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gminne wydarzenia
Jednogłośne  
absoLutorium  
i wotum zaufania

24 czerwca 2021 roku odbyła się XXVII Sesja Rady Gminy Porąbka.
Po zapoznaniu się z:
1)  sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu gminy za 2020 rok;
2)  sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego gmin-

nej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce za 
2020 rok;

3)  sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego gmin-
nej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Porąbce za 
2020 rok;

4)  sprawozdaniem finansowym Gminy Porąbka za 2020 rok;
5)  informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Porąbka, wg sta-

nu na dzień 31 grudnia 2020 roku;
6)  wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Porąbka w sprawie 

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

Komisji Rewizyjnej;
Rada Gminy Porąbka udzieliła Wójtowi Gminy Porąbka absolutorium 

za 2020 rok.
Ponadto w wyniku debaty nad raportem o stanie Gminy Porąbka za 

2020 rok, Rada Gminy postanowiła udzielić Wójtowi wotum zaufania.
Udzielenie absolutorium oraz wotum zaufania oznacza stwierdzenie 

prawidłowości finansowego i gospodarczego działania naszego samorzą-
du. Zarządzanie publicznymi pieniędzmi to bardzo odpowiedzialne za-
danie. Wymaga rzetelności, rozwagi i dużej wiedzy. Na sukces, jakim jest 
otrzymanie absolutorium i wotum zaufania, składa się praca wielu osób, 
które działają w strukturach Urzędu Gminy i poszczególnych jednostek 
organizacyjnych. Do wszystkich współpracowników, kieruję słowa uzna-
nia i serdeczne podziękowania za rzetelną pracę. Za merytoryczną współ-
pracę dziękuję również Radnym Gminy – podkreślił Wójt Gminy Porąbka 
Paweł Zemanek.
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gmina PorąbKa: bieżące działania
Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami z zakresu inwestycji, edukacji oraz 
ekologii na terenie Gminy Porąbka.
inwestycJe:

1. Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Kobiernicach – Inwe-
stycja obejmuje wykonanie nowego boiska sportowego wielofunkcyj-
nego w miejsce boiska asfaltowego o wymiarach 22,00 x 42,00m z na-

wierzchnią poliuretanową, z wydzielonym boiskiem do siatkówki oraz 
bieżnią trzy torową.

Na wyposażenie boiska składają się: piłkołapy, skocznia w dal oraz 
rzutnia pchnięcia kulą. Obok rzutni zaprojektowano kontenerowy bu-



BIEŻĄCE
DZIAŁANIA

INWESTYCJE,  EDUKACJA,EKOTEMATY
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dynek gospodarczy. Zadanie obejmuje także budowę chodników wraz 
z ławkami, koszami i stojakiem na rowery.

2. Kobiernice ul. Krańcowa – remont nawierzchni (nowa nawierzch-
nia) asfaltowej. Ulica stanowi dojazd do placu edukacji ekologicznej.

3. Budowa siłowni przy Domu Gromadzkim w Bujakowie: w 2020 roku 
opracowano dokumentację na budowę siłowni zewnętrznej. Docelowo 
siłownia będzie zawierała 8 przyrządów do ćwiczeń. Dodatkowo zostaną 
zainstalowane obiekty małej architektury tj. kosz na śmieci, tablica regu-
laminowa, ławki, stojak na rowery.

4. Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu w Szkole Podstawo-
wej w Bujakowie. W projekcie opracowanym w 2020 roku przewidzia-
no, że powstaną 4 urządzenia zabawowe oraz 1 zestaw zabawowy wraz 
z poliuretanową nawierzchnię bezpieczną, bezspoinową w kolorze czer-
wonym. Dodatkowo zostaną zainstalowane obiekty małej architektury 
tj. kosz na śmieci, tablica regulaminowa, ławki.

5. Budowa siłowni zewnętrznej na stadionie LKS w Porąbce – Przed-
miotowa siłownia plenerowa została dostosowana do jednoczesnego 
ćwiczenia na 8 urządzeniach – 11 osób bez ograniczeń wiekowych. Do-
datkowo zostaną zainstalowane obiekty małej architektury tj. kosz na 
śmieci, tablica regulaminowa, ławki oraz stojaki rowerowe.

6. Projekt oświetlenia DK52 ul. Kęcka w Czańcu od ul. Królewskiej do 
Stacji Paliw. Zadanie obejmuje budowę około 30 lamp i budowę doświe-
tlenia dwóch przejść dla pieszych.

7. Projekt oświetlenia ul. Zagłębocze i ul. Zielonej w Czańcu. Plano-
wana jest rozbudowa sieci oświetleniowej przy ul. Zagłębocze poprzez 
uzupełnienie oświetlenia pomiędzy LKS Czaniec, a skrzyżowaniem ul. Za-
rzecze. Oświetlenie ul. Zielonej realizowane będzie na odcinku o długości 
około 0,9 km począwszy od skrzyżowania z ul. Zagłębocze.

8. Budowa edukacyjnego placu zabaw w Kobiernicach. Zadanie 
obejmuje doposażenie istniejącej strefy wypoczynku na terenie LKS Ko-
biernice poprzez budowę edukacyjnego placu zabaw tzw. EDUPARK. Za-
danie realizowane będzie przez LGD Ziemia Bielska.

9. Budowa placu zabaw w Czańcu. Zadanie obejmuje budowę nowe-
go placu zabaw na terenie LKS Czaniec, który będzie przeznaczony także 
dla dzieci uczęszczających do nowopowstałego przedszkola. Zadanie to 
realizowane będzie we współpracy z LKS Czaniec oraz LGD Ziemia Bielska.

eduKacJa:
1. 1 marca br. jak już wcześniej informowaliśmy, nastąpiło przenie-

sienie 2 oddziałów przedszkolnych z lokalizacji tymczasowych (w SP  1 
w Czańcu i Domu Kultury w Czańcu) do docelowej siedziby na stadionie 
LKS Czaniec. Oddziały mają mieć profil sportowy. W ramach godzin dy-
daktycznych dzieci będą miały zorganizowane ćwiczenia ogólnorozwo-
jowe, prowadzone przez nauczyciela wychowania-fizycznego. Oddział 
zamiejscowy został w pełni wyremontowany i dostosowany do obowią-
zujących wymogów i doposażony w nowoczesne pomoce dydaktyczne. 
Zakupiono m.in. dwa monitory interaktywne.

Tym samym po przeprowadzonej rekrutacji na przełomie marca/
kwietnia 2021  r. wszystkie chętne przedszkolaki z naszej gminy znala-
zły miejsce w przedszkolach na naszym terenie i rozpoczną naukę od 
1 września 2021 roku.

2. Rozbudowa i remont „starej” części szkoły w Porąbce + plac zabaw.
3. W ramach programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-

ska w Katowicach pt. „Zielona Pracownia” trzy szkoły otrzymały wsparcie 
na utworzenie pracowni przyrodniczej (zajęcia z chemii, fizyki, biologii 
i geografii).

Dofinansowanie wyniosło 30.000 zł dla każdej ze szkół przy wkładzie 
własnym 7.500 zł.

Dofinansowanie otrzymały: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czańcu, Szko-
ła Podstawowa Nr 2 w Czańcu i Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przed-
szkolnymi w Bujakowie.

4. W ramach programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej każda ze 
szkół przystąpiła do konkursu i otrzymała mobilną pracownię kompute-
rową. Zestaw składał się m.in. z 16 wysokiej klasy laptopów i szafy mo-
bilnej.

5. Po rozpoczęciu nauki zdalnej Gmina Porąbka dwukrotnie wy-
stąpiła z wnioskiem o wsparcie na zakup laptopów i tabletów, które 
w założeniu miały być wykorzystywane przez uczniów podczas nauki 
zdalnej. W pierwszej edycji programu gmina zakupiła 21 laptopów oraz 
28 tabletów, w drugiej części 63 tablety. Sprzęt został rozdysponowany 
na wszystkie szkoły działające na terenie gminy, w zależności od liczby 
uczniów danej szkoły i zapotrzebowania zgłoszonego przez dyrektorów.

6. Od 1 stycznia 2021 r. ruszył projekt edukacyjny w Szkole Podstawo-
wej Nr 1 w Czańcu zaplanowany na 2 lata.

Wartość projektu to ponad 280.000 zł. Zakupione zostaną pomoce 
dydaktyczne, w tym np. 14 laptopów, 1 komputer stacjonarny, wysokiej 
klasy kserokopiarka oraz inne pomoce edukacyjne.

7. Pięć lat z rzędu przyznawane były Nagrody Edukacyjne Gminy Po-
rąbka. Mimo trudności finansowych związanych z Covid, nie zawieszono 
wypłaty tej nagrody i w zeszłym roku otrzymało ją 144 uczniów. Symbo-
liczna nagroda – 200 zł.

eKo-tematy:
1. Realizujemy Program Ograniczenia niskiej emisji w Gminie Porąb-

ka. Mieszkańcy otrzymują dotację w formie częściowej refundacji ponie-
sionych kosztów. Środki na ten cel pochodziły z pożyczek, dotacji oraz 
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woJewoda śLąsKi  
z wizytą  
w gminie PorąbKa

częściowych umorzeń wcześniej zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW 
w Katowicach. W latach 2018–2020 w ramach Programu wymienionych 
zostało 226 starych zużytych kotłów na nowoczesne kotły gazowe, wę-
glowe lub biomasę oraz pompy ciepła. W roku 2021 planujemy dofinan-
sować wymianę kolejnych 100 kotłów. Dofinansowanie do wymiany ko-
tła wynosi 4000 zł, nie więcej niż 50% wartości inwestycji.

2. Zdecydowaliśmy o przedłużeniu o kolejne 2 lata realizacji Pro-
gramu budowy i finansowania przydomowych biologicznych oczysz-
czalni ścieków na terenie Gminy, w obszarach nieskanalizowanych. Pro-
gram rozpoczął się w roku 2016 i do tej pory dofinansowanych zostało 
306 oczyszczalni przydomowych, w tym 1 dla 2 budynków, a jedna dla 
9 budynków. Dotacja do zakupu i montażu oczyszczalni wynosi 80% nie 
więcej niż 6.000 zł. Środki na ten cel w pełnej wysokości pozyskane zosta-
ły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach w formie preferencyjnej pożyczki.

3. Gmina złożyła w ubiegłym roku wniosek o dofinansowanie z Unii 
Europejskiej w ramach RPO WSL 2014–2020 dla 3 budynków będących 
własnością Gminy: Pawilon Sportowy w Czańcu, Osrodek Zdrowia w Po-
rabce i Dom Kultury w Bujakowie.

Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną, obecnie oczekujemy 
na wyniki oceny merytorycznej, które mają być znane jeszcze w kwietniu. 
Mamy nadzieję, że otrzymamy dofinansowanie i uda nam się zrealizować 
ten przyjazny dla środowiska projekt.

4. Realizujemy tez projekt „Żyj ekologicznie – to się opłaca” współ-
finansowany z WFOŚiGW w Katowicach. W ramach projektu wydaliśmy 
kalendarze ekologiczne, ulotki i plakaty umieszczone w Centrach Edu-
kacji Ekologicznej.

KoLeJne miodowe PLastry Pomocy
Miło nam poinformować, że do kilku tygodni w centrach Sołectw zo-

staną zamontowane MIODOWE PLASTRY POMOCY. Do plastrów pomocy 
można wrzucać wszystkie plastikowe nakrętki: z butelek po wodzie mi-
neralnej, napojach, sokach, jogurtach, chemii gospodarczej czy kosme-
tykach.

Głównym celem tej akcji jest pomoc charytatywna, ale zbieranie na-
krętek ma także ważny wymiar ekologiczny. Dzięki temu możemy uczyć 
się segregacji odpadów, mamy wpływ na mniejszą ilość śmieci na wysypi-
skach. Zmniejsza się też zużycie surowców potrzebnych do wyproduko-
wania plastików, na rzecz wykorzystania surowców wtórnych z odpadów.

Nasza akcja skierowana jest głównie do osób potrzebujących wspar-
cia w zakresie kupna sprzętu medycznego, leków, refundacji zajęć, turnu-
sów rehabilitacyjnych itp.

Tym samym zachęcamy osoby zainteresowane odbiorem zgroma-
dzonych nakrętek do zgłaszania takiej potrzeby pod nr telefonu 571 245 
297.

Zgromadzone nakrętki będą przekazywane wg kolejności zgłoszeń.

Gminę Porąbka odwiedził I Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz.
Spotkanie miało charakter roboczy. W rozmowie z Wójtem Gminy 

Porąbka Pawłem Zemankiem zostały poruszone m.in. tematy inwe-
stycyjne. Warto podkreślić, że za kilka tygodni rozpocznie się gene-
ralna przebudowa drogi wojewódzkiej z Kobiernic do Żywca.

Rozmawiano również o realizacji programów rządowych na te-
renie gminy.

W dniu 27 maja obchodziliśmy Dzień Samorządu Terytorialnego 
– Dzień Samorządowca.

„To również moje święto. Przez 16 lat sprawowałem mandat 
radnego miasta Bielsko-Biała. W wyborach samorządowych w 1990 
roku, zostałem najmłodszym radnym. Miałem 26 lat” – wspomina Wi-
cewojewoda Jan Chrząszcz.

Wicewojewoda życzył władzom Gminy Porąbka, Radnym Gminy 
oraz pracownikom samorządowym, niesłabnącego zapału i wytrwa-
łości w dalszej pracy na rzecz lokalnej społeczności. Życzył kreatyw-
nych pomysłów oraz powodzenia w realizacji kolejnych zamierzeń, 
które wpłyną na rozwój Gminy Porąbka.
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OSP Kobiernice nr 1

mistrzowie PoLsKi  
w Kategorii rozszerzona  
Pierwsza Pomoc 
12 czerwca drużyna reprezentująca OSP KOBIERNICE w składzie:

Martyna Jarguz, Oliwia Witkowska, Jakub Nycz, Gabriel Drabek,

zdobyła pierwsze miejsce w ll Ratownicze Mistrzostwa Polski  
– kat. rozszerzona pierwsza pomoc.

gratulujemy wygranej i życzymy następnych sukcesów  
oraz motywacji do dalszej pracy!

4 maJa obchodziLiśmy dzień strażaKa
Dziękujemy za ofiarność, bezinteresowność i odwagę w działaniach na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom naszej gminy.
Dziękujemy za wytrwałości w tej ciężkiej, ale jakże pięknej służbie, w której poprzez ratowanie ludziom życia, zdrowia i mienia ofiarujecie najcen-

niejszy dar, jaki strażacy mogą ofiarować społeczeństwu.
Wasza wzorowa postawa, trud i zaangażowanie w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi jest wysoko ceniona przez lokalną społeczność.
Życzymy, aby trudna i odpowiedzialna służba była źródłem osobistej satysfakcji oraz powodem do dumy. Oby każdy wyjazd przynosił ulgę zagrożonym 

i kończył się szczęśliwym powrotem. Niech św. Florian otacza Was swoją opieką w wypełnianiu powinności strażackich, a Opatrzność nad Wami czuwa.
Władze Gminy Porąbka
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ii dzień otwarteJ remizy osP PorąbKa, dzień dziecKa          w obieKtywie magnetic Life
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ii dzień otwarteJ remizy osP PorąbKa, dzień dziecKa          w obieKtywie magnetic Life
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historie frontowe – PorąbKa 2021

w hołdzie KonstytucJi 3 maJa,  
JeJ twórcom i rzeczyPosPoLiteJ

Powszechnie przyjmuje się, że Ustawa Rządowa z dnia 3 maja 1791 roku, regulująca ustrój 
prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów, była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowocze-
sną, spisaną konstytucją.

Ustalona została data tegorocznej edycji Historii Frontowych, odbę-
dą się one w dniach 6–8 sierpnia 2021 roku w naszej stałej lokalizacji, 
czyli nad potokiem w Wielkiej Puszczy przy ul. Stadionowej. 

Więcej szczegółów podanych zostanie bliżej terminu imprezy.
Obserwujcie portal www.porabka.pl oraz facebook Gminy Porąbka.
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mdP PorąbKa – zabezPieczenie biegu  
besKidzKi toPór na dystansie 73 Km i 104 Km

dzień samorządu terytoriaLnego
WSZYSCY RAZEM BĄDŹMY DUMNI, ŻE JESTEŚMY CZŁONKAMI LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI  
GMINY PORĄBKA I ROZWIJAJMY JĄ WSPÓLNIE.

27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze w pełni wolne wybory w Pol-
sce po II wojnie światowej – nie parlamentarne, nie prezydenckie, ale 
samorządowe. W miastach, miasteczkach i wsiach – po raz pierwszy od 
kilkudziesięciu lat decydowaliśmy o przyszłości naszego kraju w sposób 
zupełnie nieskrępowany.

W 2021 r. minęło 31 lat od pierwszych wyborów do rad gmin i usta-
wy o samorządzie terytorialnym. Ustawa została uchwalona 8 marca 
1990 roku, a weszła w życie 26 maja 1990 roku.

Dzień Samorządu Terytorialnego to również święto wszystkich pra-
cowników samorządowych. To oni dbają o to, aby w naszej gminie żyło 
się jak najlepiej – rozwiązują problemy, wspierają tych, którzy potrzebu-
ją pomocnej dłoni, pilnują porządku, angażują się w ciekawe projekty, 
podnoszące jakość życia mieszkańców; pozyskują dodatkowe środki fi-
nansowe, by móc robić „więcej” i „lepiej”. Często pozostają dyspozycyjni 
przez 24 godziny na dobę, miewają związane ręce przez obowiązujące 
przepisy, a ich wysiłki bywają niezauważone.

Wszystkim jednak przyświeca wspólny cel i misja – troska o dobro 
lokalnej społeczności oraz działanie na rzecz rozwoju naszej „Małej Oj-
czyzny”.

Życzę zarówno sobie, jak i moim Współpracownikom niesłabnącego 
zapału i wytrwałości w dalszej pracy na rzecz lokalnej społeczności, pozy-
tywnego nastawienia, kreatywnych pomysłów i powodzenia w realizacji 
kolejnych zamierzeń.

Serdeczne słowa uznania kieruję również do Radnych Rady Gminy 
Porąbka. Dziękuję za pracę na rzecz Gminy Porąbka.

Wójt Gminy Porąbka
Paweł Zemanek
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fotorePortaż z turnieJu PiłKi nożneJ z oKazJi       dnia dziecKa Kobiernice 2021
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fotorePortaż z turnieJu PiłKi nożneJ z oKazJi       dnia dziecKa Kobiernice 2021
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PosPrzątaJmy  
buJaKów

Rada Sołecka wraz z sołtysem i radnymi wsi Bujaków, Gminą Porąbka 
oraz działające na terenie Bujakowa organizacje – LKS „Groń” Bujaków, 
OSP, KGW oraz Szkoła Podstawowa, reprezentowana przez Klub Małe-
go Ekologa, pod patronatem Fundacji KoBBieTY, zorganizowali akcję 
„PosprzątajMY Bujaków”. Pomimo deszczu, chęci i zapał nie opuszczały 
chętnych do pomocy – w miejscach rozdawania worków pojawiły się 
całe rodziny i dużo dzieci, co nas ogromnie cieszy. Zebraliśmy razem pół 
tony śmieci i doskonale wiemy, że takie akcje trzeba powtarzać cyklicz-
nie. Choć najważniejsza jest samoświadomość i edukacja w zakresie eko-
logii, z którą bywa różnie. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i do 
zobaczenia wkrótce.

Organizatorzy akcji

dla wszystkich osób, zwłaszcza Rodziców 
Publicznego Przedszkola nr 1 w Czańcu, 
którzy w dniu 6 czerwca 2021 r. nie pozo-
stali obojętni i oddali krew dla Lenki.

Pragniemy podziękować wszystkim,  
który pozytywnie odpowiedzieli na 
nasz apel oraz przyczynili się do pomo-
cy w zorganizowaniu akcji poboru krwi 
przez naszą placówkę.

Składamy podziękowania dla:
– Klubu HDK „Płomień” przy OSP Kobiernice reprezentowanego 

przez Pana Bronisława Sygę i Pana Sylwestra Matejka za fachową pomoc;

– Drukarni POPPart reprezentowanej przez Panią Agnieszkę Zaręb-
ską za plakaty, banery i ulotki;

– OSP Czaniec za udostępnienie miejsca parkingowego i strażnicy.
Jesteśmy wdzięczni za wysiłek włożony w to przedsięwzięcie, które 

zakończyło się imponującym wynikiem.
Chętnych do oddania krwi było w tym dniu 58 osób, z czego zdołało 

oddać 40 (w tym 8 kobiet).
Po raz pierwszy krew oddało 11 osób.
Łącznie zebraliśmy 18 litrów krwi.

Kawałek Iwona – Przewodnicząca Rady Rodziców
Ficoń Ilona – Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 w Czańcu

PodzięKowanie
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Miało być sprzątania szlaków, a że do szlaku trzeba dotrzeć, najpierw 
asfaltem, to plany się zmieniły. Oprócz niebieskiego szlaku na Trzonkę 
została wysprzątana Ścieżka Edukacji Ekologicznej z centrum Porąbki do 
DWD. Dalej było już tylko gorzej.

Z centrum Porąbki dotarliśmy do Wielkiej Puszczy – Roztoki.

Wynik:

29 worów!!! pisuar, opony, telewizor, części samochodowe, kable 
elektryczne, puszki z farbami i wiele innych nikomu już niepotrzebnych 
rzeczy (śmieci).

Koło PttK „besKideK” w Porąbce 
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czaniec – dewastacJa wiat PrzystanKowych
 Kolejny akt wandalizmu 
 Apel Wójta Gminy Porąbka 
 Sprawca dewastacji został namierzony

Szanowni Mieszkańcy Gminy Porąbka,
z przykrością informuję, iż zostały ujawnione kolejne bulwersują-

ce akty wandalizmu na terenie naszej Gminy.
Przez chuliganów zostały zdewastowana dwie wiaty przystanko-

we w Czańcu (skrzyżowanie ul. Leśnej oraz ul. Majowej z ul. Kardyna-
ła Karola Wojtyły).

Sprawa została zgłoszona na Policję. Obecnie trwają czynności 
pozwalające na ustalenie osób, które uczestniczyły w tych niechlub-
nych działaniach celem pociągnięcia ich do odpowiedzialności 
prawnej.

Straty zostały oszacowane na ok. 3 000,00 zł., dlatego opisany 
powyżej czyn został zakwalifikowany jako przestępstwo. Dotych-
czas spotykaliśmy się z różnymi aktami niszczenia mienia komu-
nalnego polegającego na: dewastowaniu lamp oświetleniowych, 
wiat edukacyjnych, domków dla owadów, wywracaniu znaków 
drogowych, kradzież włazów kanalizacyjnych.

Środki finansowe przeznaczone na naprawy zniszczonego mie-
nia możemy przeznaczyć na inne społeczne cele. Nie będzie to jed-
nak możliwe bez współpracy mieszkańców Gminy Porąbka.

Szanowni Państwo,
jeżeli będziecie świadkami aktu wandalizmu, to reagujcie!
Apeluje, jeśli tylko mają Państwo wiedzę, kto jest odpowiedzialny 

za taki stan rzeczy, proszę zgłaszać to do Urzędu Gminy w Porąbce, 
tel. 33 827 28 10 lub na komisariat Policji w Kobierniacach (tel. 33 
813 07 10).

Proszę również o zgłaszanie wszystkich aktów wandalizmu na 
terenie Gminy.

Wójt Gminy Porąbka
Paweł Zemanek

x x x

Po zgłoszeniu na Policję dewastacji przystanków, śledczy dotarli do 
monitoringu, który znajduje się w rejonie jednego z przystanków. Na 
nagraniu dostrzegli jak z przejeżdżającego samochodu, przez otwarte 
drzwi, ktoś strzela z pistoletu pneumatycznego. Na szczęście, na obu 
tych przystankach nie było ludzi. 

Z broni pneumatycznej strzelał 43-letni mieszkaniec pow. bielskie-
go. Mężczyzna usłyszał zarzuty uszkodzenia mienia, za które grozi kara 
nawet 5 lat więzienia. Będzie także musiał zapłacić za uszkodzenia oraz 
pokryć koszty naprawy przystanków. 
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Mieszkaniec Bujakowa  
szefem ekipy budowlanej w programie: 

„nasz nowy dom”

Dla mnie to przede wszystkim wielkie wyzwanie. Ale też świado-
mość, że to nie tylko kwestia honoru, żeby dać radę, to także niesienie 
pomocy. Śledzę program od lat i bardzo chciałem dołączyć do tego 
projektu. Pomagam spełnić czyjeś marzenia i jednocześnie spełniam 
swoje” – podkreśla Przemysław Oślak.

Życzymy powodzenia

Mieszkanka Kobiernic

zdobyła 18 medaLi  
i 14 Pucharów

Magdalena Szpila, mieszkanka Kobiernic – na co dzień uczęsz-
cza do II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Bielsku-
-Białej. Zamierza studiować na AWF i to właśnie ze sportem chce 
wiązać swoją przyszłość.

Od 3,5 roku trenuje sporty siłowe – trójbój, ale na zawodach 
startuje tylko w konkurencji martwego ciągu.

Zdobyła do tej pory 18 medali oraz 14 pucharów. Najważniejsze 
zawody na jakich startowała to:

  Mistrzostwa Świata 2021 Pabianice federacja WPA;
  Mistrzostwa Świata 2018 – Eger, federacja GPC;
  Mistrzostwa Świata 2019 Nove Zamky federacja GPC;
  Puchar Świata 2019 – Skórzec federacja XPC;
  Mistrzostwa Europy 2019 – Čadca, federacja XPC;
  Mistrzostwa Europy 2019 – Pabianice, federacja WPA;
  Mistrzostwa Europy 2020 – Siedlce, federacja XPC;
  Mistrzostwa Europy 2020 – Trnava, federacja GPC;
  Mistrzostwa Polski 2020 – Zalesie, federacja GPC;
  Mistrzostwa Europy 2021 – Siedlce, federacja XPC.

Link do reportażu:
https://www.youtube.com/watch?v=iKV82H7PGLI.

Liczymy na ciebie!
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i raJd besKidy, czaniec 2021 – w obieKtywie



Natomiast jubileusz setnych urodzin obchodziła Pani Rozalia Płonka 
z Porąbki.

Z tej okazji dostojną Jubilatkę odwiedziła Joanna Jurczak – Kierow-
nik Urzędu Stanu Cywilnego, która w imieniu swoim oraz Wójta Gminy – 
Pana Pawła Zemanka i Przewodniczącego Rady Gminy – Pana Zbigniewa 
Drabka, złożyła Szanownej Solenizantce serdeczne życzenia, wręczyła 
kwiaty, prezent okolicznościowy oraz list gratulacyjny przesłany od Pre-
zesa Rady Ministrów.

Pani Rozalia do dziś zadziwia szczerym uśmiechem i humorem, a co 
najważniejsze cieszy się dobrą formą.

Nasza Szanowna Jubilatka urodziła się w Osieku, w rodzinie chłop-
skiej. Przed II wojną światową i podczas okupacji hitlerowskiej pracowała 
w gospodarstwie rolnym w Osieku. Po wojnie uzupełniła swoje podsta-
wowe wykształcenie na Uniwersytecie Ludowym, a następnie w Pań-
stwowej Szkole Pielęgniarstwa w Krakowie. Z dyplomem pielęgniarki 
rozpoczęła pracę w Bielsku-Białej, najpierw w poradni przeciwgruźliczej, 
a następnie w poradni dermatologicznej. W służbie zdrowia przepraco-
wała około 50 lat.

Dwadzieścia lat temu przeprowadziła się z Bielska-Białej do Porąbki 
i zamieszkała z córką i zięciem.

solenizantce życzymy przede wszystkim zdrowia  
i kolejnych lat życia w otoczeniu najbliższych.

23 czerwca mieszkanka naszej Gminy, Pani Genowefa Gąsiorek z Po-
rąbki obchodziła Jubileusz… 101 lat urodzin. Z tej okazji, dostojną Jubi-
latkę odwiedził Wójt Gminy Porąbka Paweł Zemanek.

W przyjaznej i niesamowicie sympatycznej atmosferze, Wójt złożył 
Jubilatce życzenia, wręczył kwiaty, prezent okolicznościowy oraz list gra-
tulacyjny.

wszystkiego dobrego na dalsze lata życia.

200 Lat dLa Pani genowefy i Pani rozaLii

Strona 17Lipiec 2021

ciężKo PracuJą na rzecz sPołeczności
Pielęgniarki, pielęgniarze, położne – podczas walki z koronawirusem i nie tylko, są na pierwszej linii frontu z narażeniem wła-
snego zdrowia oraz życia. Ciężko pracują na rzecz naszej lokalnej społeczności.

Z okazji ich święta, które obchodzone było 12 maja, życzyliśmy pielęgniarką, pielęgniarzom i  położnym przede wszystkim 
zdrowia, ale też siły, wytrwałości, bezpieczeństwa i spokoju. 

Wierzymy, że Wasze poświęcenie nie pójdzie na marne i już niedługo wszyscy dzięki Waszej pracy powrócimy do normalności.
Dziękujemy za Wasz heroizm i oddanie!   Wszystkiego dobrego.



gmina PorąbKa – w obieKtywie mieszKańców 
oraz symPatyKów gminy...

DZIĘKUJEMY ZA PIĘKNE ZDJĘCIA :-)
#MagneticLife #PiotrHonkisz #SebastianHarężlak #KrzysztofHasse #NadDachami #PatrykSłotwiński #SpokójPszczoły #
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boże ciało PorąbKa 2021
Boże Ciało – święto Eucharystii

W czwartek po niedzieli Trójcy Przenajświętszej Kościół obchodzi 
uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, nazywaną tradycyjnie 
Bożym Ciałem. Godne uwagi jest to, że najstarsza nazwa tej uroczystości 
brzmiała „festum Eucharistiae” – „święto Eucharystii”.

Boże Ciało stwarza wspaniałą okazję do rozważania tajemnicy Eu-
charystii, jest okazją do zamanifestowania naszej wiary wobec Najświęt-
szego Sakramentu. Jest to „sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł 
miłości, uczta paschalna, w której pożywamy Chrystusa, w której dusza 
napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały” (Konstytucja o li-
turgii świętej, 47).

Święto Bożego Ciała powstało w XIII wieku pod wpływem nowych 
nurtów pobożności eucharystycznej, koncentrującej się nie na przyj-
mowaniu Komunii św., lecz na czci rzeczywistej obecności Chrystusa 
w znaku chleba i wina. Była to reakcja na herezję Berengariusza z Tours 
w XI wieku. Twierdził on, że przemiana chleba i wina w Ciało i Krew Chry-
stusa jest niemożliwa, ponieważ uwielbione Ciało Chrystusa znajduje się 
w niebie, a więc nie może równocześnie przebywać na ziemi, i to w wielu 
miejscach. Komunię św. rozumiał jako duchowe przyjmowanie Chrystu-
sa. Do wprowadzenia święta Bożego Ciała przyczyniła się zakonnica. Była 
to bł. Julianna, augustianka z klasztoru Mont Cornillon w diecezji LieOge 
w Belgii.

W 1208 roku Julianna miała dziwną wizję. Zobaczyła w niej księżyc 
w pełni, na którym była ciemna plama. Później Chrystus objawił jej, że 
ta plama oznacza brak w kalendarzu kościelnym święta ku czci Euchary-
stii. W 1240 roku biskup LieOge – Robert wydał dekret ustanawiający to 
święto w swojej diecezji w drugą niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego. 
Później miało być obchodzone w czwartek po oktawie Zesłania Ducha 
Świętego.

W 1264 roku papież Urban IV bullą Transiturus de hoc mundo usta-
nowił święto Bożego Ciała w celu uczczenia Jezusa obecnego w Euchary-
stii. Śmierć Urbana IV uniemożliwiła ogłoszenie bulli. Jego wolę wypełnił 
dopiero papież Jan XXII w 1317 r. W Polsce święto Bożego Ciała zapro-
wadził biskup krakowski Nanker w 1320 r. Na początku XV wieku Boże 
Ciało w większości polskich diecezji było zaliczane do głównych świąt 
roku kościelnego.
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Przebudowa dw 948 z Kobiernic do żywca – 
oczKowa – PocząteK Prac – wrzesień 2021

W dniu 21 czerwca br. w Urzędzie Gminy Porąbka, odbyło się spo-
tkanie zorganizowane przez Wójta Gminy Porąbka z udziałem przedsta-
wicieli ZDW w Katowicach, konsorcjum Strabag Infrastruktura Południe 
Sp. z o. o. oraz IMB Podbeskidzie Sp. z o.o.

Podczas spotkania omówiono m.in. wstępny harmonogram rozpo-
częcia robót, który przedstawia się następująco:

a) odcinek A – Kobiernice – Międzybrodzie Bialskie ul. Orionistów – 
prace rozpoczną się we wrześniu 2021; 

Przebudowa drogi na odcinku od ronda w Kobiernicach do Zapory 
Porąbka potrwa około 2 lat (orientacyjnie). Na tym odcinku ruch będzie 
odbywał się wahadłowo z możliwością dojazdu do posesji, sklepów, 
Ośrodka Zdrowia, Policji, Przedszkola itp. Podczas realizowania inwesty-
cji, możliwe będą czasowe zamknięcia ruchu, które zostaną uzgodnione 
z Urzędem Gminy Porąbka.

We wrześniu 2021 roku planuje się zamknięcie mostu nad poto-
kiem Żarnówka Mała (obok Zapory Porąbka w Międzybrodziu Bialskim). 
Przejazd tym odcinkiem drogi nie będzie możliwy do grudnia 2022 roku 
(plan). Objazd do Międzybrodzia Bialskiego będzie możliwy przez Biel-
sko-Białą. Od września 2021 planowane jest także zamknięcie ruchu od 
skrzyżowania w Międzybrodziu Bialskim do mostu w stronę Międzybro-
dzia Żywieckiego;

b) odcinek B – Międzybrodzie Bialskie ul. Orionistów – Czernichów 
ul. Sanitarna – prace rozpoczną się w lipcu 2021 roku,

c) odcinek C – Czernichów ul. Sanitarna – Czernichów ul. Roztoki – 
prace rozpoczną się w lipcu 2021 roku,

d) odcinek D – Czernichów ul. Roztoki – Żywiec Oczków – prace roz-
poczną się we wrześniu 2021 roku,

e) odcinek E – Żywiec Oczków – skrzyżowanie z DW 946 – prace roz-
poczną się w lipcu 2021roku.

DW 948 przebudowywana jest na odcinku od skrzyżowania z DK 52 
w Kobiernicach do skrzyżowania z DW 946 w Żywcu – Oczkowie. Pra-
ce potrwają do października 2024 roku. Przedsięwzięcie finansowane 
jest w całości z budżetu województwa śląskiego. Koszt przebudowy to 
215 mln zł. Inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy zbudowanych na trasie 
powstała nieco później niż samo święto. Pierwsze wzmianki o jej istnie-
niu pochodzą z Niemiec, z Kolonii – XIV wiek. Jaki jest cel procesji Boże-
go Ciała? „W procesjach, w czasie których celebrans niesie Najświętszą 
Eucharystię poza kościół wśród uroczystych obrzędów i śpiewów, lud 
chrześcijański składa publiczne świadectwo swej wiary i pobożności wo-
bec Najświętszego Sakramentu” (Komunia św. i kult tajemnicy euchary-
stycznej poza Mszą dostosowane do zwyczajów polskich, nr 77).

A zatem już od kilku wieków wychodzą chrześcijanie w święto Bo-
żego Ciała na ulice, place miast i wiejskie drogi, które w tym dniu zamie-
niają się we wspaniałą świątynię dla Boga Żywego. Trudno oprzeć się 
urokowi tych zbiorowych manifestacji wiary w Boga ukrytego w Hostii 
Świętej. Ulice i domy przystrojone, świeża wiosenna zieleń, mnóstwo 
kwiatów. Ołtarze, świece, sztandary, feretrony, obrazy, dzieci pierwszo-
komunijne w bieli, dziewczynki sypiące kwiaty. W centrum tego podnio-
słego świętowania jest On, Chrystus – ukryty w małym kawałku chleba: 
Słońce wszechświata, Początek i Koniec wszystkiego, Droga ludzkiego 
pielgrzymowania przez doczesność do wieczności. Uroczysty charakter 
święta Bożego Ciała nie może nigdy przysłonić nam zasadniczej prawdy, 
że najpiękniejszą i najgodniejszą monstrancją dla Chrystusa jest żywe 
serce człowieka, a najwspanialszą procesją jest „procesja serca”, która 
kończy się spotkaniem z Nim w Komunii św.
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drugie PodwóJne szczęście
Melania i Tobiasz z Czańca to pierwsze bliźniaki w Gminie Porąbka 

urodzone w 2021 roku.
GRATULUJEMY

Przyszły na świat 10 maja w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie. Me-
lania urodziła się o godzinie 13.03, Tobiasz 13.04. Dziś w Dzień Dziecka 
dumnych rodziców i nowych mieszkańców gminy odwiedził Wójt Gminy 
Porąbka Paweł Zemanek.

To drugie podwójne szczęście w naszej rodzinie. Dwa lata temu 
9 maja 2019 roku, przyszły na świat pierwsze bliźniaczki Bianka oraz Klara.

Mama Beata – co za radość! Jestem taka szczęśliwa, dumna – drugie 
podwójne szczęście nas spotkało.

Tata Marek – piękny czas przed nami! Kolejne bliźniaki już dziś zmie-
niły życie o 180 stopni. Co będzie dalej… nuda nam nie grozi.

Z okazji narodzin kolejnych Maleństw, które wypełniły Państwa 
dom radosnym życiem, życzymy bliźniaczkom beztroskiego i zdrowego 
dzieciństwa, a całej szczęśliwej Rodzinie – odkrywania nowych uroków 
wspólnego życia. Życzymy, aby miłość zawsze wskazywała Wam drogę 
w wychowaniu mądrego i uczciwego człowieka.
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KochaJą Literaturę  
i doceniaJą  
PięKno KuLtury

Z okazji Dnia Bibliotekarza, który obchodziliśmy 8 maja, życzyliśmy 
wszystkim Pracownikom Bibliotek niegasnącego entuzjazmu, wytrwa-
łości i kreatywnych działań w propagowaniu czytelnictwa.

Dzięki Waszej pracy wszyscy, którzy kochają literaturę i czerpią 
z niej wiedzę czują się bogaci i doceniają piękno kultury. Wasz wkład 
w upowszechnianie wiedzy jest nieoceniony, dlatego jeszcze raz dzię-
kujemy i składamy Wam najlepsze życzenia – satysfakcji z wykonywa-
nej pracy i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

ustKa – JubiLeuszowe 
gratuLacJe dLa  
PartnersKieJ gminy



W ramach projektu ocalmy od zapomnienia małe obiekty sakral-
ne w gminie Porąbka towarzystwo miłośników Porąbki odnawia ko-
lejne zabytki architektury sakralnej położone na terenie Gminy Porąbka. 
W tej edycji projektu renowacji zostają poddane następujące obiekty: 
kapliczka murowana, tak zwana dworska położona w Kobiernicach przy 
ulicy Parkowej, kapliczka słupowa położona przy ulicy ks. Korzonkiewi-
cza, na placu po nieistniejącym kościele parafialnym oraz krzyż wotywny 
położony przy ulicy Żywieckiej w miejscu nazywanym w przeszłości Pod 
lipkami. Dawną świetność odzyska również kapliczka słupowa na pogra-
niczu Czańca i Porąbki przy ulicy Bukowskiej. 

Podobnie jak w latach wcześniejszych projekt realizowany jest ze 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

towarzystwo PrzyJaciół PorąbKi   
odnawia KaPLiczKi

Wiejskich. Jednostka udzielającą wsparcia operacyjnego jest Lokalna 
Grupa działania Ziemia Bielska z Bielska Białej. 

Prace konserwatorskie wykonuje firma wyspecjalizowana w odna-
wianiu obiektów zabytkowych. Poza pracami konserwatorskimi zosta-
nie sporządzona stosowna dokumentacja techniczna oraz konserwa-
torska.

Wyrażając uznanie dla Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Porąbki Jana 
Kosa oraz pozostałych działaczy za wykonany trud na rzecz społeczno-
ści lokalnej należy żywić nadzieję że na odnawianych kapliczkach nie 
poprzestaną. Na terenie Gminy Porąbka jest co najmniej kilka kapliczek 
słupowych, czekających na prace konserwatorskie.

Ignacy Kocemba
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Z radością informujemy, że od 01. 06. 2021 r. czytelnicy Gminnej Biblioteki w Porąbce oraz 
filii mogą się znów cieszyć wolnym dostępem do półek i bez ograniczeń korzystać z na-
szej szerokiej oferty księgozbioru. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Porąbce zaprasza wszystkich miesz-
kańców do udziału w konkursie „Przyłapani na czytaniu”.

Konkurs kierowany jest do mieszkańców Gminy Porąbka. Tematem 
ocenianych fotografii jest czytanie, a dokładniej osoba „przyłapana” na 
czytaniu. Fotografie należy przesłać w wersji elektronicznej (w plikach 
JPEG). Termin nadsyłania prac: 30. 08. 2021 r. Ogłoszenie wyników 
konkursu nastąpi 15. 09. 2021 r.

historia konkursu i cel: „Przyłapani na czytaniu” to polska edycja 
programu „Get Caught Reading” – kampanii prowadzonej w wielu kra-
jach Unii Europejskiej. Jej zadaniem jest promowanie książek i czytel-
nictwa poprzez ogólnie dostępne media. Głównym pomysłodawcą pro-

gramu jest Włoska Federacja Wydawców (Associazione Italiana Editori), 
w Polsce partnerem programu jest Polska Izba Książki. Kampania, do tej 
pory znana i popularna w USA, Kanadzie i Wielkiej Brytanii, przyjmuje 
założenie, że czytanie to przyjemność. Jej celem jest nakłonienie coraz 
szerszej rzeszy ludzi do częstszego sięgania po książkę. Projekt wspierają 
znane osobistości ze świata kultury, filmu i mediów. Przyłapani na czyta-
niu to także europejska inicjatywa, która chce promować czytelnictwo. 
Zasadą przyświecającą pomysłodawcom jest zwrócenie uwagi na za-
bawną stronę czytania.

Regulamin konkursu I formularz zgłoszeniowy do pobrania na naszej 
stronie.
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oświata

wizyta trefLiKa w PubLicznym PrzedszKoLu  
nr 1 w czańcu

10 czerwca nasze Przedszkole odwiedził Treflik – aktor z Gdańska. 
Wizyta Treflika, była główną nagrodą, jaką zdobyło nasze przedszkole 
w ogólnopolskim programie „Edukacja z Treflikami” w roku szkolnym 
2019/2020. 

Przedszkolaki z zaciekawieniem i radością słuchały jego opowieści, 
a także aktywnie brały udział w zabawach, które dla nich przygotował. 
Dzieci były zachwycone czasem spędzonym z Treflikiem, a także prezen-
tami, które podarował im na zakończenie spotkania. 

W tym roku szkolnym nasza placówka, również wzięła udział w edu-
kacyjnym programie konkursowym, co zaowocowało otrzymaniem wie-
lu wspaniałych niespodzianek. 

Biorąc udział w programie przedszkolaki bardzo pokochały Treflika, 
a także jego rodzinę. Po wakacjach, dzieci po raz kolejny przeniosą się do 
ich magicznego świata i wyruszą razem z nimi na poszukiwanie niezapo-
mnianych przygód. 

Anna Witkowska, Justyna Markiewicz
Publiczne Przedszkole Nr 1 w Czańcu
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SZKOła POdStawOwa Nr 1 iM. H. SiENKiEwiCZa w CZańCu 

Jednym z projektów realizowanych od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. 
w naszej placówce jest Projekt edukacyjny „Kamień milowy edukacji w SP 
nr  1 w Czańcu”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Skierowany jest do 78  uczniów 
z klas 1 – 8 i 25 nauczycieli.

Założeniem projektu jest zwiększenie jakości edukacji ogólnej 
w  Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Czańcu. W ra-
mach projektu odbywają się zajęcia kół zainteresowań, wyrównawcze, 
warsztatowe oraz zajęcia prowadzone metodą eksperymentu i zajęcia 
dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zaplanowane działania pozwolą na rozwinięcie kompetencji kluczo-
wych uczniów. Wdrażane są nowe formy i metody nauczania w oparciu 
o system chmurowy edukacji z wykorzystaniem narzędzi TIK, co umożli-
wia poprawę szans edukacyjnych uczestników projektu.

Nasza placówka została doposażona w atrakcyjne pomoce dydak-
tyczne, sprzęt komputerowy, kolorową kserokopiarkę i meble.

Wartość projektu to kwota 280 290,25 zł, w tym dofinansowanie Unii 
Europejskiej – 238 246,71 zł.

Bardzo nas cieszy fakt, że Projekt „Kamień milowy…” został zauwa-
żony i pozytywnie rozpatrzony przez komisję konkursową. Znalazł się 
na 28. miejscu w rankingu wśród 73 wybranych do realizacji ze 179 za-
rejestrowanych wniosków. Pozyskane środki pozwolą nam wzbogacić 
warsztat pracy w pomoce, które uatrakcyjnią zajęcia nie tylko uczniom 
biorącym udział w zajęciach projektowych, ale również pozostałym.

Koordynator projektu
Ps. Więcej informacji na stronie www.sp1czaniec.pl.

Zapraszamy

w sKrócie – co działo się  
w roKu szKoLnym 2020/2021
Szczegóły na stronie www.sp1czaniec.pl oraz szkolnym Fb ZaPraSZaMY!

Rok szkolny 2020/2021 to kolejny sprawdzian naszej wytrwałości, 
cierpliwości,, samodzielności, odpowiedzialności… i współpracy. Nie był 
łatwy – Dziękujemy za wsparcie! To Wy Rodzice mobilizowaliście dziecia-
ki do wykonywania zadań, do udziału w projektach i akcjach szkolnych. 
Dzięki Wam zdalna nauka, przebiegała sprawnie – pozwoliła na rozwi-
janie wiedzy i doskonalenie umiejętności Waszych pociech. Uczniowie 
mieli możliwość udziału w zajęciach on-line na platformie zoom. W ten 
sposób mogli komunikować się z nauczycielami i kolegami. 

nasze suKcesy...
W bieżącym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły brali udział 

w  konkursach przedmiotowych, plastycznych, literackich, sportowych, 
teatralnych, recytatorskich, muzycznych. Niestety, niektóre konkursy, 
w których chcieliśmy wziąć udział zostały odwołane. Oto niektóre suk-
cesy naszych uczniów:

– Konkurs powiatowy – „wakacyjna przygoda w powiecie biel-
skim” i miejsce w kat. klas 0 – 3 i wyróżnienie w kat. klas 4 – 8;

– Konkurs fotograficzny organizowany przez zespół Parków Kra-
jobrazowych województwa śląskiego „Krajobraz i przyroda woje-
wództwa śląskiego” – i miejsce;

– Powiatowy Konkurs Plastyczny „magia beskidów” – praca na-
grodzona w kategorii: szkoła podstawowa klasy iV – Vi;

– wyróżnienie w Konkursie „skarpetki w akcji” organizowanym 
przez teatr groteska w Krakowie;

– Konkurs „śniadanie na start” – nagrodzona propozycja koloro-
wych kanapek;

– ogólnopolski program „Przygotujmy lepszy świat” – 30 miej-
sce na 700 szkół! brawo!;

– międzynarodowy Konkurs „mieszkam w beskidach” – w kat. 
rysunek – ii miejsce, ii miejsce i wyróżnienie;

– „regionalnym turnieju młodego aktora” w Kętach – nagroda 
specjalna dyrektora domu Kultury w Kętach;

– międzynarodowy Konkurs matematyczny „Kangur” – czeka-
my na wyniki;

nowy ProJeKt  
w szKoLe PodstawoweJ nr 1  
im. h. sienKiewicza w czańcu
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z powodu przejścia na zdalne nauczanie, część zaplanowanych 
imprez szkolnych się nie odbyła, ale zastąpiły ją akcje on-line, w któ-
rych bardzo licznie wzięli udział uczniowie, rodzice i nauczyciele – 
więcej o nich na stronie szkoły www.sp1czaniec.pl.

udział w różnorodnych aKcJach:
– udział w ogólnopolskich akcjach szkoła pamięta, 

„szkoła do hymnu”, „razem na święta”, w ramach któ-
rych podejmowaliśmy różne działania; 

– Przygotowaliśmy szlachetną paczkę dla Mieszkanki 
z Czańca – Superrr akcja, do której przyłączyła się cała Spo-
łeczność Sienkiewicza; 

DZIĘKUJEMY!
– Uczniowie klas 8 wzięli udział w spotkaniu on-line 

z psychologiem „Jak radzić sobie ze stresem” oraz klasy 6 
w warsztatach z programowania L.E.M. z okazji 100 rocz-
nicy urodzin Stanisława Lema;

– Wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas zorganizo-
wali różne akcje charytatywne:

– Udział w kampanii społecznej – Akcja czytelnicza 
„Mała książka – wielki człowiek” oraz ogólnopolskiej akcji 
czytelniczej „Przeczytam 52 książki w 2020 roku”;

– Przyłączyliśmy się do Ogólnopolskiej akcja DBI – 
dzień bezpiecznego internetu;

– Szkolny konkurs profilaktyczny „trzymaj formę”;
– rok 2021 roKiem góraLi! – propozycje obchodów 

m. in. Rajd Rodzinny szlakami Beskidów;
– Ogólnopolskie akcje – Lepiej zapobiegać niż leczyć 

czy „Znamię znam je”;
– Zbiórka elektrośmieci – Wszystkie dzieci zbierają elek-

trośmieci!!!;
– nasza szkoła była bazą start- meta rajdu Przy-

godowego – adventure racing, który przyciągnął zawod-
ników z całej Polski. Rywalizowali w kilku kategoriach m. in. 
rajd rowerowy, bieg na orientację, na trasach LONG&HARD 
i SHORTER but HARD o długości od 15 km do 100 km!!!

ale się działo!!!
na stronie internetowej i szkolnym fb pojawiały 

się liczne propozycje ciekawego i aktywnego spędza-
nia czasu- powstał m. in. Kącik świetlicowy, Co słychać 
w bibliotece, Strefa Rodzica, Rady i porady Pedagoga, Pielę-
gniarka szklona radzi. 

Każdy mógł znaleźć coś dla siebie – wśród licznych 
propozycji nauczycieli związanych z realizowaną tema-
tyką zajęć lub obchodzonymi dniami np. Powitanka dla 
Pierwszoklasistów, Dzień kota, Światowy Dzień Bałwana, 
Walentynki, Top10 – Sławne kobiety, Światowy Dzień książ-
ki i Praw Autorskich, Kartka dla Medyka, Kalendarz Adwen-
towy, Tłusty Czwartek, tworzymy Fotoalbum „Beskidzkie 
Kapliczki”, Biało czerwoni do akcji, Dzień Kapcia, Dzień Po-
staci z Bajek, Dzień Pidżamy, Miłośnicy planszówek, Dzień 

Ziemi, Powrót do szkoły, Dzień kolorowej Skarpetki, Dzień Babci i Dziad-
ka, Dzień Mamy i Taty, Dzień Patrona, Dzień Dziecka.

obecnie reaLizuJemy w szKoLe:
– Projekt ekologiczny „Jak żyć w zgodzie z naturą” – Czytamy 

z klasą- Lekturki spod chmurki” Projekt „mali matematycy. gdzie kry-
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je się matematyka?” – Projekt „Kamień milowy w edukacji w SP nr 1 
w Czańcu.

Wiele się dzieje w SP1Czaniec nie tylko pod względem nauczania, 
ale również dbania o bezpieczeństwo uczniów, miłą atmosferę sprzyja-
jącą zdobywaniu wiedzy, rozwijaniu pasji, nawiązywania pozytywnych 
relacji oraz dbania o wygląd i wizerunek szkoły.

EB i LP

życzymy wszystKim  
bezPiecznych i wyJątKowych waKacJi
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SZKOła POdStawOwa Nr 2 iM. Kard. KarOLa wOjtYłY w CZańCu 

„emocJe” w szKoLe
Wszystkim rodzicom oraz wychowawcom zależy na tym, aby wycho-

wać dzieci na mądrych, szczęśliwych, samodzielnych i twórczych ludzi. 
Wprowadzenie w świat wartości moralnych jest niezwykle ważne, gdyż 
są one fundamentem dalszego życia. 

Aby budować od najmłodszych lat przyjazny stosunek do drugiego 
człowieka oraz zminimalizować problem wykluczenia w społeczności 
uczniowskiej prowadzono w klasie 7a projekt edukacyjny autorstwa 
Marzeny Dziadkowiec i Krystyny Grzegrzółki wspomagający rozwój spo-
łeczny oraz emocjonalny dzieci, a także młodzieży. Jego założeniem było 
uwrażliwienie na różnice, które posiadamy, poprzez aktywną działalność 
edukacyjną. 

Innowację pedagogiczną o nazwie „Emocja” realizowano w czasie 
lekcji wychowawczych od września 2020 r. do czerwca 2021 r. Zajęcia od-
bywały się średnio raz na dwa miesiące, pierwszy i ostatni moduł stacjo-
narnie, pozostałe trzy zdalnie podczas lekcji online na platformie Zoom.

celem realizowanej innowacji było:
  kształtowanie postaw społecznych,
  rozbudzanie w uczniach wiary w siebie oraz swoje możliwości,
  aktywizacja dziewcząt na zrozumienie emocji i uczuć innych osób,
  integracja zespołu klasowego,
  wychowanie do wartości, takich jak empatia, wyrozumiałość, sza-
cunek i wrażliwość wobec innych oraz tworzenie sytuacji budują-
cych te cechy u młodego człowieka.

Tematyka zajęć realizowana była zgodnie z harmonogramem odgór-
nie nałożonym przez moderatorów projektu „Emocja”. W pierwszym pół-
roczu przeprowadzono zajęcia z trzech modułów, natomiast w drugim 
półroczu kolejne dwa: 

I moduł – „KreatywnośĆ”;
II moduł – „wyobraŹnia”; 
III moduł – „moc słów”; 
IV moduł – „emPatia”;
V moduł – „odwaga”,
W każdym z modułów zrealizowano scenariusz zajęć dostarczony 

przez autorów projektu, jednak został on zmodyfikowany przez nauczy-
ciela na potrzeby nauczania zdalnego oraz specyfiki zespołu klasowego.

Poza obowiązkowymi tematami, do których obligował nas projekt, 
wykonaliśmy zadania dodatkowe. Obchodziliśmy Dzień Kropki, kiedy 
wszystkie uczestniczki innowacji przyszły w „kropkowych” strojach, reali-
zując równocześnie pierwszy moduł o nazwie Kreatywność. Świętowali-
śmy również Dzień Kolorowej Skarpetki, który przypominał o tolerancji 
i empatii dla osób niepełnosprawnych.

Na zakończenie każdego modułu uczennice klasy 7a otrzymały za-
świadczenia, a po zatwierdzeniu sprawozdania przez organizatorów pro-
jektu otrzymamy certyfikat.

opracowała: agnieszka Kowalska
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szczęśLiwe dziecKo, szczęśLiwy świat,  
czyLi dzień dziecKa

1 czerwca to święto wszystkich dzieci, jest to także niewątpliwie jeden z najbardziej 
lubianych przez nich dni w roku.  Trudno się temu dziwić, skoro dorośli robią wszystko, by 
najmłodsi bardzo dobrze się bawili.

W Szkole Podstawowej nr 2 w Czańcu dzień ten upłynął pod hasłem zabawy, beztroski 
i radości, ponieważ nauczyciele wraz z rodzicami, zorganizowali piknik. Dodatkowo dopisała 
piękna pogoda, a pełni pozytywnej energii entuzjaści brali udział w różnego rodzaju atrak-
cjach, a było ich sporo i każdy znalazł coś dla siebie. Chętni uczniowie mogli wziąć udział 
w różnych konkurencjach sportowych, takich jak: skoki przez skakankę, przeciąganie liny, 
rzut piłką do kosza oraz kręgle. Pasjonaci muzyki tańczyli w otoczeniu baniek mydlanych, 
a ci, którzy nie przepadali za taką formą rozrywki, grali w przyniesione przez siebie gry plan-
szowe. Największą radość, zarówno starszym jak i młodszym, sprawiła ogromna, dmuchana 
zjeżdżalnia. Nie zabrakło również słodkich przekąsek, do wyboru była wata cukrowa, lody 
czy zimne napoje. Dziewczęta z klasy ósmej przemieniały najmłodszych uczniów naszej 
szkoły w koty, psy i różnych bohaterów, malując na ich twarzach małe dzieła sztuki. Dzięki 
strażakom z OSP Czaniec, którzy przygotowali ciekawe pogadanki, dzieci poznały ich pracę. 
Niektórzy sprawdzili, ile waży sprzęt, którym się posługują, a także lali wodę z węża do celu.

Dzień był pełen wrażeń, nasi uczniowie na pewno zapamiętają go na długo. Taka impre-
za nie mogłaby się odbyć bez naszych niezastąpionych sponsorów, dziękujemy firmie Ice 
Mastry i Maspex za lody oraz napoje, natomiast firmie Dream Event za wypożyczenie dmu-
chańca, a państwu Marii i Zbigniewowi Rajdom za zasponsorowanie atrakcji. Dziękujemy 
również naszym niezastąpionym strażakom.

Opracowała: Kinga Sporek
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obchody 230. rocznicy uchwaLenia  
KonstytucJi 3 maJa

W tym roku przypadła 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja, 
najważniejszego aktu prawnego Rzeczypospolitej w XVIII wieku i wie-
kach następnych. Pod tym względem polska myśl ustrojowa wyprzedziła 
całą Europę. Był to bowiem pierwszy taki akt w Europie i drugi na świecie. 

Konstytucja porządkowała kwestie ustrojowe w Polsce w obliczu 
nieustannej ingerencji naszych sąsiadów w  sprawy wewnętrzne. Po la-
tach anarchii organizowała administrację państwową, ustanawiała nowe 
prawa i wzmacniała wojskowo Rzeczpospolitą. Ustawa rządowa uchwalo-
na w Sali Senatorskiej Zamku Królewskiego w Warszawie wyrażała chęć 
naprawy państwa i walki ze starym, sarmackim przywiązaniem do złotej 
wolności, który przyczynił się do upadku mocarstwa, ja- kim w XVII wie-
ku była jeszcze Rzeczpospolita. 

Obrona ideałów kon-
stytucji doprowadziła do 
konfederacji targowickiej 
i wojny z Rosją. Ostatecznie 
myśl reformatorska Stanisła-
wa Augusta Poniatowskiego, 
Hugona Kołłątaja czy Ignace-
go Potockiego przegrała ze 
zdrajcami targowickimi. Pozo-
stała jednak idea. Długo będą 
wspominać te czasy Polacy, 
którzy w czasie zaborów zacie-
kle walczyli o powrót Ojczyzny 
na mapę Europy.

W tym roku z powodu pandemii inaczej obchodziliśmy rocznicę 
uchwalenia Konstytucji 3 maja w naszej szkole. Uczniowie zostali zapro-
szeni na wirtualną wycieczkę po Zamku Królewskim i obejrzenie filmu 
„Konstytucja 3 maja – historia prosto z Zamku”. Kto jest autorem tekstu 
konstytucji? Czy powstał on jednego dnia? Jak wyglądał przebieg obrad 
Sejmu Wielkiego w dniu 3 maja 1791 r.? I co wspólnego z tym wydarze-
niem ma Jan Matejko, malarz z zupełnie innej epoki? Na te i inne pytania 
odpowiadał kustosz – Sławomir Szczocki.

Z tej okazji został też ogłoszony w szkole konkurs kaligraficzny 
„mistrz pióra” dla klas VI – VIII. Zadanie konkursowe polegało na pięk-
nym przepisaniu zadanego tekstu – preambuły Konstytucji 3 maja 

i ozdobienie go iluminacjami, inicjałem lub bordiurą. 
Jury konkursowe w składzie: Wiesła-
wa Putek, Marzena Tomiak i Katarzy-

na Witkowska przyznały następujące 
nagrody:

I miejsce: Hania Brudny – klasa VII;
II miejsce: Nadia Biegun – klasa 

VIII;
III miejsce: Wiktoria Piętka – klasa 

VI.
Gratulujemy zwycięzcom i dzięku-

jemy za udział pozostałym uczestnikom.
Opracowała:  

Wiesława Putek

taLenty KaLigraficzne
We współczesnym świecie tradycyjne przelewanie myśli na papier odchodzi w zapo-

mnienie. Są jednak tacy, którzy umieją pięknie pisać i tym samym uczą się cierpliwości, 
ćwiczą umiejętność koncentracji, a także zwiększają kreatywność oraz wiarę we własne 
siły. Niewątpliwie do grona takich osób należą uczennice naszej szkoły: Nadia Gąsiorek, 
Nadia Biegun, a także Hanna Brudny, która została zakwalifikowana do finału XX mało-
polskiego Konkursu Kaligraficznego „o złote pióro” organizowanego w Publicznej 
Szkole Podstawowej w Rajbrocie. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął mar-
szałek województwa małopolskiego, Ks. biskup ordynariusz diecezji tarnowskiej, 
Kuratorium oświaty w Krakowie oraz wójt gminy Lipnica murowana.

Od samego początku podstawowym celem organizatorów stało się rozpowszech-
nianie wśród dzieci i młodzieży umiejętności pięknego pisania, uwrażliwienie na walory 
estetyczne związane ze sztuką kaligrafii oraz rozwijanie posiadanych zainteresowań, 
a także talentów. 11 czerwca w Rajbrocie odbył się drugi etap tego konkursu. Zadanie 
uczestników polegało na kaligraficznym zapisie ośmiu wersów wiersza Idziego Przybyła. 
Ocenie podlegały nie tylko walory estetyczne pracy, umiejętność kształtnego pisania, ale także czytelność zapisu oraz jego rozplanowanie. Nasza 
uczennica – hanna brudny stworzyła niezwykły zapis tekstu i otrzymała wyróżnienie.

gratulujemy naszej miłośniczce pięknego pisania i życzymy jej dalszych sukcesów!
Opracowała: Marzena Tomiak
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SZKOła POdStawOwa Nr 1 iM. MiKOłaja KOPErNiKa w POrąBCE

Powrót – czyLi w KoPerniKu Po Pandemii
Nie idź za mną, bo nie umiem prowadzić. 

Nie idź przede mną, bo mogę za Tobą nie nadążyć. 

Idź po prostu obok mnie i bądź moim przyjacielem. 

Albert Camus

Wszyscy mierzymy się z poważną, dziwną i obcą sytuacją w świecie, 
nie możemy więc patrzeć na naukę w tym roku, jak na ilość opanowa-
nych słów czy faktów. Dla dzieciaków po powrocie do szkoły, najważniej-
sze jest wysycić się sobą. Cieszmy się, że się widzimy, dbajmy o siebie, 
spróbujmy tworzyć szkołę, do której chce się chodzić.

  rekomendacje men dla szkół;
Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla 

wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego – to raport oparty na wy-
nikach przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców, nauczycieli w okre-
sie 04. 2020 – 01. 2021 przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej na zlece-
nie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Trwający od roku czas epidemii COVID-19 i związany z nim reżim 
sanitarny (zwłaszcza aspekt izolacji społecznej) doprowadził do zna-
czącego osłabienia kondycji psychicznej uczniów. Zjawisko to może się 
nadal pogłębiać – i to nawet w optymistycznym przypadku szybkiego 
wygaśnięcia epidemii. Główne rekomendacje raportu dotyczą wpro-
wadzenia działań wychowawczych, profilaktycznych i pomocowych na 
rzecz wsparcia psychicznego dzieci i młodzieży, które powinny stać się 
priorytetem systemu edukacji zarówno w obecnej fazie pandemii, jak 
w okresie bezpośrednio po jej wygaśnięciu oraz przywrócenie od daw-

na zaburzonej równowagi między przewartościowanym nauczaniem, 
a nie dowartościowanym wychowaniem, uzupełnianym o profilaktykę. 
„Uderzeniowa dawka” działań mających na celu wzmocnienie kondycji 
psychicznej dzieci i młodzieży jest potrzebna od zaraz. 

Nasza szkoła na bieżąco dostosowuje swoje działania do aktualnej 
sytuacji i potrzeb wychowanków. W tym celu dokonano modyfikacji 
Programu Wychowawczo – Profilaktycznego i wprowadzono szereg kro-
ków umożliwiających naszym uczniom „łagodny” powrót do nauki sta-
cjonarnej w szkole. Zwróciliśmy uwagę na kondycję psychiczną uczniów 
i stres związany z powrotem do szkoły po wielu miesiącach nauki zdalnej. 
Podejmujemy wiele działań niwelujących obawy uczniów przed powro-
tem do nauczania stacjonarnego. Wspieramy uczniów w podnoszeniu 
ich kondycji psychicznej poprzez rozmowy, pogadanki, tematyczne 
lekcje wychowawcze, pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Dbamy 
o integrację w ramach zespołów klasowych poprzez prowadzenie do-
stosowanych do wieku gier, zabaw lub ćwiczeń integracyjnych podczas 
lekcji, świadomie wzmacniamy relacje rówieśnicze – np. poprzez wpro-
wadzanie prostych wspólnych zadań, które integrowałyby grupę wo-
kół jakiegoś wartościowego działania, ważnym elementem są spacery 
i wycieczki w plener, rozwijanie relacji interpersonalnych na poziomie 
uczeń – uczeń, nauczyciel – uczeń. Uczniowie mają możliwość rozwijania 
swoich pasji, zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych. Podejmujemy 
stałą współpracę z rodzicami w zakresie pomocy psychologiczno-peda-
gogicznej udzielanej uczniom zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzeba-
mi, uwrażliwiamy rodziców na niepokojące objawy, które obserwujemy 
wśród dzieci. Najważniejszym zadaniem dla nas jest objęcie uczniów na-
szej Szkoły wsparciem wychowawczym, profilaktycznym i pomocowym 
w różnorodnych formach.

  tydzień ulgi;
Nauka zdalna w pandemii była trudnym doświadczeniem dla dzieci, 

młodzieży, rodziców i nauczycieli. To nauka trudna, często odbywająca 
się w samotności i przebiegająca w atmosferze lęku i napięcia. W walce 
z konsekwencjami lęku przed powrotem do nauki stacjonarnej nie ma 
skuteczniejszego narzędzia niż obniżenie stresu, dlatego postanowili-
śmy przystąpić do akcji Tydzień Ulgi zaproponowanego przez Instytut 
Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Czas trwania akcji w naszej 
szkole został wydłużony do dwóch tygodni. Trwał od 17 – 28 maja br. 
Idea akcji polegała na tym, że przez 10 dni nie było kartkówek, spraw-
dzianów, odpytywania, ocen niedostatecznych i zadań domowych. Był 
to czas przeznaczony dla uczniów, uczennic i nauczycieli na odbudo-
wanie relacji bez stresu, napięcia i konfliktów. Była to chwila oddechu 
od wymagań i presji oraz czas na rozmowy inne niż o szkole. Uczniowie 
z naszej szkoły byli bardzo zadowoleni z zaistniałej sytuacji, bo jak wia-
domo mniejszy stres + większa swoboda = wielka ulga. 
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https://www.youtube.com/watch?v=IeGFDpSSimU&t=9s

  dzień dziecka na bajecznej; 
Baśnie są dla wszystkich źródłem bogatych przeżyć, wrażeń i spo-

sobem wzbogacania wyobraźni. Dzień Dziecka stał się zatem wyśmie-
nitą okazją, by zanurzyć się w świat magicznych historii i zainspirować 
uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły do wspólnej zabawy w bajko-
wym wymiarze. Na przerwach, po korytarzach przechadzały się uczenni-
ce przebrane za księżniczki, wróżki i baletnice, a na podwórku szkolnym 
bawili się w berka uczniowie – piraci, rycerze i kowboje. Wśród nauczy-
cieli ulubionymi przebraniami były zwierzątka z niezapomnianych kre-
skówek oraz ponadczasowy Czerwony Kapturek. Nie zabrakło również 
Aladyna oraz Elzy z „Krainy Lodu”. W bibliotece książki wypożyczała Pul-
cheryja, a na świetlicy porządku pilnowała Pani Wiosna. W kuchni wesoło 
krzątały się kolorowe clowny, a przy szkolnych drzwiach witała nas chiń-
ska księżniczka. W sekretariacie sprawy bieżące załatwiała Pocahontas. 
Nad całą baśniową krainą czuwała Jej Wysokość Królowa Małgorzata. Ten 
dzień był bardzo barwny i magiczny, a wspólne zdjęcia pozostaną miłą 
pamiątką.
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https://www.youtube.com/watch?v=Duh5L8T68zI

  gra terenowa; 
2 czerwca stał się dla uczniów naszej szkoły przedłużeniem Dnia 

Dziecka, gdyż zamiast siedzieć w szkolnych ławkach, każda klasa miała 
okazję przeżyć wspólnie przygodę, pokonując wyznaczoną na mapie 
trasę i wykonując  w czasie wędrówki różnorodne zadania. Zaczęło się 
od wspólnej tanecznej rozgrzewki na szkolnym boisku, a potem już każ-
dy zespół, razem ze swoim opiekunem, wyruszył według otrzymanych 
wskazówek. Uczniowie po pokonaniu toru przeszkód, wykonywali spor-
towe zadania „wykręcone” na kole fortuny, wędrowali po macie z zako-
dowaną trasą, poddali się musztrze prowadzonej przez zaproszonego 
gościa, ułożyli puzzle i rozsypankę wyrazową, śpiewali według otrzyma-
nego kodu, odszukali schowane informacje, przeszli „strażacką” próbę, 
wykonali zabawne zdjęcia. Po powrocie do szkoły można było posilić 
się przepyszną szkolną grochówką, a w swoich salach lekcyjnych ułożyć 
o niej rymowankę i wspólnie wykonać projekt stroju sportowego. Naj-
ważniejsze, że wszystkie te zadania pozwoliły uczniom wspólnie spędzić 
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czas. Przypomnieć sobie po długim okresie nauki zdalnej, co to znaczy 
współpracować i jak dobrze jest spędzić razem trochę czasu, stawiając 
czoło wyzwaniom i dobrze się przy tym bawić. Na malowniczej trasie gry 
drogami Porąbki,  towarzyszyła wszystkim cudowna pogoda.

https://www.canva.com/design/DAEgnqPqxgI/UFRb_uR13KRDB3e-
1IAubpA/view?utm_content=DAEgnqPqxgI&utm_campaign=design-
share&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

  inicjatywy samorządu uczniowskiego;
Samorząd Uczniowski po POWROCIE zorganizował akcję „Prezent dla 

naszych Mam”, podczas której uczniowie pochwalili się przygotowanymi 
przez siebie laurkami, życzeniami czy własnoręcznie stworzonymi bu-
kietami, jednocześnie dziękując swoimi mamom za miłość, opiekę oraz 
najcenniejszy dar jakim jest życie. Kolejnym działaniem SU integrującym 
szkolną społeczność była akcja „Tacy byliśmy jeszcze wczoraj”. Wszyst-
kie osoby związane z naszą szkołą, czyli uczniowie, rodzice, nauczycie-
le i pracownicy, mogli pochwalić się swoimi fotografiami z dzieciństwa. 
W ramach tej pięknej inicjatywy mogliśmy niejako cofnąć się w czasie, 
a także przypomnieć sobie, że Dzień Dziecka jest świętem nas wszyst-
kich, ponieważ każdy z nas był kiedyś dzieckiem. Z wymienionych wyżej 
akcji samorządowych powstały prezentacje multimedialne, które można 
zobaczyć na stronie internetowej naszej szkoły.

https://www.canva.com/design/DAEfymZh9_Y/-PL6VMNpqVnFl-
2276wqGrA/view?utm_content=DAEfymZh9_Y&utm_campaign=desi-
gnshare&utm_medium=link&utm_source=publishpresent#1.
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wracamy!
Lubimy (...) powroty, bo stale mamy nadzieję, 

że ktoś lub coś TAM jeszcze na nas czeka...
Do tej pory powrót do 

szkoły kojarzył nam się z po-
czątkiem września – nową 
klasą, wyzwaniami, często na-
dzieją na lepsze jutro. Ostat-
nie miesiące były jednak naj-
lepszym dowodem na to, że 
nawet niezmienne aspekty 
życia, też mogą przyjąć zu-
pełnie nieoczekiwany zwrot. 
Czas nauki zdalnej dla wielu 
okazał się swego rodzaju te-
stem, z  którym zupełnie nie-
oczekiwanie przyszło nam się 
zmierzyć. I choć w tej trudnej 
rzeczywistości niektórzy od-
naleźli się nadzwyczaj szybko 
i  sprawnie, dla sporej grupy 
społeczności szkolnej praca w 
domu okazała się niezwykle 
trudna i wyczerpująca. Z dnia 

na dzień musieliśmy zupełnie zmienić myślenie o tzw. tradycyjnej szkole. 
Niektórzy, na bardzo długie siedem miesięcy. Dlatego też nie dziwi fakt, 
że perspektywa powrotu do szkoły często wywoływała jednocześnie 

radość (szczególnie wśród najmłodszych uczniów), ale też lęk i niepew-
ność.

Mając na uwadze spory wachlarz emocji, związany z nową sytuacją, 
w dniach 17–28 maja br. przystąpiliśmy do ogólnopolskiej kampanii Ty-
dzień Ulgi, w trakcie której uczniowie mogli cieszyć się lekcjami bez pyta-
nia na ocenę, brakiem zadań domowych, kartkówek i sprawdzianów. To 
łagodne, powtórne przekroczenie progu szkoły miało też swoją kontynu-
ację już 1 czerwca. Dzień Dziecka niespodziewanie przywitał nas pięk-
ną, słoneczną pogodą, na którą tak długo czekaliśmy. W związku z tym 
znaczna część świętujących spędziła czas w plenerze i w duchu sporto-
wym – na szkolnym boisku, stadionie bądź w parku. Niektórzy wybrali 

I a VI a

SZKOła POdStawOwa iM. t. KOśCiuSZKi w KOBiErNiCaCH
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VII a VIII

ognisko nad Sołą, inni wyprawę na Wołek, a jeszcze inni, śladami historii, 
zwiedzali gminę Porąbka. Tego dnia nie zabrakło zmagań i warsztatów 
„pod chmurką”, jak również stolikowych gier planszowych. Jednak poję-
cie rywalizacji także nabrało nowego znaczenia. Okazało się bowiem, że 
konkurując, można jednocześnie świetnie się bawić, na nowo poznawać, 

a przede wszystkim mieć poczucie, że trudne sytuacje mogą przynosić 
też coś dobrego – na przykład pokazać kogoś lub coś z zupełnie innej, 
nieznanej dotąd strony. Innej, nie gorszej! A i tak najważniejsze, to chyba 
po prostu być razem i wierzyć, że to RAZEM pozwoli przetrwać naprawdę 
wszystko.

M. S.
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2 ręce Kontra 4 łaPy,  
czyLi nadzieJa na LePsze Jutro

Są takie dni, w których 
pragniemy podarować 
drugiej osobie prezent, 
uśmiech, miły gest lub 
pomocną dłoń. Wiedzą 
o tym dobrze uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. 
T. Kościuszki w Kobierni-
cach, którzy łącząc zabawę 
z pomaganiem i dobrym, 
serdecznym zachowaniem, 

uczą się postaw życzliwości, bliskości i empatii zarówno do ludzi jak 
i zwierząt. 

W tym roku, 1 czerwca, uczniowie SP w Kobiernicach, świętując 
Dzień Dziecka zapoczątkowali również obchody dnia 2 czerwca. A co to 
za dzień? 2 czerwca to dzień Pierwszej Pomocy dla zwierząt dzikich 
i domowych. Celem tego święta jest poznanie i zapamiętanie zasad pra-
widłowego udzielania pierwszej pomocy przedweterynaryjnej dla zwie-
rząt, zarówno wolno żyjących, jak i tych udomowionych. 

W ramach obchodów dnia 2 czerwca w SP w Kobiernicach odbyła się 
akcja pod nazwą „2 ręce kontra 4 łapy, czyli nadzieja na lepsze jutro”. 
Uczniowie zapoznali się z filmikami kampanii #Usta-Pysk, z których moż-
na się było dowiedzieć jak udzielić pierwszej pomocy zwierzętom dzikim 
i domowym. Dodatkowo mogli podzielić się swoją historią, opowiada-
jąc jak pomogli, uratowali, podarowali schronienie, swoje serce i miłość 
zwierzętom. 
özuzia znajdując w lesie kocią rodzinę, uratowała ją, organizując 

schronienie, dokarmiając przez kilka miesięcy przede wszystkim mamę, 
by miała siłę wykarmić 6 maleństw. Zuzia razem ze swoimi rodzicami 

uratowała również kotkę Lunę i pieska Kikę, którzy żyli w bardzo złych 
warunkach. Luna i Kika cieszą się teraz kocio-pieskim życiem bez pcheł, 
kleszczy i groźnych chorób. öfafik – to szynszyl, ulubiony pupil mak-
symiliana. Mieszkał w bardzo złych warunkach. Maksiu za zgodą rodzi-
ców przygarnął go zapewniając odpowiednie warunki i spokój. I chociaż, 
jak opowiada Maksymilian, Fafik to straszny bałaganiarz, to wywołuje 
uśmiech na twarzach wszystkich w rodzinie. 
önatalia uratowała gniazdo z jajkiem w środku. Osadziła je na swo-

im balkonie, a po dwóch godzinach ujrzała w nim piękną cukrówkę. I tak, 
już od dwóch lat z rzędu, na jej balkonie gości cukróweczka ze swoimi 
pisklątkami. Natalia ma nadzieję, że jeszcze długo będzie mogła podzi-
wiać naturę z tak bliska. 
öKropeczka to najukochańszy i najcudowniejszy kot gosi. Przybłą-

kała się nie wiadomo skąd. Była wtedy bardzo malutka i głodna. Gosia 
opisuje, że znalazła małą Kropeczkę, ale jej mama twierdzi, że to Kro-
peczka odnalazła Gosię i to właśnie ją wybrała na swoją panią. A w kocim 
świecie to akurat prawda. 
öfranciszek, mając niezwykle wrażliwe i opiekuńcze serce, jest 

opiekunem dwóch cudownych kotków i pieska Flokusia. Zaniedbaną 
i niekochaną przez nikogo kicię Mruczkę, uratował podczas wakacyjne-
go pobytu nad morzem, która dziś jest przeszczęśliwą mieszkanką naszej 
pięknej Gminy Porąbka. Kicię Torpedę adoptował ze schroniska. Flokuś 
to psi przyjaciel Franka, towarzysz spacerów i przejażdżek rowerowych 
od szczeniaczka. örudka to trójkolorowa kotka, którą Karolinka tak 
nazwała, gdy znalazła ją w lesie. Była wychudzona i bardzo zaniedbana. 
Dziewczynka nie mogła przygarnąć zwierzaka, jednak jako wojowniczka 
o dobry los każdego pupila, znalazła Rudce dom u swojej kuzynki. Po-
wstał tylko jeden konflikt, o imię. Nowa właścicielka pragnęła mieć kot-
ka zwanego Moimira. I jak myślisz, Drogi Czytelniku, jak dziś nazywa się 
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kotka? Rudka-Moimira. Ale nie to jest najistotniejsze. Najważniejsze jest 
to, jak opisuje Karolinka, że kotka znalazła dom, cieplutkie i mięciutkie le-
gowisko, pyszne jedzonko i kogoś do kochania. Rudka-Moimira jest wy-
jątkową szczęściarą, bo ma aż dwie cudowne istotki do kochania, a i obie 
dziewczynki mogą cieszyć się wspólnie spędzonymi chwilami z kotusią. 
öola znalazła dwa malutkie, bez swojej mamy, wygłodzone kotki. Dziś 
Karmel i Bella, bo tak mają na imię są największą radością w jej rodzinie. 
ömaja ze swoimi rodzicami adoptowała siedmioletnią już sunię, Rudę, 
która jest ukochanym członkiem jej rodziny. ömichał z rodzicami ad-
optował ze schroniska pieska Maksia, a Żabce, która bardzo dużo złego 
przeszła w swoich życiu okazał pomocną dłoń. Sunię Żabkę, przywiązaną 
do drzewa, porzucono w lesie. Mając wolę życia, cudem przegryzła gruby 
sznur, trafiła do schroniska, gdzie po kilku dniach wydała na świat szcze-
niaczki. Została adoptowana przez dobrego człowieka, który niestety po 
roku zmarł i wtedy to rodzina Michała zaopiekowała się Żabką i dała jej 
kolejny, tym razem szczęśliwy dom. Jak opowiada Michał, Żabka to wspa-
niały i kochany psiak, super kompan do zabaw, jednak boi się obcych. 
Razem z rodzicami jest zakochany w swoich kundelkach i poleca bardzo 
adopcję piesków niechcianych. öNo właśnie. I tu poznajcie historię Ka-
rusia. Karuś to porzucony, niewidomy piesek, który jako niespełna dwu-
miesięczny szczeniaczek przerażony, zmoknięty i zmarznięty siedział na 
środku ulicy i trząsł się z zimna. Nie miał sił iść dalej. Na szczęście odnalazł 
swoją nową panią i razem cieszą się każdą wspólnie spędzoną chwilą. 
Można by zapytać jak sobie radzi, skoro nie widzi? Doskonale, bo Karuś 
patrzy na świat sercem, a to jeszcze większy dar i umiejętność. öI  jest 
jeszcze odi..., który dla odmiany, to on uratował swoją właścicielkę. Stał 
się dla niej darem, pomógł odzyskać nadzieję, coś zrozumieć, coś zmie-
nić, coś zapomnieć...

Bohaterowie powyższych historii – to anioły swoich zwierząt. Z pew-
nością wśród uczniów SP w Kobiernicach jest ich o wiele więcej. Może 
akcja „2 ręce kontra 4 łapy, czyli nadzieja na lepsze jutro”, to jeszcze nie 
ten czas, by chcieli podzielić się swoimi przeżyciami. 

Uczniowie SP w Kobiernicach wiedzą jednak doskonale, że tylko RA-
ZEM jesteśmy w stanie budować odpowiedzialne społeczeństwo, które 
w przyszłości będzie troszczyć się o losy potrzebujących, czy to ludzi, czy 
zwierząt. ö

Joanna Tylenda 

wideo-KoLaż życzeń 
Jak mówi fragment 

wiersza J. Koczanowskiej 
Mama i Tata to świat nasz 
cały, ciepły, bezpieczny, 
barwny, wspaniały, to dobre, 
czułe, pomocne ręce i kocha-
jące najmocniej serce. 

Z okazji tak wyjątko-
wych świąt jak Dzień Mamy 

i Dzień Taty uczniowie klas młodszych Szkoły Podstawowej 
im. T. Kościuszki w Kobiernicach przygotowali dla swoich 
Kochanych Rodziców nietypową niespodziankę, składając 
piękne życzenia i dziękując za wszystko co dobre, prawdziwe, 
szczere, za bezwarunkową miłość i szacunek, za oddanie i ak-
ceptację, za troskę o każdy dzień.

To wideo-kolaż, czyli 12 minut artystycznych występów 
dzieci połączonych w całość, który można zobaczyć na stro-
nie internetowej SP w Kobiernicach. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Fj1aA2sEgHw.
ZAPRASZAMY!

Joanna Tylenda
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innowacJa – BĄDŹ BEZPIECZNY W CYBERPRZESTRZENI
W II półroczu roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej im. Ta-

deusza Kościuszki w Kobiernicach prowadzona była innowacja „Bądź bez-
pieczny w cyberprzestrzeni!”. W związku z realizacją projektu, uczniowie 
wszystkich klas naszej szkoły wraz z wychowawcami włączyli się w szereg 
działań, których tematem przewodnim było bezpieczeństwo oraz kultura 
w sieci. Bez wątpienia ogólnodostępny internet zmienił świat i dał wiele 
nowych możliwości. Cyberprzestrzeń jest miejscem popularnym i bardzo 
ciekawym dla wielu osób, w tym dla dzieci i młodzieży. Celem innowacji 
było uświadomienie uczniom, że internet, mimo tak wielu pozytywnych 
stron, wiąże się również z licznymi niebezpieczeństwami.

W ramach przedsięwzięcia dzieci wzięły udział w prelekcjach, zaję-
ciach edukacyjnych oraz warsztatach dotyczących bezpiecznego ko-
rzystania z internetu. Wstęp do realizacji innowacji stanowiły zajęcia 
prowadzone przez pedagoga szkolnego dla uczniów z klas I – III. Dzieci 
miały okazję poznać zabawne, ale jakże pouczające przygody bohaterów 
cyklu filmików edukacyjnych „Owce w sieci”. Z kolei starszych uczniów 
w tematykę projektu wprowadził nauczyciel informatyki. We wszystkich 
klasach przeprowadzone zostały lekcje wychowawcze dotyczące bezpie-
czeństwa w sieci. Włączyliśmy się także w program „Loguj się z głową”. 

W kolejnych tygodniach przyszedł czas na spotkania z zaproszony-
mi gośćmi. W związku z nauką zdalną, część z nich odbyła się w formie 

on-line. Pan policjant szczegółowo przybliżył młodzieży m.in.: konse-
kwencje wiążące się z przejawianiem zachowań agresywnych w sieci, 
temat pozornej anonimowości, zjawisko cyberbullyingu, hejtu, elek-
tronicznej przemocy rówieśniczej… Funkcjonariusz policji przestrzegał 
uczniów przed nawiązywaniem kontaktów z osobami nieznajomymi 
przez internet. 

Kierując się słowami – „profilaktyk w szkole pomaga młodemu 
człowiekowi znaleźć drogę, która prowadzi do szczęścia i wolności” 
– do prowadzenia warsztatów nt. zależności od internetu, telefonów 
komórkowych i innych urządzeń zaprosiliśmy profilaktyka, który 
przybliżył naszym uczniom temat higieny cyfrowej oraz zapoznał 
ich ze środkami ostrożności mającymi na celu zapobieganie uzależ-
nieniu się od internetu. 

wyposażając się w niezbędną wiedzę, uczniowie klasy Viii mieli 
okazję wcielić się w rolę nauczyciela i poprowadzić zajęcia dla swo-
ich najmłodszych kolegów. ósmoklasiści opracowali kodeks bez-
piecznego korzystania z internetu i zapoznali pierwszoklasistów 
z wszystkimi zasadami. 

adresatami innowacji byli również rodzice. zostali zaproszeni na 
spotkanie – „wywiadówkę profilaktyczną on-line”, którą poprowa-
dził specjalista z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci. 
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w trakcie innowacji każda klasa otrzymała do wykonania zada-
nia. Młodsze klasy: przygotowały przestrzenny projekt „Strażnika bez-
piecznego internetu”, stworzyły folder „Odkrywców internetu”, gdzie 
zostały zamieszczone wskazówki, jak dobrze wykorzystywać zasoby 
sieci. Trzecioklasiści ułożyli nieszablonowe rymowanki pod hasłem: 
„Zasad przestrzegamy – niebezpieczeństwom czyhającym w sieci się 
nie damy”! Z kolei starsi uczniowie: wykonali logo bezpiecznego in-
ternetu, opracowali krzyżówkę on-line z hasłem NETYKIETA, stworzyli 

komiks pt. „Lepszy internet zależy od Ciebie”! oraz opracowali „Kodeks 
internauty”. Wszystkie klasy doskonale wywiązały się z powierzonych 
zadań, a ich prace dostępne są na padlecie: https://padlet.com/spko-
biernice1/3x5s702yb366t4zz. 

Uczniowie zostali również zaproszeni do wzięcia udziału w licznych 
konkursach. Wyniki będą dostępne już wkrótce na stronie internetowej 
SP Kobiernice!

P. Laszczak, B. Sadlik
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mała chmurKa w Krainie śniegu
Uczniowie klasy 2 b ze Szkoły 

Podstawowej im. T. Kościuszki w Ko-
biernicach z radością informują, że 
zakończyli II moduł projektu eduka-
cyjnego:

Czytam z klasą.  
Lekturki spod chmurki 

pn. „mała chmurka  
w krainie śniegu”.

II moduł realizowany był zarów-
no w formie nauki stacjonarnej jak 

i nauki zdalnej. Dzieci zapoznały się aż z trzema lekturami: „Zaczarowana 
zagroda”, „Zima Muminków” oraz „Zagubiona w śniegu”, po czym uzupeł-
niły kartki w swoich lekturnikach. Ostatnia lektura była prezentem miko-
łajkowym od swoich ukochanych rodziców. 

Po przeczytaniu lektury „Zaczarowana zagroda” dzieci zmieniły swoją 
klasę w zimową krainę lodu i krainę pingwinów. Udekorowały pięknie 
salę, zrobiły grotę lodową, w której zadomowiła się własnoręcznie wyko-
nana cała rodzina pingwinów, a wśród niej główny bohater, pingwinek 
Elegancik. Jesienne drzewo czytelnicze zmieniło oczywiście swój wygląd 
i charakter na zimowe, mroźne i polarne. Dzieci z klasy 2 b przyjęły wy-
zwanie EKO-bałwanek. Bałwanek TOSIEK, wykonany z kubeczków jedno-
razowych i rożnych odpadów, nadających się do recyklingu, był w klasie 
gościem honorowym przez wiele tygodni. 

Dzieci z wielkim zainteresowaniem przeczytały opowiadanie 
„Chmurka Tosia w krainie śniegu”, które bardzo zachęciło je do ratowania 
świata. Przystąpiły również do wielu zadań. Zapoznały się ze wszystkimi 
edukacyjnymi filmikami, dotyczącymi ochrony środowiska, segregacją 
odpadów, recyklingu oraz efektu cieplarnianego. Dowiedziały się, co 
wpływa na ocieplenie klimatu, a tym samym na topnienie lodowców. To 
zachęciło dzieci do zapoznania się z losami bohaterów drugiej lektury 
„Zima Muminków”.

W ramach zajęć artystycznych dzieci stworzyły liczne prace plastycz-
ne o tematyce zimowej i ekologicznej, stworzyły laboratorium badawcze, 
gdzie badały śnieg oraz przygotowały  Eko-wystawę z wykonanych prac, 
w tym  EKO-zabawki.

Trzeba przyznać, że uczniowie klasy 2 b są bardzo zaangażowani 
w działania projektowe i nie mogą doczekać się, by zdradzić o losach ko-
lejnych bohaterów lektur i zadania z ostatniego, bardzo ciepłego i rado-
snego modułu – „mała chmurka w krainie słońca”, którego realizacja 
jest właśnie w fazie końcowej. 

Przed nimi do zrealizowania został jeszcze tylko piknik czytelniczy. 
Ale o tym i o wielu innych działaniach w następnym artykule. 

Do następnego spotkania, Drogi Czytelniku. :-)
Joanna Tylenda wraz z klasą 2b
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suKcesy uczniów sP w Kobiernicach!
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Kobiernicach 

kolejny raz wzięli udział w międzynarodowym konkursie plastycznym 
„Mieszkam w Beskidach”. Tematyka prac związana była z kulturą, trady-
cjami i pięknem pejzaży Beskidów. Dzieci wykonały prace, stosując zróż-
nicowane techniki plastyczne od rysunków, malarstwa, po prace prze-
strzenne i makiety. Konkurs od lat cieszy się w naszej szkole ogromnym 
zainteresowaniem.

Nagrodzeni uczniowie otrzymali nagrody i dyplomy.
I miejsce: Anna Cudzich kl. VIa;
II miejsce: Anna Wawak  kl. VIa;
II miejsce: Alan Podworski kl. IV;
II miejsce: Piotr Potempa kl. VIIb;
II miejsce: Oliwia Fabia kl. VIII.

Serdeczne gratulacje!
Dorota Cudzich

Koniec roKu szKoLnego  
– waKacJe

Mijający rok szkolny, był rokiem trudnym dla wszystkich.

Dyrektorom, Nauczycielom, Uczniom i Rodzicom dziękujemy za za-
angażowanie, wyrozumiałość, cierpliwość.

Dziękujemy za wsparcie w czasie pandemii.

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

życzymy wszystkim udanych, pełnych wrażeń  
i bezpiecznych wakacji.

Władze Gminy Porąbka.
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JaK segregowaĆ oLeJ?
Teraz już wiesz, gdzie znaleźć olej i tłuszcz nadający się do segregacji (je-

śli nie, przeczytaj artykuł – Co segregować?). W tym artykule porozmawiamy 
o tym, jak prawidłowo zbierać olej i tłuszcz w domu. Po pierwsze, aby można 
go było łatwo przetwarzać, a po drugie, aby uniknąć niedogodności lub być 
może obrażeń podczas obsługi.

Doceniamy Twoją chęć segregacji oleju i chcemy, aby segregacja była 
dla Ciebie jak najłatwiejsza. Pokażemy Ci pułapki, na które warto uważać, 
abyś następnym razem nie zniechęcił się do sortowania. Czekamy również 
na Twoje spostrzeżenia i problemy, które napotkałeś podczas segregacji. 
Warto pamiętać, że podczas obchodzenia się z olejem mogą wystąpić urazy, 
zwłaszcza podczas dotykania gorącego oleju, więc zobaczmy, jak bezpiecz-
nie go segregować.

Zawsze wyrzucaj olej do kosza w szczelnie zamkniętej butelce PET.

ale jak olej wlać do Pet?  
zasadniczo istnieją 2 opcje. wlać bezpośrednio do Pet  
lub przez „naczynie zastępcze”.

Najpierw pierwsza opcja – bezpośrednio do butelki PET. Do segregacji 
nadaje się każda butelka PET – od klasycznej wody mineralnej, po słodzone 
napoje, soki, zużyty olej (powinna być łatwa do zamknięcia), po detergenty. 
Idealnie, jeśli butelka ma szeroką szyjkę (mrożona herbata, niektóre rodzaje 
soków itp.), olej można do niej łatwiej wlać. W przypadku pojemników na de-
tergent istnieje ryzyko, że nie zmieszczą się one wtedy w otworze pojemnika. 
Pewnością są więc klasyczne butelki PET z napojów, w różnych objętościach. 
W przypadku gospodarstw domowych z mniejszą ilością oleju zalecamy na-
lewanie bezpośrednio do butelki. Zdecydowanie lepiej wlać olej do butelki 
przez lejek, zwłaszcza jeśli ma węższą szyjkę i musimy przelać większą ilość 
oleju. Jeśli olej zawiera wiele resztek jedzenia (np. z marynowanych warzyw 
lub smażenia i pieczenia), można je wyłapać przez sito. Jeśli utkną w lejku, 
możesz wepchnąć je do butelki, mogą jednak spowodować zatkanie lej-
ka i rozlanie oleju. Zaleca się użycie lejka z możliwie najszerszym otworem 
przepływu. Olej powinien być wlewany do PET powoli i ostrożnie, tak aby nie 
wylewał się poza krawędź lejka. Rozlany olej może sprawić wiele kłopotów. 
Nigdy nie wlewaj gorącego oleju do butelki PET, może się stopić i spalić!

Drugą opcją jest zebranie olejów i tłuszczów najpierw w „naczyniu za-
stępczym”, do którego olej prościej się wlewa, dodatkowo wytrzymuje on 
wyższe temperatury oleju. Odpowiednim pojemnikiem wydaje się być słoik 
o pojemności 0,7 l z zakrętką. W takim naczyniu możesz zbierać olej, aż do 
momentu jego napełnienia i dopiero wtedy wlać go do butelki PET. Nawet 
przy użyciu takiego naczynia należy zawsze pamiętać, aby gorący olej lub 
tłuszcz ostygł! Naczynie należy przechowywać w miejscu, w którym nie bę-
dzie przeszkadzać i gdzie nie ma ryzyka przewrócenia się lub rozbicia (np. 
szafka pod zlewem, spiżarnia). Zaletą tej metody zbierania oleju jest to, że olej 
wlewa się do słoika znacznie łatwiej niż do butelki PET. Jeśli będziesz wlewać 
olej z frytkownicy lub z innego większego naczynia, uważaj, aby nie przepeł-
nić butelki. Uważaj również, aby nie rozlać oleju podczas końcowego przele-
wania. Powoli wlewaj olej, aby mógł przepłynąć przez lejek. Wyciekający olej 
to nic przyjemnego. Podłoga lub zabudowa kuchenna pozostaną wtedy tłu-
ste od oleju, a olej może dostać się do najmniejszych spoin, a nawet zniszczyć 
drewnianą podłogę.

wsKazówKa: 
Większe ilości oleju (np. z patelni) lepiej wlewać powoli, ale równo-

miernym strumieniem. Energiczne przechylanie garnka spowoduje wy-
płynięcie oleju z zewnątrz i kapanie dookoła naczynia.

wsKazówKa: 
Zawsze miej pod ręką ręcznik papierowy lub chusteczkę higieniczną, 

aby móc szybko zetrzeć kapiący olej. Dla większego bezpieczeństwa do-
brze jest również umieścić butelkę PET w zlewie. Wszelkie wycieki nie spo-
wodują większych szkód.

Temat wlewania oleju do butelki PET jest całkiem zrozumiały. Ale co 
z tłuszczami, takimi jak masło, smalec czy utwardzone tłuszcze. Jak takie 
tłuszcze wlewać do PET? Gdy użyjesz słoika jako naczynie zastępcze, zdej-
mij tłuszcz za pomocą drewnianej łyżki. Problem może wystąpić podczas 
nalewania do butelki PET, gdzie kawałki tłuszczu mogą zatkać lejek. Roz-
wiązaniem jest wstawienie szklanki do kuchenki mikrofalowej na kilka-
dziesiąt sekund i pozostawienie tłuszczu do rozpuszczenia.

Zestalony tłuszcz można również podgrzać na patelni, w naczyniu do 
pieczenia lub garnku i wlać go do PET, gdy tylko się rozpuści. Tłuszcze roz-
puszczają się zwykle w okolicach 40 °C, więc nie musisz się martwić o pęk-
nięcia czy zapadnięcie się butelki.

Niezależnie od wybranej metody i butelki, po napełnieniu dobrze ją 
zamknij i zanieś do najbliższego pojemnika na olej, który znajdziesz na na-
szej mapie. Butelkę PET wrzuć do pojemnika. Nigdy nie wlewaj oleju bez-
pośrednio do pojemnika.
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narodowy sPis Powszechny Ludności – sPisz się!
Gminne Biuro Spisowe w Porąbce przypomina, że od dnia 1 kwietnia 

br. ruszył Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Zgodnie 
z ustawą będzie on trwał do dnia 30 września br.

Każdy mieszkaniec naszej gminy ma obowiązek dokonania samospi-
su, wykorzystując do tego aplikację internetową https://spis.gov.pl/ lub 
dzwoniąc na nr infolinii 22 279 99 99.

Dodatkowo w siedzibie Urzędu Gminy Porąbka zostało uruchomione 
stanowisko do samospisu, gdzie mogą zgłaszać się osoby, mające pro-

blem z dostępem do komputera czy internetu. Chęć skorzystania ze sta-
nowiska samospisu proszę zgłaszać pod nr telefonu 571 245 300.

Jeśli obowiązku samospisu nie zrealizujemy, wkrótce skontaktuje się 
z nami rachmistrz spisowy, który spisze nasze dane. Niestety, ze względu 
na obecną sytuację epidemiczną przewiduje się tylko kontakt telefoniczny.

Serdecznie zachęcamy do udziału w Narodowym Spisie Powszech-
nym Ludności i Mieszkań.

Paweł Zemanek
Gminny Komisarz Spisowy

fot. Autor: ARKADIUSZ ZIOLEK/East News Polska
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KółKo roLnicze  
w Porąbce wystawia 
na sPrzedaż:

światowy  
dzień Pszczół

W dniu 20 maja obchodziliśmy 
Światowy Dzień Pszczół ustanowio-
ny przez ONZ z inicjatywy Słowenii. 
Celem jest podkreślenie znaczenia 
pszczół dla pozyskiwania żywności 
i zwrócenie uwagi na zagrożenia 
dla tych owadów.

Jeśli mowa o pszczołach, to 
nie może zabraknąć informacji 
o „Miodach z Gminy Porąbka”, które 
wzmacniają serce, koją nerwy, oży-
wiają mózg, goją rany…

Korzystając z okazji, przedstawiamy oficjalne logo miodów.
Jak się Wam podoba?

uwaga
Mamy latoJeśli znajdziesz na balkonie, parapecie okna osłabioną 

pszczołę, to możesz jej pomóc, podawając kropelkę wody z cukrem. 
Tym samym nabierze sił i odleci.

Patryk Słotwiński

1. Wóz asenizacyjny (becz-
kę na wywóz nieczystości) 
Naprozet poj. 4.200 uży-
wana 4 lata. 

Cena: 17.200 zł 
(do negocjacji).

2. Opryskiwacz roślin rok 
produkcji 1997. 

Cena: 300 zł 
(do negocjacji.)

Kontakt: 
tel. 517 374 991.



Poziomo:
1 – kruszonka na kołaczu, 6 – Ryszard, autor 

monografii „Mała Ojczyzna Bujaków”, 9 – po-
wierzchnia boiska, 10 – ramka, 11 – materiał 
na kimono, 12 – aktówka, 13 – rozum, intelekt, 
14 – warsztat tkacki, 16 – osiedle w rejonie Bu-
kowskiego Gronia, 18 – Soła łub Skawa, 19 – styl 
sprzed lat, 21 – dawna gra w karty, 24 – wałkoń, 
obibok, 26 – pilśniowa łub gramofonowa, 27 – 
do opalania, 28 – skała dla rzeźbiarza, 29 – spis, 

wykaz, 30 – podobna do owalu, 31 – drukarz, 
szkodnik drzew, 32 – ... karpacka objęta ochro-
ną w rezerwacie „Zasolnica”.

Pionowo:
1 – zwykły łub kolisty, 2 – góruje nad Szczyr-

kiem, 3 – imię wójta gminy Porąbka, 4 – miło-
śnik, zwolennik, 5 – topiona na zakończenie 
zimy, 6 – wodniak na spływie, 7 – strawa, 8 – 
rosyjski malarz ikon, 15 – Włodek i Katarzyna 

trudnili się rozbojem na wzgórzu Wołek, 16 – 
ramka do haftowania, 17 – początek, zalążek, 
20 – cierpi na niedokrwistość, 22 – berbeć, ma-
lec, 23 – kartka z życzeniami od wnuczka, 25 –
imię Pękali, kapelmistrza z Porąbki, 25 – arlekin.

Litery z pól ponumerowanych dodatkowo, 
napisane od 1 do 16 utworzą hasło.

/miecz/

KrzyżówKa 
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