które w mikołajkowy piątek, tuż przed 
„weekendem cudów”, zostały spakowane przez dzieci i przygotowane do przekazania wo-
lontariuszom „szlachetnej Paczki”. Jesteśmy szczęśliwi, że nasza szkoła mogła przyczynić się do tego, by w ten niezwykły i magiczny weekend jesz-
cze jedna rodzina otrzymała pomoc i nadzieję na lepsze jutro. 

Choć lista niezbędnych dla rodziny rzeczy była długa i zrealizowanie wszystkich potrzeb stanowiło dla nas nie lada wyzwanie, dzięki ogromnemu 
zapałowi naszych szkolnych wolontariuszy, szlachetności i pomocy rodziców oraz innych darczyńców udało się przygotować „szlachetną Paczkę”. 

Patrycja Laszczak

To jest moja religia. Nie potrzeba świątyń, nie potrzeba skom-
plikowanej filozofii. Nasz własny mózg, nasze własne serce jest 
naszą świątynią. Moja religia, to życzliwość.

   21 listopada obchodziliśmy Światowy Dzień Życzliwości. Tego dnia 
na szkolnych korytarzach można było „zerwać” dobre słowo i przekazać 
je dalej. Chętnych na dzielenie się dobrem nie brakowało. I młodsi, i starsi 
wymieniali się gestami, które najlepiej świadczyły o dużych pokładach 
życzliwości, które w sobie noszą. Czasami tylko… trzeba się odważyć, 
by je odnaleźć, a potem już tylko przekazać. Dzielmy się zatem tym, co 

PAMIętAjCIE, „KIEDY sIę KOGOŚ KOChA,  
tO tEN DRuGI KtOŚ NIGDY NIE ZNIKA”…

mamy i zachęcajmy głośno in-
nych do takich działań. Niech 
pomaganie nie będzie tylko 
formą zaistnienia na moment, 
ale przerodzi się w trwałe i sys-
tematyczne działanie. Prze-
konajmy ludzi wokół siebie, 
że Dzień Życzliwości nie musi 
przypadać tylko raz w roku. Po-
dając dobro na co dzień – sło-
wem bądź czynem, udowad-
niamy, że świąteczny nastrój w dużej mierze zależy od nas samych i może 
być tak często obecny w naszym życiu, jak tylko sami zechcemy. 

MS
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Astronomia, to dziedzina wiedzy spotykająca się z   naturalnym za-
interesowaniem większości mieszkańców Ziemi. Rozgwieżdżone niebo, 
podróże kosmiczne, odkrycia planet poza Układem Słonecznym, czarne 
dziury i Wielki Wybuch, nieskończoność Wszechświata – to tylko niektóre 
z ciekawych zagadnień z tej dziedziny nauki , która niestety kilkanaście 
lat temu zupełnie zniknęła z programu nauczania szkoły podstawowej. 
Stąd też zrodził się pomysł, aby w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja 
Kopernika w Porąbce zorganizować NOC ASTRONOMII: imprezę nauko-
wo-rozrywkową, na którą zaproszono uczniów  klas siódmych i ósmych.

Nasza „podróż w Kosmos” obfitowała ona w liczne atrakcje takie jak: 
konkursy, quizy oraz filmiki popularno- naukowe dotyczące astronomii. 

NOC AstRONOMII W KOPERNIKu 
– czyli skuteczny sposób, by zainteresować uczniów nauką zajmującą się Kosmosem

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Porąbce  włączyła 
się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „szkoła pamięta” i zor-
ganizowała działania upamiętniające ważne postacie oraz wydarzenia.

25 października 2019r. był dniem, w którym w szczególny sposób po-
kazaliśmy, że pamiętamy o zmarłych. Wspominaliśmy zarówno naszych bli-
skich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokal-
nej. Pamięć o nich jest naszym wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań.

W ramach akcji porządkowaliśmy i odwiedziliśmy groby osób zasłu-
żonych i cenionych w naszej społeczności; odwiedzaliśmy lokalne miejsca pamięci; zapaliliśmy znicze w miej-
scach związanych z ważnymi wydarzeniami historii lokalnej; sprzątaliśmy bezimienne i opuszczone groby. Od-
wiedziliśmy groby zmarłych nauczycieli z naszej placówki śp.: Marii Gałuszki, Jadwigi Kołek, Janiny Wykręt, Haliny 
Jarosz, Marii Soj, Marii Andrusiewicz i ks.Józefa Strączka.

Dziękujemy wszystkim za  pomoc w organizowaniu tej akcji poprzez zbiórkę i przekazywanie kwiatów oraz 
zniczy do dekoracji grobów, a także za pomoc w odszukaniu niektórych grobów.

Wyjątkowym punktem programu była prelekcja absolwenta naszej szkoły, 
obecnie ucznia szkoły średniej – Radosława Kubisia (pasjonata fizyki), który 
obrazowo i w sposób bardzo przystępny opowiadał m. in. o odległościach 
występujących we Wszechświecie pobudzając przy tym wyobraźnię słucha-
czy. Dziękujemy Radkowi za podzielenie się z nami swoją wiedzą i wspaniałą 
pasją. Noc w szkole urozmaicały nam również zabawy i gry ruchowe, kon-
kurs poszukiwania „gwiazd” ukrytych na terenie szkoły oraz dyskoteka. Wiele 
wspólnie spędzonych godzin w szkole stało się także doskonałą okazją do 
integracji całej społeczności szkolnej, uczniów, rodziców, nauczycieli, którzy 
aktywnie zaangażowali się w organizację tego przedsięwzięcia.

Organizator imprezy: Sabina Kudrys

SZKOłA PODSTAWOWA NR 1 IM. MIKOłAJA KOPERNIKA W PORąBCE
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żONKILE ZAsADZONE… 
„Pola Nadziei” w Porąbce po raz pierwszy…

Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr1 im. Mikołaja Koper-
nika w Porąbce zasadzili symboliczne cebulki żonkili przy kaplicy polo-
wej, obok kościoła, a w październikową niedzielę zebrali pokaźną kwo-
tę na potrzeby Hospicjum, rozdając cebulki żonkili. Mamy nadzieję, że 
„przemówią” do naszych serc zakwitając na wiosnę.

„Pola Nadziei” to program organizowany na naszym terenie przez 
hospicjum św. jana Pawła II w Bielsku-Białej. Jego celem jest uwraż-
liwienie społeczeństwa na potrzeby człowieka terminalnie chorego oraz 
zebranie funduszy na utrzymanie hospicjum. 

Ale Pola Nadziei to jeszcze coś więcej – ma obudzić nasze serca, ma 
spowodować, że będziemy wrażliwi i otwarci, a także poświęcimy swój 
czas, swoją energię, swoje zdolności dla chorych. Nie tylko tych w hospi-
cjum, ale przede wszystkim tych, których mamy w domu. Tego pragnie-
my też uczyć nasze dzieci i młodzież

Znakiem rozpoznawczym „Pól Nadziei” jest żonkil – międzynaro-
dowy symbol nadziei i zmagania się z cierpieniem. Te żonkile są znakiem 

26 października zespół wokalny „Ge-
nerations”, tworzony przez nauczycieli, 
uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Porąb-
ce, po raz kolejny reprezentował szkołę 
w XXII Międzynarodowym Festiwalu 
Twórczości Religijnej „PsalliteDeo”. Re-
prezentowały ją też solistki Julia Mreńca 
i Jagoda Czopek. „Generations” zaśpiewał 
pieśń „Panie proszę przyjdź” na melodię 
utworu „The winnertakesitall” zespołu 
ABBA, do której aranżację przygotował 
tegoroczny kierownik i opiekun arty-
styczny grupy pan Artur Pękala, rodzic 
jednego z uczniów, profesjonalny mu-
zyk, pracownik Domu Kultury w Porąbce. 
Po spokojnym wykonaniu przyszedł czas 
na bardziej energetyczny utwór zespołu 
Małe TGD „Już nie sam”. 

Julia Mreńca zaprezentowała pięknie 
popularną pieśń religijną „Barka” oraz au-
torski utwór swojego opiekuna muzycz-
nego pani Magdaleny Kochaniak-Łaz 
„Moja modlitwa poranna”. Jagoda Czo-
pek wzruszyła wykonaniem utworów 
„Czy nastaje znów świt” zespołu „Rogate 
ranczo” oraz „Do kołyski – Żyj z całych sił” 
zespołu DŻEM. Wykonawców oceniała 
komisja w składzie: Janusz Kohut – kom-
pozytor, pianista, autor wielu projektów 

muzycznych, Beata Borowska – dr hab., 
prof. Akademii Muzycznej w Katowicach, 
i ks. Stanisław Joneczko – muzyk i pro-
boszcz parafii Imienia Najświętszej Maryi 
Panny w Kamesznicy.

Wszyscy nasi reprezentanci zosta-
li zauważeni i docenieni. Dziewczyny 
zdobyły wyróżnienia, a zespół „Gene-
rations» pierwsze miejsce. Radość była 
przeogromna. Wykonawcy usłyszeli 
wiele ciepłych słów. Ksiądz Joneczko 
stwierdził, iż gdyby miał się wrócić do 
szkoły to chciałby uczyć się w takiej, 

gdzie nauczyciele wspólnie z rodzi-
cami i uczniami tak pięknie wspólnie 
działają. Ten dzień na długo pozosta-
nie w sercach wykonawców. Dzięku-
jemy bardzo Panu Arturowi Pękali za 
jego ogromne zaangażowanie, wiarę 
w nasze możliwości i pomoc w profe-
sjonalnym przygotowaniu do występu. 
Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy 
przyczynili się do tego, że ten dzień był 
dla nas tak wyjątkowy.

W imieniu wykonawców  
– Iwona Niedziela

nadziei, że mimo trudów, przemijania i odchodzenia, nie całkiem umrze-
my, że nasze życie przemija, ale się nie kończy… Trwa w pamięci i sercach 
tych, którzy pozostają.

Koordynator akcji – Dorota Gałuszka

PsALLItE DEO – KętY 2019
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Od października 2018r. urząd Gminy  
realizuje rozbudowę i remont budynku  
szkoły Podstawowej  
nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Porąbce.

Dobudowa piętra na nowszej części budynku,  pełna termomoderni-
zacja wraz z wykonaniem nowej elewacji, wymiana instalacji centralnego 
ogrzewania oraz budowa nowej klatki schodowej wraz z windą dla osób 
niepełnosprawnych - to najważniejsze elementy modernizacji. 

W pierwszym etapie udało się dobudować nową kondygnację, zaizo-
lować fundamenty zewnętrzne, wymienić instalację systemu grzewczego 
w całym budynku  oraz zmodernizować szkolną szatnię. W szatni zrobiło 
sie przestronnie, znikły metalowe boksy, a uczniowie korzystają z indywi-
dualnych szafek.  W dobudowanym piętrze zostały wykonane sufity pod-
wieszane wraz z dociepleniem, zamontowano okna, wykonano tynki, in-
stalację elektryczną i wentylację mechaniczną. Aktualnie przystąpiono do 
prac wykończeniowych tj. wykonania gładzi gipsowych, malowania, poło-
żenia posadzek. Rozpoczęto też dociaplanie ścian zewnętrznych, wykony-
wana jest elewacja od strony przedszkola. Kolejnym etapem prac będzie 
wykonanie na dobudowanym piętrze sanitariatów, które będą również 
dostępne dla osób niepełnosprawnych. Dzięki dobudowanej nowej klatce 
schodowej oraz windzie w szkole wyeliminowane zostaną bariery archi-
tektoniczne i tym samym cała szkoła stanie się dostępna dla osób z ograni-
czeniami ruchowymi. W ramach inwestycji zostaną także wykonane prace 
remontowe na parterze i piętrze w nowszej części szkoły.

Obiekt w pełnej okazałości będzie można podziwiać pod koniec lipca 
2020 – na ten okres przewidywane jest bowiem zakończenie rozbudowy 
i remontu. 

sPOtKANIA Z M.
6 grudnia to magiczny dzień, w którym wszystko może się wydarzyć. 

Uczniowie Szkoły  Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Porąbce 
doskonale o tym wiedzą, dlatego już od samego rana z „mikołajowymi 
gadżetami” – czerwonymi czapeczkami, rogami reniferów – wyczekiwali 
przybycia Mikołaja.

On sam pojawił się niepostrzeżenie, tuż po spektaklu przygotowa-
nym przez koło teatralne uczniów klas piątych. Przywitał grzeczne dzie-
ci, rozdał słodycze i sprawił, że na wszystkich buziach na długo zagościł 
uśmiech. Jednak na tym magia tego dnia się nie kończyła.

Późnym popołudniem do szkoły gwarnie przybyły dzieci wraz z rodzi-
cami, które również marzyły o spotkaniu z Mikołajem. Niestety ze względu 
na brak śniegu, sanie Mikołaja poruszały się bardzo wolno. Święty napisał 

wiadomość do pani Dyrektor, że do nas jedzie, jednak dzieci muszą uzbro-
ić się w cierpliwość. By umilić im ten trudny czas oczekiwania uczniowie 
przedstawili spektakl zatytułowany „W pracowni św. Mikołaja”.

Niesforne elfy, w składzie: Bercik, Mańka, Dziamdzio, Pruszek, Gaga-
tek, Walentina, Gucio, Elfina i Szef wszystkich elfów, zapewniły widzom 
dobrą zabawę i wiele powodów do śmiechu. Oprócz elfów na scenie 
pojawiły się również tańczące gwiazdki, które ujęły wszystkich delikat-
nością i lekkością.

Na zakończenie przybył wreszcie tak długo oczekiwany Gość i przy-
wiózł ze sobą sanie pełne prezentów. Dzieci były zachwycone prezenta-
mi i rozmową z Mikołajem. A gwiazdki i elfy z chęcią pomagały Mikołajo-
wi w uszczęśliwianiu dzieci.

Kochany Mikołaju, zapraszamy do nas za rok! 
Klaudia Koczur
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W roku szkolnym 2018/2019 nasze przedszkole nawiązało współ-
pracę z Samorządowym Przedszkolem w Zaborzu i rozpoczęło realizację 
bajkowej przygody z Treflikami. Program, w którym uczestniczyliśmy jest 
pod patronatem Studia Trefl S.A. w Gdańsku. Bajka „Rodzina Treflików” 
zawiera wartości i wzorce kochającej się rodziny, pomoc innym, trochę 
magii, spełniające się marzenia i Treflik, który ma 4 lata.... To wszystko 
jest bliskie dzieciom, posiada wiele walorów edukacyjnych promujących 
wartości dobra, szczerości i przyjaźni. Każda grupa uczestniczyła w or-
ganizowanych co miesiąc „Dniach Treflika”. Do każdego z nich musiała 
wykonać małe zadanie, za które zwycięzcy otrzymywali nagrody sponso-
rowane przez firmę Trefl. W tym roku szkolnym bawiliśmy się z Treflikami 
realizując m.in., takie tematy jak: „Treflikowa gimnastyka”, „Trefliki kochają 
Babcię i Dziadka”, „Tańcz Treflinko!”, „Witamy lato z Treflikami”.

W ramach podsumowania tego ogólnopolskiego programu edukacyj-
nego nasze przedszkole zostało zaproszone na Piknik z okazji powitania 
lata zorganizowany przez Samorządowe Przedszkole w Zaborzu. Podczas 
pikniku przedszkolaki otrzymały wspaniałe nagrody, które zostały wręczo-
ne przez Prezesa firmy Trefl S.A. Pana Kazimierza Wierzbickiego.

Nasze przedszkolaki już kochają Trefliki, a zabawa z nimi przysporzy-
ła im wiele radości. Dzięki przygodzie z Treflikami, dzieci poznały takie 
wartości jak przyjaźń, szacunek, szczerość i tolerancja, a także przeniosły 

KOChAMY PRZEDsZKOLE Z tREfLIKAMI
PUBlICZNE PRZEDSZKOlE NR 1 W CZAńCU

RADOsNE PRZEDsZKOLE
W roku szkolnym 2019/2020 do grona naszej społeczności dołączyły 

dzieci (od 2,5 do 5 lat), które tworzą oddział przedszkolny o nazwie WE-
SOŁE SKRZATY. Do dyspozycji przedszkolaków zostały oddane dwie duże 
sale, przestronny korytarz oraz odnowiona łazienka. Z miesiąca na miesiąc 
liczba dzieci w grupie przedszkolnej rośnie i mamy nadzieję, że to za spra-
wą zaangażowanej postawy nauczycieli i pracowników, którzy zapewnia-
ją im nie tylko opiekę od 6:30 do 16:30, ale przede wszystkim dbają o ich 
wszechstronny rozwój. Dowodem na to są, między innymi, zajęcia rozbu-
dzające ciekawość świata, np. „Listopadowe piątki z eksperymentami”, na 
których dzieci bawiąc się, poznają zjawiska fizyczne i chemiczne zachodzą-
ce w otaczającym ich świecie. Wszelkie zajęcia plastyczne, które nie tylko 
przynoszą ogromną radość naszym „milusińskim”, ale również rozwijają 
kreatywność, wyobraźnię oraz ćwiczą małą motorykę. Dbając o rozwój sfe-
ry umysłowej naszych dzieci, wpływając na koncentrację ich uwagi, rozwój 
mowy i funkcji poznawczych organizowane są zajęcia z psem – dogotera-
pia oraz zajęcia z logopedą. Ponadto dzieci uczestniczą w wielu aktywno-
ściach organizowanych cyklicznie, jak również doraźnie z okazji wydarzeń 
wpisanych w kalendarz szkolny.

Oddział przedszkolny tworzy integralną całość ze szkołą, dlatego ucznio-
wie starszych klas otaczają tych najmłodszych opieką, czego wyrazem jest 
cotygodniowa praca grupy wolontariatu w oddziale przedszkolnym. Jest to 
czas spędzony na wspólnej zabawie, czytaniu książeczek, czas, który przy-
pomina maluchom zabawy ze starszym rodzeństwem, a starszych wycisza 
i uczy cierpliwości. Obie strony czekają na spotkanie z niecierpliwością.

SZKOłA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIół SZKół KATOlICKICH IM. ŚW. JANA PAWłA II W PORąBCE

Szkoła dysponuje placem zabaw, z którego przedszkolaki korzystają 
w pogodne dni. Również otoczenie szkoły pozwala na krótkie i bezpiecz-
ne spacery rekreacyjne.

Zapraszamy na naszą stronę internetową www.spjp2.szkolnastrona pl, 
a tam każdy zainteresowany działalnością naszego oddziału znajdzie zdję-
cia, informacje i wiele więcej szczegółów. 

się w magiczny świat przygód i wyobraźni, dzięki którym łatwiej jest im 
zrozumieć otaczający ich na co dzień świat.

Justyna Markiewicz, Anna Witkowska  
Publiczne Przedszkole nr 1 w Czańcu
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stEMPEL tuRYstYCZNY  
– POZDROWIENIA  
Z GMINY PORĄBKA

Mamy coś nowego dla biegaczy, miłośników pieszych wędrówek, 
kolekcjonerów. Wiele osób z wymienionych grup posiada  specjalne al-
bumy, książeczki czy przewodniki, w których przybijają pieczątki pogru-
powane według różnych kryteriów jak np. czasu ich zdobycia, położenia 
geograficznego czy ogólnych informacji o zwiedzanym terenie.

Okolicznościowy stempel to swoisty sposób autopromocji gminy, 
który podkreśla w  ten sposób swoje największe atuty, jednocześnie 
skłaniając turystów do odwiedzenia ciekawych obiektów na terenie 
gminy, zakupienia lokalnych produktów. W przypadku gminy Porąbka, 
można  przybić  stempel m.in. promujący produkt tradycyjny „Miody 
z gminy Porąbka”.

Ogólnodostępne punkty:
– Urząd Gminy Porąbka, ul. Krakowska 3, punkt obsługi interesanta 

(parter), 

– Gminna Biblioteka Publiczna w Porąbce, ul. Rynek 22, 
– Dom Kultury w Czańcu 
– Młodzieżowe Centrum Aktywności Twórczej, ul. kard. K. Wojtyły 30, 
– Chata nad rzeką w Porąbce , ul. Stadionowa 3, 
– Piekarnia-Cukiernia GAŁUSZKA w Porąbce, Rynek, 
– Szaniec Restauracja w Czańcu. ul. Kard. Karola Wojtyły 30B.

Podczas tegorocznej jesieni przedszkolaki z grupy  
„Jagódki” Publicznego Przedszkola w Kobiernicach reali-
zowały projekt „Zdrowo Jem, więcej wiem”

Jest to projekt realizowany przez Fundację Banku Ochrony Śro-
dowiska w trosce o zdrowie młodego pokolenia. Projekt ma charakter 
ogólnopolskiej międzyszkolnej rywalizacji zespołowej. Projekt powstał 
w odpowiedzi na coraz większy problem, jakim jest nadwaga i otyłość 
pojawiające się już wśród dzieci w wieku szkolnym a nawet wcześniej. 
W ciągu ostatnich 20 lat liczba dzieci dotkniętych otyłością lub nadwagą 
wzrosła trzykrotnie. Można jednak to zmienić dzięki uświadamianiu dzie-
ci i rodziców, wskazywaniu przewagi warzyw i owoców nad słodyczami.

W ramach jesiennego etapu projektu Zdrowo jem więcej wiem dzieci 
z grupy Jagódki zrealizowały następujące zadania: 
1. ,, Smacznie – zdrowo – kolorowo. 
2. Konkurs: ,,Zagadki owocowo-warzywne”. 
3.  Wyzwanie sportowe ,,Każdy chce zostać Siłaczkiem”.
4.  Konkurs ,,Order miłośnika sportu”. 
5. Forum zdrowia: ,,Jak przekonać dziecko do jedzenia warzyw”. 
6.  Promocja podjętych działań w przedszkolu.

Głównym celem i przedmiotem, który nam przyświecał było pod-
niesienie wiedzy na temat zależności pomiędzy sposobem odżywiania, 
a stanem zdrowia. Podczas przeprowadzonych zajęć i konkursów dzie-
ci z grupy Jagódki zdobyły nową wiedzę, którą podzieliły się z innymi-
przedszkolakami w następujący sposób.

Po przeprowadzonych zajęciach w dniu 05.11.2019 r. ,,Smacznie – 
zdrowo – kolorowo” zaprosiliśmy inne grupy do sali Jagódek na zwiedzanie 

ZDROWO jEM, WIęCEj WIEM 
naszej kolorowej wystawy owo-
cowo-warzywnej. Wszyscy z wiel-
kim zainteresowaniem zwiedzali 
wystawę oglądając, wąchając, 
dotykając wybrane owoce i wa-
rzywa, a było ich tam naprawdę 
bardzo dużo: był rabarbar, khaki, 
granat suszone borówki i wiele innych – nasi młodsi koledzy poznawali 
u nas nazwy nieznanych im jeszcze owoców i warzyw. 

W naszym przedszkolu na tablicy dla rodziców została zorganizowa-
na gazetka, na której umieszczone zostały zdjęcia z naszych zajęć zarów-
no promujących zdrowe odżywianie ,,Smacznie – zdrowo– kolorowo”, jak 
i zachęcających do zwiększenia aktywności fizycznej ,,Każdy chce zostać 
Siłaczkiem”. Wszyscy rodzice chętnie je oglądali i komentowali zachęca-
jąc swoje dzieci do jedzenia owoców i warzyw, oraz aktywności fizycznej..
Na tablicy swoje miejsce znalazła również Jagódkowa Księga Zagadek, 
z której wszyscy chętnie korzystają- rozwiązują zagadki, oglądają nasze 
rysunki. Znalazły się tam również nasze Ordery Miłośnika Sportu, które 
tworzyliśmy z wielkim zaangażowaniem i włożyliśmy w nie naprawdę 
dużo pracy. Promując zdrowy styl życia, a w szczególności zdrowe od-
żywianie zostały także przygotowane i przekazane ulotki o jedzeniu wa-
rzyw rodzicom innych grup z naszego przedszkola.

Mamy nadzieję , że podjęte działania ukształtują wśród dzieci nawyk 
zdrowego odżywiania i zaowocują w przyszłości zdrowym stylem życia 
naszych najmłodszych. 

Koordynatorzy akcji:
Mariola Gibas i Zdzisława Rączka

PUBlICZNE PRZEDSZKOlE W KOBIERNICACH
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PANI MARIA tOLARCZYK  
LAuREAtEM KONKuRsu sREBRNA RóżA 2019

G R A T U l U J E M Y

Pani Maria od 1968 roku należy  
do KGW Czaniec. Przez 37 lat 
tj. od 1974 r. była Przewodniczącą 
Koła, a przez 4 lata Zastępcą 
Przewodniczącej.
W latach 1988-1990 była 
Kierownikiem Domu 
Kultury w Czańcu.
W latach 1985-1990 była 
Przewodniczącą Ośrodka 
Nowoczesnej Gospodyni w Czańcu.
Od 11 marca 2015 roku jest 
Przewodniczącą stowarzyszenia 
sympatyków Czańca. jest główną 

inicjatorką powstania Izby Regionalnej, która zostanie oficjalnie 
otwarta w pomieszczeniach Kółka Rolniczego w Czańcu. 

Dziękujemy za wieloletnią prace na rzecz społeczności 
lokalnej i prosimy o kolejne znakomite inicjatywy.

25 LECIE RADIA BIELsKO
28 sierpnia 1994 r. – 28 sierpnia 2019 r.

Wójt Gminy Porąbka Paweł Zemanek w dniu 28 sierpnia 2019 roku, 
na ręce Prezesa Radia Bielsko Jerzego Handzlika oraz Redaktora Naczel-
nego Łukasza Luszczaka złożył gratulacje z okazji 25-lecia działalności 
Radia Bielsko – największe w Kraju prywatnej rozgłośni radiowej. Spo-
tkanie to miało charakter symboliczny. Warto podkreślić,że dokładnie 
25 lat temu w dniu 28 sierpnia 1994 roku o godzinie 12.00, Radio Bielsko 
oficjalnie rozpoczęło nadawanie. Wójt Gminy przekazał Panu Prezesowi 
„radiowy mikrofon” oraz urodzinowy tort od władz i mieszkańców gminy 
Porąbka dla wszystkich pracowników Radia.

W gratulacjach skierowanych do Pana Prezesa oraz pracowników Ra-
dia czytamy:

Radio Bielsko pełni niezwykle ważną misję społeczno-informacyjną 
dla mieszkańców całego Podbeskidzia, Gminy Porąbka.

Życzę całemu zespołowi Radia wielu dalszych, wspaniałych inicja-
tyw dziennikarskich promujących nasz region. Życzę by trudna praca 
w kształtowaniu wizerunku rozgłośni, która potrafi żyć problemami lu-
dzi na Podbeskidziu dalej przynosiła Państwu satysfakcję i zadowolenie 
w codziennym działaniu.

Życzymy dobrego odbioru na dalsze lata działalności.
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KLuB GIER BEZ PRĄDu
ZGRANA PACZKA W GMINIE PORąBKA!
Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego mamy 
do zaoferowania nową pozycję rozrywkową dla całych 
rodzin. Ruszamy od 20 września z zajęciami z grami plan-
szowymi. Zajęcia odbywać się będą w Domu Kultury 
w Kobiernicach w każde piątki od godziny 16.30
W świat gier przeniesie nas wykwalifikowany wycho-
wawca odpoczynku, miłośnik gier planszowych Pan 
Jacek Drabek (zgłoszenia tel. 602 252 108).
Zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach!

Krótka historia gier planszowych
Gry planszowe znowu zyskują na popularności. W czasach, gdy ota-

cza nas coraz więcej zewnętrznych bodźców, coraz chętniej oddajemy 
się aktywnościom odciągającym nas od wirtualnego świata, a w zamian 
za to pozwalającym na jakościowy relaks w gronie znajomych.

Gry planszowe towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów. Najpraw-
dopodobniej pierwsze gry pojawiły się bowiem już w Starożytności. Po-
pularna w Mezopotamii królewska gra z Ur liczy sobie około 5000 lat, 
a jej najstarszy znaleziony egzemplarz pochodzi z około 2600 roku p.n.e. 
Podobnie rzecz ma się z grą ze Starożytnego Egiptu – Senet, czy z popu-
larną w krajach afrykańskich Wari. Jednak to na okres ostatnich 100 lat 
przypada szczególny rozkwit gier tego typu.

Monopoly, w Polsce znane także jako Eurobiznes, narodziło się na po-
czątku XX wieku. W latach 30 XX w. popularność zdobyła gra w statki, zaś 
w czasach II Wojny Światowej – strategiczna gra Cluedo. Nieco później, 
bo w latach 50., popularność zdobywa Risk (Ryzyko). Gra, w której wciela-

my się w lekarza, czyli Opera-
cja, stała się popularna około 
1960 roku, zaś lata 70. to czas 
rosnącego zainteresowania 
Trivial Pursuit, pochodzącej 
z Kanady gry opartej na py-
taniach z wiedzy ogólnej. 
W latach 80. i 90. szczyt po-
pularności osiągnęła Magia 
i Miecz, uwielbianej przez 
miłośników fantasy na całym 
Świecie (którzy znają ją pod 
nazwą Talisman). Nieco póź-
niej, fani odkryć geograficz-
nych w końcu mogli wcielić 
się rolę osadnika w grze 
Osadnicy z Catanu. Gry plan-
szowe to jednak nie tylko 
świetna rozrywka dla grupy 
znajomych, ale też gimna-
styka dla umysłu. Planszówki 
wymagają myślenia na wielu 
różnych płaszczyznach, zadania pozwalają pozytywnie stymulować lo-
giczne myślenie, planowanie, zachowania społeczne, analizę, empatię, 
czasem trzeba też coś obliczyć. Wymagają także wcielenia się w określo-
ną rolę, co pobudza wyobraźnię. A jako, że większość z nich potrzebuje 
przynajmniej 2-3 graczy, to świetny sposób spędzania wolnego czasu. 
Szczególnie podczas długich, zimowych wieczorów.

Co nam dają gry planszowe
Dlaczego warto grać w gry planszowe? Bo są nie tylko wspaniałą for-

mą rozrywki ale także wspomagają rozwój intelektualny, integrują grupy 
rówieśnicze i uczą tworzyć oraz zacieśniać więzy międzyludzkie. Dodat-
kowo działają często jako istny pomost pomiędzy pokoleniami – gdy do 
gry zasiadają rodzice, dzieci i dziadkowie, oraz uczą kontroli zachowa-
nia i emocji, gdyż w grupie zupełnie inaczej należy się zachowywać niż 
siedząc samemu przed monitorem komputera, gdy przeciwnik nie widzi 
naszej reakcji. Planszówki to nie raz złożone, pełne intryg i podstępów 
gry, w których do zwycięstwa prowadzi co najmniej kilka dróg a każda 
rozgrywka jest inna. Strategia, która była dobra wczoraj, wcale nie musi 
sprawdzić się dziś czy jutro.

Cele ogólne:
•		 wzbudzanie	zainteresowania	grami	planszowymi,	jako	sposobu	na	

spędzanie wolnego czasu z rodziną i kolegami,
•		 rozwijanie	umiejętności	logicznego	rozumowania,
•		 rozwijanie	umiejętności	planowania,
•		 poprawienie	sprawności	umysłu,	koncentracji	i	spostrzegawczości,
•		 rozwijanie	myślenia	abstrakcyjnego,
•		 rozwijanie	wyobraźni	przestrzennej,
•		 aktywizowanie	ucznia,	zachęcanie	do	wykazywania	inicjatywy	i	re-

alizowania własnych pomysłów,
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•	 kształtowanie	pozytywnego	nastawienia	do	podejmowania	wysił-
ku intelektualnego,

•		 wdrażanie	 do	 systematycznego,	 celowego	 działania	 oraz	 dobrej	
organizacji pracy,

•		 wzmacnianie	odporności	psychicznej,
•		 kształtowanie	postaw	prospołecznych,
•		 nabywanie	 umiejętności	 przyjmowania	 odpowiedniej	 postawy	

wobec porażki i zwycięstwa oraz odporności na stres,
•		 rozwijanie	wytrwałości	w	dążeniu	do	samodzielnego	rozwiązywa-

nia problemów,
•		 odkrywanie	własnych	mocnych	stron.

Cele szczegółowe:
•		 poznanie	zasad	gry,
•		 przestrzeganie	i	stosowanie	się	do	zasad	gry,
•		 szacunek	dla	przeciwnika,
•		 umiejętność	czytania	ze	zrozumieniem,
•		 umiejętność	zapisywania	przebiegu	rozgrywki,
•		 umiejętność	uczenia	się	na	własnych	błędach.

Gry planszowe z biegiem lat nabrały bardzo dużego tempa rozwoju 
i zaczęto je dzielić na kategorie:

Gry bez prądu
Gry RPG – Gra fabularna (inaczej RPG, z ang. role-playing game, nie-

raz zwana grą wyobraźni, potocznie erpegiem lub rolplejem) – gra towa-
rzyska oparta na narracji, w której gracze (od jednego do kilku) wcielają 

się w role fikcyjnych postaci. Cała rozgrywka toczy się zazwyczaj w fik-
cyjnym świecie, istniejącym tylko w wyobraźni grających. Jej celem na 
ogół jest rozegranie gry według zaplanowanego scenariusza i osiągnię-
cie umownie określonych lub indywidualnych celów, przy zachowaniu 
wybranego zestawu reguł, zwanego mechanikągry.

Gry planszowe
Gry kościane
Gry plenerowe
Gry karciane
Gry planszowe, wcześniej zapomniane, teraz wracają w zupełnie 

nowej odsłonie. Są alternatywną, dla komputera i telewizji, formą spę-
dzania wolnego czasu. W czasie rozgrywki pomiędzy graczami wytwarza 
się specyficzna więź. Panuje atmosfera zabawy, integracja środowiska 
rówieśniczego co pozwala dzieciom na rozładowanie w bezpieczny spo-
sób nagromadzonego napięcia emocjonalnego. By grać, dzieci muszą 
nauczyć się współpracy. Jest to dla nich bezcenna umiejętność, ponie-
waż w codziennym życiu obszar ten u nich jest zaburzony. Gry planszo-
we są bezpiecznym sposobem na ćwiczenie tej umiejętności oraz tak 
trudnej do zaakceptowania w życiu codziennym – porażki (gracze w każ-
dej grze podejmują nowe wyzwania i nie boją się porażki). Oprócz tego 
wartością dodaną gier planszowych jest ćwiczenie koncentracji, uwagi, 
pamięci, wyciszenia oraz ciągłego analizowania sytuacji. Umiejętności 
te, ćwiczone w formie zabawy, są podstawą lepszego funkcjonowania 
dziecka w szkole. Dają dziecku wiarę, że wie, umie, potrafi, a co za tym 
idzie zwiększają jego samoocenę i motywację do pokonywania trudno-
ści. Ogólnie rzecz ujmując Ci, którzy uwierzą w siebie, odniosą sukces!

PODZIęKOWANIA DLA ŁAWNIKóW
W dniu 27 października 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Żyw-
cu odbyło się spotkanie ławników z przedstawicielami Sądu Rejono-
wego w Żywcu, Przewodniczącym Rady ławniczej Sądu Okręgowe-
go w Bielsku-Białej, władzami Samorządowymi. Podczas spotkania 
podziękowano ławnikom za pracę na rzecz wymiaru sprawiedliwości.

Obecny na spotkaniu Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Drabek podziękował Pani 
Magdalenie Drewniany za 12 letnią pracę. 

Z okazji zakończenia kolejnej, zarazem ostatniej kadencji Ławnika Sądu Rejonowego 
w Żywcu, serdecznie Pani dziękuję w imieniu władz gminy Porąbka za ciężką i odpowiedzialną 
pracę jako reprezentanta społeczeństwa w wymiarze sprawiedliwości.

Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że w zakresie orzekania ławnicy są nieza-
wiśli i podlegają tylko Konstytucji i ustawom. Ta niezawisłość ma gwarantować obywatelom 
sprawiedliwy osąd ich sprawy przez bezstronny organ, który nie poddaje się naciskom innych 
władz ani decyzjom zapadającym, gdzie indziej niż w sądzie. Dziękuje, że pamiętała Pani o tych 
zasadach  każdego dnia wykonując pracę Ławnika. 

Życzę wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia i sukcesów w życiu osobistym oraz zawodo-
wym.

Od stycznia 2020 roku na czteroletnia kadencję, decyzją Rady Gminy Porąbka, funkcję Ław-
nika będzie pełnić Pani Renata Hrapkowicz. 

magdalena drewniany ławnik sądu rejonowego 
w żywcu w latach 2008-2019
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NA stAWACh PZW KOBIERNICE
Na stawach PZW Kobiernice odbyły się coroczne zawody wędkarskie 

dla dzieci i młodzieży z okazji Zakończenia Wakacji. W zawodach wzięło 
udział 45 młodych wędkarzy, którzy byli podzieleni na 3 grupy wieko-
we. Po zakończeniu zawodów zawodnicy mogli poczęstować się pyszną 
pizzą oraz świeżymi owocami. Po ogłoszeniu wyników wszyscy ustawiali 

się w kolejce, by skorzystać z atrakcji jaką zapewnili im strażacy z OSP 
Porąbka, w postaci przewozu motorówką po stawie. Bardzo serdecznie 
dziękujemy wszystkim, którzy startowali w zawodach oraz wszystkim 
którzy pomogli przy ich organizacji. Zapraszamy już na przyszłoroczne 
zawody z okazji Dnia Dziecka.

ROK sZKOLNY 2019/2020 – KALENDARZ 
Trwa rok szkolny. Zapoznaj się z oficjalnym 
harmonogramem i sprawdź, kiedy wypad-
ną ferie, przerwy świąteczne i dni wolne od 
nauki szkolnej.
Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Tym razem rok szkolny 2019/2020 nie rozpocznie się tradycyjnie 
1 września, gdyż dzień ten wypada w niedzielę. W związku z tym ucznio-
wie wrócą do szkół w poniedziałek 2 września. Tym, co szczególnie inte-
resuje uczniów, jest informacja na temat ferii, świąt, długich weekendów 
oraz wszelkich dni wolny od nauki szkolnej. Poniżej opublikowaliśmy 
oficjalny kalendarz roku szkolnego 2019/2020 wraz z dokładną rozpiską 
ferii zimowych dla danego województwa.

Rok szkolny 2019/2020 – kalendarz
Wiadomo, że przerwa świąteczna 2019 rozpocznie się 23 grud-

nia i potrwa do 31 grudnia. Uczniowie wrócą jednak do szkół dopiero 
w czwartek, 2 stycznia 2020, gdyż w środę, 1 tycznia wypada Nowy Rok, 
który jest dniem wolnym od pracy i nauki szkolnej. Kilka dni wolnego bę-
dzie przysługiwać także z okazji Wielkanocy, która w roku 2020 wypadnie 
w dniach 12-14 kwietnia. Przerwa z okazji świat wielkanocnych potrwa 
w dniach 9-14 kwietnia.

Dodatkowe dni wolne od szko-
ły 2019/2020 wypadną w następu-
jących terminach:

1 listopada 2019 (piątek): 
Wszystkich Świętych,

11 listopada 2019 (poniedzia-
łek): Narodowe Święto Niepodle-
głości,

1 stycznia 2020 (środa): Nowy 
Rok,

6 stycznia 2020 (poniedziałek): Święto Trzech Króli,
1 maja 2020 (piątek): Międzynarodowe Święto Pracy,
11 czerwca (czwartek): Boże Ciało.

Rok szkolny 2019/2020  
– ferie zimowe dla danych województw

13 – 26 stycznia 2020 r. – woj. lubelskie, łódzkie, podkarpackie, po-
morskie, śląskie,

20 stycznia – 2 lutego 2020 r. – woj. podlaskie, warmińsko-mazurskie,
27 stycznia – 9 lutego 2020 r. – woj. kujawsko-pomorskie, lubuskie, 

małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie,
10 – 23 lutego 2020 r. – dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachod-

niopomorskie,
Wakacje 2020 rozpoczną się 27 czerwca i potrwają do 31 sierpnia.
Źródło: www.wiadomosci.wp.pl

Wyniki:
Kategoria do 8 lat :
1. Miejsce – Duda Ewa 1570 pkt.
2. Miejsce – Dąbrowska Maria 1220 pkt.
3. Miejsce – Żólkiewicz Paweł 570 pkt.

Kategoria do 11 lat:
1. Miejsce – Pudełko Borys 310 pkt.
2. Miejsce – Handzlik Dawid 285 pkt.
3. Miejsce – Gniłka Piotr 270 pkt.

Kategoria do 16 lat:
1. Miejsce – Kózka Piotr 4620 pkt.
2. Miejsce – Dyczek Mikołaj 1600 pkt.
3. Miejsce – Witkowska Milena 320 pkt.
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„Jasne słońce, czysta ziemia łączy wszystkie pokolenia” – 
takie hasło przyświecało tegorocznemu – piątemu już 
– Bujakowskiemu Jarmarkowi Bożonarodzeniowemu.

Organizatorzy zapewnili wszystkim przybyłym gościom wyjątkowe 
atrakcje wypełnione niepowtarzalną atmosferą, koncertami, występami 
dorosłych, młodzieży i dzieci.

Na wszystkich czekały świąteczne wypieki i smaczne poczęstunki, 
a na dzieci – Święty Mikołaj. 

Panie z KGW w Bujakowie oferowały chętnym choinki, stroiki, stoja-
ki, bombki i inne przepiękne ozdoby świąteczne.

Dodatkowym celem Jarmarku było propagowanie problematyki 
związanej z ekologią i ochroną środowiska. Wyraziły to najlepiej dzieci 
ze szkoły w Bujakowie, przygotowując wystawę prac plastycznych o te-

matyce ekologicznej oraz prezentując – wykonane z odpadów – rybę, 
fokę, ptaka, niedźwiedzia i człowieka przyszłości.

Kulminacją Bujakowskiego Jarmarku było wręczenie nagród za kupio-
ne cegiełki, których sprzedano aż 422 oraz barwny pokaz sztucznych ogni. 

Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na wspólne działania eko-
logiczne w przedszkolu, szkole, klub sportowy, służby ratownicze z terenu 
sołectwa Bujaków.

Jarmark zorganizowali: sołtys Małgorzata Goliasz wraz z radą So-
łecką w Bujakowie, Szkoła Podstawowa z oddziałami Przedszkolnymi 
w Bujakowie, Ludowy Klub Sportowy w Bujakowie, OSP Bujaków, KGW 
Bujaków, Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Bujakowie.

Całość wsparła Gmina Porąbka z wójtem Pawłem Zemankiem, która 
była partnerem akcji oraz 90 firm z terenu gminy Porąbka i okolicznych 
miejscowości, także z województwa małopolskiego.
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ZIMOWE utRZYMANIE DRóG  
BęDĄCYCh W ZARZĄDZIE  

GMINY PORĄBKA
sołectwo Bujaków 

wykonawcą prac jest Kółko Rolnicze  
43-354 Czaniec, ul. Zagłębocze 7.

sołectwo Czaniec 
wykonawcą prac jest Kółko Rolnicze  
43-354 Czaniec, ul. Zagłębocze 7.

sołectwo Kobiernice 
wykonawcą prac jest Firma Usługowa  
„Roboty Ziemna i Usługi Transportowe  
Jarosław Kołek” 43-354 Czaniec,  
ul. Bukowska 84.

sołectwo Porąbka 
wykonawcą prac jest Firma Usługowa  
„ATRA” Krzysztof Pardela 43-353 Porąbka,  
ul. Krakowska 120.

KONtAKt DO WYKONAWCóW:
Kółko Rolnicze Czaniec  
43-354 Czaniec  
ul. Zagłębocze 7  
tel. 33 8109 108, 
firma usługowa „ AtRA” Krzysztof Pardela  
43-353 Porąbka  
ul. Krakowska 120  
tel. 33 8109 197  
koordynator – tel. 602 175 715,
firma usługowa „Roboty Ziemne  
i usługi transportowe” jarosław Kołek 
43-354 Czaniec 
ul. Bukowska 84  
tel. 33 8 109 225 
koordynator – tel. 504 284 466.

W celu zapewnienia sprawnej obsługi wszyst-
kich zgłoszeń dotyczących dróg gminnych, 
przedstawiamy Państwu do wiadomości 
nr kontaktowy do Koordynatora

„Akcji Zima 2019/2020 ” Pana Zbigniewa 
targosza – tel. 667 218 889.

W razie jakichkolwiek pytań, uwag lub sugestii 
prosimy o kontakt z Sołtysami poszczególnych 
Sołectw:
Bujaków – Małgorzata Goliasz  
tel. 33 8 175 997, kom. 730 820 003,
Czaniec – Małgorzata Czernik  
tel. 33 8109 102, kom. 695 109 520,
Kobiernice - stanisława Kawłatow  
tel. 33 8108 402, kom. 661 843 713,
Porąbka – Zbigniew Targosz  
tel. 33 827 28 39, kom. 667 218 889.

WYKAZ DRóG POZAGMINNYCh, 
KtóRYCh utRZYMANIE jEst 

W GEstII WŁAŚCIWEGO ZARZĄDCY
Droga krajowa nr 52.  
– ul. Bielska – Bujaków,  
– ul. Bielska – Kobiernice,  
– ul. Krakowska – Kobiernice,  
– ul. Kęcka – Czaniec.

Zarządca:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  
i Autostrad – oddział Katowice – Rejon 
Pszczyna 
kontakt:  
ul. Bielska 32  
43-200 Pszczyna  
tel. / fax. 32 210 51 50.

Zimowe utrzymanie prowadzone będzie 
z Obwodu Utrzymania Drogi w Żywcu  
– tel. 32 432 29 77, 885 665 180.
GDDKiA w Katowicach prowadzi całodobowy 
Punkt Informacji Drogowej- tel. 32 259 67 06.

Droga wojewódzka nr 948.
– ul. Żywiecka w Kobiernicach,  
– ul. Bielska w Porąbce.

Zarządca:  
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach 
ul. Lechicka 24  
40-609 Katowice  
tel. 032-781-92-11. 

DROGI POWIAtOWE
CZANIEC  
– ul. Bukowska nr S 4477,  
– ul. Kościelna nr S 4476,  
– ul. Kard. K. Wojtyły nr S 4479,  
– ul. Zagłębocze nr S 4478,  
– ul. Karpacka nr S 1456.

KOBIERNICE  
– ul. Ks. Korzonkiewicza nr S 4473,  
– ul. Parkowa nr S 4473,  
– ul. Centralna nr S 4473,  
– ul. Tradycyjna S 4473,  
– ul. Kęcka S 4473.

PORĄBKA  
– ul. Bukowska nr S 4477,  
– ul. Wielka Puszcza nr S 4480,  
– ul. Mała Puszcza nr S 4481,  
– ul. Krakowska, Żywiecka nr S 1456.
Zarządca:
Zarząd Dróg Powiatowych  
w Bielsku-Białej  
kontakt:  
ul. Regera 81  
Bielsko-Biała  
tel. 33 8 184 033  
dyżurny akcji zimowej:  
tel. 500 159 100.
W godzinach od 7.00 – 15.00 od poniedziałku 
do piątku w Zarządzie Dróg Powiatowych  
w Bielsku-Białej można uzyskać informacje 
dotyczące odśnieżania dróg powiatowych, 
jak również kierować uwagi pod nr tel.:  
33 8 184 33; 33 8 183 066; 33 8 174 063;  
33 8 178 398;
W godzinach od 15.00 – 22.00  
– kontakt – 500 159 100.
W godzinach od 22.00 – 7.00 – w każdy 
dzień informacje o stanie dróg oraz wszelkie 
interwencje dotyczące przejezdności prosimy 
kierować do wykonawców zimowego utrzy-
mania pod numer:
firma REZBuD z siedzibą w janowicach
tel. kom. 693 560 478.

W związku z trwającym okresem zimowym przedstawiamy Państwu do wiadomości  
zasady planowanego zimowego utrzymania dróg gminnych, powiatowych,  
wojewódzkich, krajowych, które zlokalizowane są na terenie gminy Porąbka.

ZAsADY ZIMOWEGO utRZYMANIA DRóG  
W GMINIE PORĄBKA W sEZONIE 2019/2020
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fEstIWAL GóRsKI MARAtON tRZECh jEZIOR  
Z WIELKIM fINAŁEM W PORĄBCE
Koncert, prelekcje, biegi – to wszystko czeka nas w ostatni 
weekend września w dolinie Soły.

Festiwal Górski Maraton Trzech Jezior to nowa inicjatywa twórców 
Górskiego Biegu Frassatiego we współpracy z lokalnymi samorządami. 
Organizatorzy przygotowują dla uczestników cykl prelekcji o szeroko ro-
zumianej aktywności górskiej (od trekkingu, przez bieganie po narciar-
stwo skirutowe), trzy biegi i szereg atrakcji, które mają przybliżyć uczest-
nikom festiwalu piękno, kulturę i tradycje Beskidu Małego.

Głównym partnerem instytucjonalnym imprezy jest gmina Porąbka. 
To właśnie tutaj, na stadionie LKS, w sobotę 26 września odbędzie się 
wielki finał dwóch głównych dystansów (maratonu i 25 km) oraz otwarty 
dla wszystkich koncert. 

Już teraz zapraszamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu, a osoby 
chętnie do zaangażowania w projekt do wsparcia wolontariackiego fe-
stiwalu. 

Zapisy do uczestnictwa w biegach zostaną otwarte 10 stycznia o go-
dzinie 20:00, a więcej informacji o imprezie znajdziesz na profilu face-
bookowym Maraton Trzech Jezior i na stronie internetowej wydarzenia: 
https://www.maraton3jezior.com/.

szanowni Państwo,
Przypominamy Państwu, że na terenie naszego województwa 

obowiązuje Uchwała z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowa-
dzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eks-
ploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zwana Uchwa-
ła antysmogową. 

Zgodnie z jej treścią od 1 września 2017 r. obowiązuje całkowity 
zakaz stosowania mułów i flotów (flotokoncentratów), a także pa-
liw, w których udział masowy węgla o uziarnieniu mniejszym niż 
3mm wynosi więcej niż 15%; dodatkowo zakaz stosowania węgla 
brunatnego oraz biomasy stałej  (w tym drewna), o dużej wilgot-
ności (powyżej 20%). Równocześnie to Gminy zostały zobowiązane  

do kontroli przestrzegania przepisów tej uchwały. Nie musimy chyba 
przypominać, że zabronione jest również spalanie odpadów, za któ-
rych odbiór – niezależnie od ich ilości – i tak ponosicie Państwo opłaty.

Od listopada zidentyfikowaliśmy kontrole palenisk na terenie naszej 
gminy. Wszelkie nieprawidłowości zaobserwowane w spalaniu możecie 
Państwo zgłaszać w Urzędzie Gminy w Referacie Ochrony Środowiska 
i Funduszy Strukturalnych , tel. 33 827 28 18 lub 33 827 28 11, albo e-ma-
ilem: ors@porabka.pl. 

Wszystkie informację na temat postanowień uchwały, o smogu 
i o tym w jaki sposób wpływa on na nasze zdrowie, a nawet życie 
i jak się przed nim chronić uzyskają Państwo na stronie internetowej: 
https://powietrze.slaskie.pl/ 
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POZIOMO:
1 – bogacz, milioner, 6 – podwyższenie dla 

artysty, 10 – surowiec dla hut, 12 – wśród nut, 
13  –  chaber, 14 – ryba morska, 15 – banda ło-
buzów, 16 – ważna osobistość, 17 – szczęśliwy 
palec, 18 – rumor, hałas, 21 – wróżba z ręki, 
23 – Opty Leonida Teligi, 24 – szczelina, 25 – ele-
ment balustrady, 27 – plecione na święto plo-
nów, 28 – obcęgi, szczypce, 29 – złote jabłko, 

3o – wystawowe w skleepie, 31 – ożywia kukieł-
ki, 32 – ilość wydrukowanych książek.
PIONOWO:

2 – łagodzi wstrząsy pojazdu, 3 – Pa-
weł, wójt gminy Porąbka, 4 – grający mebel,  
5 – Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca w Porąbce, 
7 – piłkarze z Kobiernic, 8 – policyjne przeszu-
kiwanie, 9 – subwencja, 11 – zecer, 13 – Tade-
usz, znany piekarz z Kobiernic, 15 – Krystyna, 

przewodnicząca KGW w Porąbce, 19 – abp 
Adam, poświęcił zaporę w Porąbce, 20 – po 
zjedzonym jabłku, 22 – Gminne Koło Pszczela-
rzy w Porąbce, 25 –  niejeden na dworcu kole-
jowym, 26  –   strunowy instru ment muzyczny, 
27 do naśladowania.

Litery z pól ponumerowanych dodatkowo, 
napisane od 1 do 20 utworzą hasło.
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