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W�ród zaproszonych go�ci obecni byli
m.in. senatorowie RP Zbigniew Meres
i Zbigniew Szaleniec, eurodeputowana
Ma³gorzata Handzlik, I wicewojewoda
�l¹ski Stanis³aw D¹browa, starosta zawierciañski
Ryszard Mach, radny wojewódzki Marian
Gajda, radni powiatowi Zbigniew Sa³aciñski,
Mieczys³aw Skrêt i Tomasz �lusarski, bur-
mistrz Siewierza Zdzis³aw Bana�, wicepre-
zydent Zawiercia Barbara £ada, komendant
powiatowy PSP w Zawierciu Marek Fiutak,
st. bryg. w st. spocz. Stanis³aw Pasiut i
Czes³aw B³a¿kiewicz, w³adze miejskie,
radni oraz delegacje organizacji spo³ecznych i
instytucji z miasta i powiatu zawierciañskiego.

- W maju 1909 powo³ano Porêbsk¹ Ochot-
nicz¹ Stra¿ Ogniow¹ - przypomnia³ z kart
kroniki prezes OSP Porêba Wies³aw Pañczyk.
-  Powo³anie wówczas do ¿ycia polskiej orga-
nizacji mia³o znaczenie patriotyczne, by³a
to dzia³alno�æ krzewi¹ca polsko�æ, dawa³a
jednocze�nie namiastkê niepodleg³o�ci i równie¿
nadziejê na jej rych³e odzyskanie. Oczywi-
�cie chodzi³o tak¿e o bezpieczeñstwo miesz-
kañców, o ochronê ich ¿ycia i mienia. G³ów-
nym inicjatorem za³o¿enia stra¿y by³
proboszcz miejscowej parafii Franciszek
Pêdzich i wójt Gminy Ernest Erbe, pe³ni¹cy
funkcje pierwszego naczelnika OSP. Zrzesza³a
ona 18 � tu cz³onków czynnych, przy czym
wyposa¿enie jej by³o bardzo skromne. Na stanie
stra¿y by³o 6 sztuk bosaków, 12 toporów,
2 beczki na wodê, 6 wiader i jedna tr¹bka
do sygnalizowania w razie po¿aru. Na siedzibê
i trzymanie sprzêtu otrzymano szopê przy
zak³adzie. Obrona przeciw po¿arowa dzieli³a
siê na dwa oddzia³y: oddzia³ ratunkowy,
do którego zadañ nale¿a³o przede wszystkim
ratowanie ludzi, dobytku, oraz rozrywanie
budynków p³on¹cych lub zagro¿onych ogniem
i oddzia³ wodny, zajmuj¹cy siê obs³ug¹ sikawek
i dostarczaniem wody.

Ks. biskup Jan W¹troba po�wiêci³ lekki
samochód ratowniczo ga�niczy i sztandar
ufundowany przez ks. kanonika Andrzeja
Michalaka i burmistrza Porêby Marka �liwê.
Prezes Zarz¹du Wojewódzkiego ZOSP
w Katowicach gen. bryg. Zbigniew Meres
odznaczy³ sztandar Z³otym Znakiem Zwi¹zku
a radny wojewódzki Marian Gajda z³ot¹
odznak¹ �Za zas³ugi dla województwa �l¹skiego�.
Prezes FUM Porêba Bernard Sciechowski
przekaza³ OSP w Porêbie kluczyki do samocho-
du osobowego �volkswagen�, przewodnicz¹cy

100 � lecie OSP Porêba
12 wrze�nia Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Porêbie obchodzi³a jubileusz 100 � lecia swojego istnienia.

Uroczysta zbiórka przed Urzêdem Miejskim w Porêbie zgromadzi³a 15 jednostek okolicznych
OSP. Z orkiestr¹ stra¿ack¹ z Gieb³a i pocztami sztandarowymi przemaszerowano do ko�cio³a
p. w. Ducha �wiêtego na mszê �w. w intencji stra¿aków i ich rodzin któr¹ celebrowa³ ks. biskup Jan W¹troba.

Rady Miasta Gabriel Zieliñski przekaza³
od radnych pi³ê spalinow¹ do ciêcia drewna
a proboszcz parafii MBA w Niwkach
ks. Marek Jelonek przekaza³ od parafii
w Niwkach figurkê �w. Floriana.

Uroczysto�ci jubileuszowe by³y te¿ okazj¹
do odznaczenia z³otym medalem �Za zas³ugi
dla po¿arnictwa� dh Ryszarda Stysiñskiego,
br¹zowym dh Micha³a Tworka. Medalami
�Opiekun Miejsc Pamiêci Narodowej� wyró¿-
niono � z³otym dh W³odzimierza Pucka
a srebrnym dh Dominika Pucka. Odznakami
�Za zas³ugi dla województwa �l¹skiego�
odznaczono z³otym dh Marka �liwê,
a srebrnymi dh Mieczys³awa Mazura,

dh Bronis³awa Chadrycha, dh Marka Kró-
la i dh Pañczyka Wies³awa.

W roku jubileuszu 100 � lecia, OSP Porêba
liczy 37 druhów i dzia³a w nastêpuj¹cym
sk³adzie: prezes Wies³aw Pañczyk, wiceprezes
Dominik Pucek, z-ca prezesa, naczelnik
Marek Król, z-ca naczelnika Tomasz
Stefan, sekretarz, kronikarz W³odzimierz
Pucek, skarbnik Marcin Darocha, gospodarz
Jan Rok. Komisja rewizyjna: przewodnicz¹cy
Zbigniew Po�niak, sekretarz Przemys³aw
Kiljañski, cz³onek Stefan Sarna.

W³odzimierz Pucek
    foto: Janusz Moñka
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29 wrze�nia 2009 roku w Sali Konferencyjnej
Miejskiego O�rodka Kultury w Porêbie,

odby³a siê XXXVII sesji Rady Miasta Porêba.

Porz¹dek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocno�ci obrad.
II. Zatwierdzenie protoko³u z XXXVI Sesji Rady Miasta Porêba.
III. Wolne wnioski.
IV. Sprawozdanie z dzia³alno�ci Burmistrza w okresie miêdzysesyjnym.
V. Sprawozdania Komisji Rady Miasta za I pó³rocze 2009 roku.
VI. Analiza sprawozdania z realizacji bud¿etu za I pó³rocze 2009 roku.
VII. Zapytania, interpelacje i wnioski radnych.
VIII. Powo³anie Komisji Uchwa³ i Wniosków.
IX. Podjêcie uchwa³:

a. w sprawie ustalenia wysoko�ci stawek podatku od nieruchomo�ci
na terenie miasta Porêba,

b. w sprawie zmian w bud¿ecie 2009 roku,
c. w sprawie zaci¹gniêcia po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-

ny �rodowiska i Gospodarki Wodnej,
d. w sprawie zmian w bud¿ecie na rok 2009,
e. w sprawie okre�lenia wymagañ, jakie powinien spe³niaæ przedsiêbior-

ca ubiegaj¹cy siê o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzia³alno�ci
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w³a�cicieli nieruchomo-
�ci oraz opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczy-
sto�ci ciek³ych na terenie miasta Porêba,

f. w sprawie przyjêcia aktualizacji �Planu gospodarki odpadami dla
miasta Porêba na lata 2009-2012�,

g. w sprawie przyjêcia aktualizacji �Programu ochrony �rodowiska
dla miasta Porêba na lata 2009 � 2012�,

h. w sprawie rozpatrzenia skargi na brak odpowiedzi na korespondencjê.
X. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski .
XI. Sprawy ró¿ne.
XII. Zamkniêcie obrad sesji.
Sprawozdanie z dzia³alno�ci Burmistrza w okresie miêdzysesyjnym:
z zakresu gospodarki komunalnej i inwestycji:
trwaj¹ prace dotycz¹ce termomodernizacji  SP 3, trwaj¹ prace na hali
widowiskowo-sportowej, realizowane zgodnie z harmonogramem robót,
trwaj¹ prace przy utwardzaniu nawierzchni ulicy S³onecznej, wybudowano
dwa punkty �wietlne na ulicy Borkowej, z³o¿ono wniosek o wydanie
pozwolenia na budowê ul. Krynicznej, przygotowano wniosek o ustalenie
lokalizacji celu publicznego - budowa ulicy Mierzejewskiego,
z zakresu gospodarki nieruchomo�ciami:
przygotowano dokumentacjê do zbycia 4 lokali mieszkalnych,
przygotowano 2 podzia³y nieruchomo�ci, zawarto 4 umowy dzier¿awy
nieruchomo�ci, przygotowano dokumenty do zbycia 2 dzia³ek � 1 pa�-
dziernika odbêdzie siê przetarg,
w zakresie budownictwa i gospodarki lokalowej:
wydano 5 decyzji o warunkach zabudowy, przygotowano 4 projekty
decyzji o warunkach zabudowy, zaopiniowano 2 projekty podzia³u
nieruchomo�ci, wydano 14 za�wiadczeñ o przeznaczeniu nieruchomo�ci
i 1 wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
w trakcie realizacji jest termomodernizacja pozosta³ych dwóch �cian
budynku ul. Chopina 14, w trakcie realizacji jest wymiana pokrycia
dachowego na budynku przy ul. Chopina 12, przydzielono 3 lokale
mieszkalne, zaadoptowano lokale po  ADM-ie MPGKiM-u, na lokal
mieszkalny dla rodziny z dzieckiem niepe³nosprawnym, w budynku
przy ul. Chopina 3,
z zakresu ochrony �rodowiska:
wydano 5 decyzji zezwalaj¹cych na wycinkê drzew, zakoñczono prace
nad opracowaniem projektu aktualizacji planu gospodarki odpadami
i programu ochrony �rodowiska, rozpatrzono pozytywnie 2 wnioski
o dofinansowanie zmiany ogrzewania na ekologiczne, zakoñczono
prace projektowe oraz uzgadnianie przebudowy kolektora deszczowego
przy ul. Armii Ludowej,
z zakresu referatu promocji i zamówieñ publicznych:
og³oszono i rozstrzygniêto przetarg na dostawê sprzêtu komputero-

wego, og³oszono przetarg na modernizacjê budynku SP ZOZ w Porêbie,
og³oszono przetarg na wykonanie odwodnienia ul. Ba�niowej, przygo-
towano i z³o¿ono wniosek aplikacyjny w ramach Rozwoju Subregionu
Centralnego � fundusze unijne � na zadanie: �Rekultywacja zamkniêtej
kwatery nr 1 sk³adowiska odpadów w Porêbie�,
z zakresu o�wiaty:
rozpocz¹³ siê rok szkolny 2009/2010. Wszystkie placówki o�wiatowe
zg³osi³y zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, przekazano do
szkó³ �rodki finansowe w ramach realizacji programu rz¹dowego
�Wyprawka szkolna�, na ³¹czn¹ kwotê 5 270 z³, zabezpieczaj¹c¹ 27
wniosków rodziców dzieci uczêszczaj¹cych do naszych placówek
szkolnych, przyjêto 24 wnioski o przyznanie pomocy materialnej
dla uczniów - stypendium szkolne � w roku szkolnym 2009/2010.
sporz¹dzono 6 umów z rodzicami dzieci niepe³nosprawnych,
dowo¿onych do szkó³ specjalnych, sporz¹dzono sprawozdanie SIO,
z zakresu pracy referatu finansowego (podatki):
wydano 22 decyzje  ustalaj¹ce podatek od nieruchomo�ci, uwzglêdniaj¹ce
zmiany geodezyjne i umowy dzier¿awy, wydano 1 decyzjê w sprawie
umorzenia podatku od nieruchomo�ci, 1 decyzjê w sprawie roz³o¿enia
na raty zaleg³o�ci podatkowej, w sprawie ³¹cznego zobowi¹zania
pieniê¿nego wydano: 30 decyzji ustalaj¹cych podatek, 2 postanowie-
nia w sprawie pozostawienia podania bez rozpatrzenia, 1 decyzjê
w sprawie umorzenia podatku, 1 postanowienie w sprawie zaliczenia
nadp³aty na poczet bie¿¹cych zobowi¹zañ podatkowych, w sprawie
podatku od �rodków transportowych, wydano: 1 decyzjê  okre�laj¹c¹
podatek, 2 postanowienia o wszczêciu postêpowania, 1 postanowienie
o zawieszeniu  postêpowania, sprawdzono i zweryfikowano 7 informacji
i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomo�ci, podatku rolnego
i le�nego oraz podatku od �rodków transportowych, wystawiono
22 upomnienia, zaksiêgowano na kontach podatkowych wp³aty dokonane
w kasie, w ilo�ci 714 szt., zaksiêgowano na kontach podatkowych
wp³aty dokonane w banku, w ilo�ci 187 szt., wydano 12 za�wiadczeñ,
wystawiono 35 faktur VAT, dla dzier¿awców i najemców gruntów oraz
pomieszczeñ,
z zakresu referatu spraw obywatelskich:
prowadzone jest 6 postêpowañ administracyjnych o wymeldowanie
na wniosek,
zameldowano na pobyt sta³y � 9 osób, na pobyt czasowy � 13 osób,
przemeldowano 8 osób, wymeldowano 13 osób, udzielono 16 informa-
cji o udostêpnieniu danych osobowych, udzielono 11 informacji adre-
sowych, zarejestrowano 15 ma³¿eñstw, 9 urodzeñ i 9 zgonów, nadano
9 numerów pesel, opracowano plan przygotowania i przeprowadzenia
æwiczenia obronnego na terenie powiatu zawierciañskiego pod nazw¹:
�Sprawdzenie systemu kierowania realizacj¹ zadañ obronnych przez
podmioty uczestnicz¹ce w æwiczeniach w czasie osi¹gania stanów go-
towo�ci obronnej pañstwa, na terenie powiatu zawierciañskiego�. Opra-
cowano szczegó³owy harmonogram przebiegu æwiczenia w Urzêdzie
Miasta Porêba, przygotowano przetarg na lekki samochód po¿arniczy
dla OSP Porêba, Samochód zosta³ ufundowany ze �rodków Zarz¹du
G³ównego ZOSPRP, dotacji samorz¹du miasta Porêba i �rodków w³a-
snych OSP Porêba. Uroczyste przekazanie samochodu nast¹pi³o pod-
czas uroczysto�ci 100 lecia OSP w Porêbie, w dniu 12 wrze�nia 2009 r.
z zakresu USC:
wydano: 78 odpisów aktu stanu cywilnego, 3 za�wiadczenia o braku
okoliczno�ci wy³¹czaj¹cych zawarcie ma³¿eñstwa, 1 decyzjê o zmianie
nazwiska, 1 decyzjê o umiejscowieniu aktów st.cywilnego, 1 decyzjê
o skróceniu oczekiwania na zawarcie ma³¿eñstwa, 1 decyzjê o sprosto-
waniu aktu st.cywilnego, sporz¹dzono: 5 aktów ma³¿eñstwa, 6 aktów
zgonów, wprowadzono do ksi¹g i bazy informatycznej: 1 orzeczenie
S¹du Okrêgowego o rozwodzie, 14 przypisków o zgonach, 1 przypisek
o ma³¿eñstwie, udzielono 2 �lubów cywilnych,
Przedstawiê równie¿ bie¿¹c¹ informacjê MOPS-u dotycz¹c¹ dzia³alno�ci
w obszarze pomocy spo³ecznej, �wiadczeñ rodzinnych, funduszu
alimentacyjnego, �wietlicy �rodowiskowej oraz projektu wspó³finan-
sowanego przez UE w ramach europejskiego funduszu spo³ecznego:
pomoc spo³eczna: zakoñczono akcjê wypoczynku letniego dzieci
i m³odzie¿y. Jest to zadanie fakultatywne, czyli zale¿y od mo¿liwo�ci
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finansowych O�rodka. Z tej formy pomocy skorzysta³o 13 dzieci,
4 dzieci � kolonie w Rewalu- Kuratorium O�wiaty, 2 dzieci � obóz
z Hufca ZHP w Kokotku, 7 dzieci -kolonie w Poniku � Caritas Archi-
diecezji Czêstochowskiej � te ostatnie finansowane by³y z bud¿etu
MOPS w wysoko�ci 3 150 z³, Obecnie pracownicy socjalni przygotowuj¹
plan pomocy dot. okresu zimowego, g³ównie zaopatrzenia �rodowisk
w opa³ , odzie¿ i ¿ywno�æ. Zapotrzebowanie na tê formê pomocy jest
bardzo du¿e. Ok. 120 podopiecznych kwalifikuje siê do otrzymania
pomocy w formie opa³u. Pomoc ta równie¿ jest uzale¿niona od posiadanych
�rodków finansowych, zatem bêdzie to tylko dofinansowanie. Od 1
wrze�nia br rozpoczêto realizacjê programu �Pomoc pañstwa w zakresie
do¿ywiania�,trwa sprawdzanie sytuacji materialno-bytowych rodzin
kwalifikuj¹cych siê do pomocy. Z posi³ków w szko³ach  korzysta
ok. 100 dzieci. Po przerwie letniej wznowiono posi³ki dla doros³ych,
korzysta z nich 23 osoby.
�wiadczenia rodzinne � obecny okres zasi³kowy zosta³ przed³u¿ony
wszystkim uprawnionym osobom o 2 miesi¹ce tj. do koñca pa�dziernika
br. Nowy okres zasi³kowy rozpoczyna siê 01.11.09 i koñczy
31.10.2010r. Od wrze�nia przyjmowane s¹ ju¿ wnioski o wyp³atê
�wiadczeñ na nowy okres zasi³kowy. Do 25 wrze�nia przyjêto 210
wniosków. W nowym okresie zasi³kowym zmiany dotycz¹ tylko
wysoko�ci zasi³ku rodzinnego, �wiadczenia pielêgnacyjnego, a kryterium
dochodowe pozostaje bez zmian.
fundusz alimentacyjny � kryterium dochodowe i mak. wysoko�æ �wiad-
czenia � bez zmian, w zwi¹zku z orzeczeniem Trybuna³u Konstytu-
cyjnego, dotycz¹cego niekonstytucyjno�ci odbierania praw jazdy
d³u¿nikom alimentacyjnym, czekamy na ich uzasadnienie i wytyczne
resortu pracy. Do 25 wrze�nia przyjêto 23 wnioski o fundusz,
dodatki mieszkaniowe � w wyniku sta³ego monitoringu i sprawdzania
osób ubiegaj¹cych siê o dodatek mieszkaniowy wykazana jest tendencja
spadkowa liczby wniosków oraz wysoko�æ wyp³acanych dodatków.
Dla porównania w 2008 r., rozpatrzono 295 wniosków, a do 25 wrze�nia
br,. liczba wniosków wynosi 190. Jest to bardzo korzystne dla bud¿etu gminy,
�wietlica �rodowiskowa � od 1 lipca trwa realizacja dotacji rozwojowej
z Województwa �l¹skiego, przeznaczonej na realizacjê zadania �Wzmocnienie
gminnych �wietlic dla dzieci i m³odzie¿y�. Z dotacji tej wysoko�ci 15
000 z³, zakupiono stó³ do ping-ponga, sztalugi, farby do malowania
Zorganizowano jednodniow¹ wycieczkê do Weso³ego Miasteczka
i Planetarium. Zatrudniono dwóch nauczycieli z jêzyka angielskiego
i matematyki, do pomocy w odrabianiu lekcji. Do koñca grudnia
dofinansowane bêd¹ równie¿ koszty prowadzenia placówki. Dodatkowo
dzieci do otrzymywanych posi³ków otrzymuj¹  jogurt i sok. Program
operacyjny kapita³ ludzki � w zwi¹zku z brakiem p³ynno�ci finansowanej
do sierpnia 2009 r., trwa³o rozliczanie projektu wspó³finansowanego
z UE za 2008 rok. W czerwcu zosta³ zatwierdzony kolejny wniosek
i podpisana umowa do realizacji nowego projektu w ramach EFS.
Projekt jest w trakcie realizacji. Uczestniczy w nim 23 ostatecznych
beneficjentów. Zakoñczono zajêcia szkoleniowe: trening umiejêtno�ci
spo³ecznej, konsultacje z doradc¹ zawodowym i psychologiem. Trwaj¹
kursy zawodowe na pracownika ogólnobudowlanego, spawacza,
pracownika utrzymania czysto�ci, komputerowy oraz opiekunki osób
starszych. Uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych zostanie
zakoñczone wydaniem certyfikatu dostosowanego do wymogów UE.
Dotychczasowy rezultat projektu to pozyskanie pracy przez dwie
osoby. Zakoñczenie projektu planowane jest na grudzieñ 2009 r.
W okresie sprawozdawczym wyda³em 14 zarz¹dzeñ, dotycz¹cych:
- 3 zarz¹dzenia w sprawie zawarcia umowy dzier¿awy,
- w spr. sprawozdania z wykonania bud¿etu za I pó³rocze,
- 4 zarz¹dzenia w spr. zmian w uk³adzie wykonawczym bud¿etu,
- dot. zmiany planu kont,
- dot. powo³ania komisji d/s naboru na stanowisko inspektora w Referacie GMR,
- ustalenia wysoko�ci wadium do przetargu,
- powo³ania komisji przetargowej, do zbycia 2 nieruchomo�ci,
- upowa¿nienia Sekretarza do za³atwiania spraw z zakresu administracji
- w sprawie przeklasyfikowania sprzêtu OC
W miesi¹cu wrze�niu obchodzili�my te¿: 70 rocznicê wybuchu
II wojny �wiatowej, 100-lecie OSP w Porêbie. Uczcili�my trud pracy

rolnika, �wiêtuj¹c do¿ynki w Niwkach.
W ostatni weekend, przy piêknej pogodzie, zgodnie z porêbsk¹
tradycj¹ odby³ siê VII Festiwal Pra¿onek  wzbogacony o rajd samochodowy.
Na pra¿onkach go�cili�my delegacjê z miasta partnerskiego Kisztelek z Wêgier.
Wszystkim osobom zaanga¿owanym w organizacjê wymienionych
imprez serdecznie dziêkujê.
W kolejnym punkcie obrad sesji, sprawozdania z dzia³alno�ci poszcze-
gólnych Komisji przedstawili:
- Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej - Jerzy Targonij,
- Przewodnicz¹cy Komisji Gospodarki - Janusz Widurski,
- Przewodnicz¹cy Komisji O�wiaty - Jerzy B³ach.
Zapytania, interpelacje i wnioski radnych.
Radny Jerzy B³ach:
1. W zwi¹zku z zabraniem czê�ci terenu bie¿ni na stadionie MKS pod
drogê po¿arow¹ przy hali zachodzi konieczno�æ przed³u¿enia p³yty
boiska pi³karskiego w kierunku wschodnim o 6,5 m. Ca³kowity koszt
tego zadania wraz z monta¿em dwóch nowych bramek wg warto�ci
kosztorysowej wyniesie 26.000 z³/ Wnioskujê o zwiêkszenie dotacji
dla MKS Porêba o tê kwotê w przysz³orocznym bud¿ecie gdy¿ nie
mo¿emy dopu�ciæ do zamkniêcia boiska.
2. Proszê o interwencjê w sprawie wycieku wody na ul. Zak³adowej
3. Czy w bie¿¹cym roku s¹ przewidziane prace ziemne na terenie
MOSiR zwi¹zane z budow¹ widowni przy boiskach do pi³ki pla¿owej.
4. Proszê o wyciêcie zakrzaczeñ przy podstacji energetycznej.
5. Gratulujê wspania³ej organizacji VII Festiwalu Pra¿onek.
Radny Leszek Majewski:
1. Kiedy zostanie uzupe³niona szyba w wiacie przystankowej na ul. G³ównej?
2. Proszê o uruchomienie na lampy na ul. Ciemnej
3. Proszê o uruchomienie odpowiednich s³u¿b w sprawie zakrzaczeñ
przy prywatnych posesjach na ul. Krawieckiej, Ciemnej i Przysz³o�ci.
4. Proszê rozwa¿yæ sprawê modernizacji dróg transportu rolniczego
zw³aszcza ulicy przebiegaj¹cej pomiêdzy Niweck¹ a Krawieck¹.
Radny Karol Hadrych:
1. Czy w bud¿ecie na rok 2010 s¹ planowane �rodki na projekt technologiczny
niezbêdny do zadania �Termomodernizacja Miejskiego O�rodka
Kultury w Porêbie�.
Radny Marian Machura:
1. Kiedy rozpoczn¹ siê roboty budowlane i kanalizacyjne przy DK 78?
2. Wnioskujê o utwardzenie �cie¿ki przy ul. Ró¿anej.
3. Wnioskujê o prze�wietlenie drzew w Parku Stra¿aka.
Radna Ewa Skulimowska:
1. Mieszkañcy bloku przy ul. Chopina 6 zg³osili usterki zwi¹zane
z wymian¹ pokrycia dachowego. (nieszczelne rynny, podnosz¹cy siê
dach pod wp³ywem silnego wiatru, ba³agan, którego nie posprz¹ta³a
firma wykonuj¹ca zlecenie).
2. Nasze miasto jest za�miecane w centrum przez osoby spo¿ywaj¹ce
alkohol na ³awkach. Proszê o interwencjê w tej sprawie.
3. Chcia³am podkre�liæ dobr¹ wspó³pracê z Prezesem Mariuszem
Rokiem z MPGKiM. Stwierdzam, ¿e prace w hotelu s¹ sukcesywnie
prowadzone.
4. Zapytanie do Radnego Powiatowego Zbigniewa Sa³aciñskiego: Dla-
czego nauczyciel wykonuj¹cy czynno�æ przeprowadzenia egzaminu
maturalnego (ustnego) nie podpisuje umów oraz dlaczego wynagrodze-
nie z tego tytu³u wp³ywa po 4 miesi¹cach. Czy jest to opiesza³o�æ
Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie czy wi¹¿e siê z sytu-
acj¹ finansow¹ Starostwa Powiatowego.
5. Dziêkujê Radnemu W³odzimierzowi Rokowi za wsparcie akcji re-
krutacyjnej Zespo³u Szkó³ i mo¿liwo�æ bezp³atnej promocji tej akcji w
autobusach. Kwota tego sponsoringu wynios³a 700 z³.
Radny Czes³aw Firek:
1. Wnioskujê o wyczyszczenie studzienek przy DK 78.
2. Wnioskujê o modernizacjê i budowê chodników przy ul Armii Ludowej.
Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania Radnych:
Radny Jerzy B³ach:
1. Przygotujemy wniosek na modernizacjê stadionu MKS. My�lê, ¿e
w tym projekcie bêdzie równie¿ przewidziana nowa lokalizacja p³yty boiska.
2. Przeprowadzimy wizjê lokaln¹. Bêdziemy kontaktowaæ siê z RPWiK.
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Korzystaj¹c z okazji pragnê podziêkowaæ Pañstwu Radnym za cenne
informacje dotycz¹ce sytuacji w poszczególnych okrêgach wyborczych.
3. Planujemy wybudowaæ now¹ trybunê w lekkiej konstrukcji dla
oko³o 100 widzów od strony zachodniej. Uwarunkowane jest to jednak
tym czy uda nam siê pozyskaæ �rodki na ten cel. Dziêkujê dotychcza-
sowym sponsorom dziêki którym uda³o nam siê pozyskaæ ³adny
i funkcjonalny obiekt spotowy przeznaczony do rozgrywek pi³ki
siatkowej pla¿owej.
Radny Leszek Majewski:
1. Na chwilê obecn¹ nie ma �rodków na pokrycie kolejnej dewastacji.
Kolejne uzupe³nienie szyb w wiatach spowodowa³a, ¿e wstrzymali�my
uzupe³nienia brakuj¹cych szyb. Wyra¿am nadziejê, ¿e stopieñ wandalizmu
w naszym mie�cie bêdzie siê zmniejsza³. Apelujê do mieszkañców
o zwracanie uwagi na tego typu dzia³ania, gdy¿ szkody s¹ naprawiane
z naszych pieniêdzy.
2. Gmina wyst¹pi z wnioskiem do firmy Enion o zabudowê punktów �wietlnych.
3. Gmina systematycznie informuje poprzez og³oszenia na s³upach
informacyjnych o obowi¹zku, który jest na³o¿ony na mieszkañców,
dotycz¹cy utrzymania swoich posesji w nale¿ytym porz¹dku do osi
jezdni. Gmina natomiast mo¿e interweniowaæ na terenach niezamieszka³ych
przez mieszkañców.
4. Temat na dzieñ dzisiejszy jest trudny do zrealizowania ze wzglêdu
na to, ¿e jeste�my gmin¹ miejsk¹, w zwi¹zku z czym nie mo¿emy
pozyskaæ �rodków pozabud¿etowych na ten cel. Ewentualne naprawy
bêdziemy realizowaæ za pomoc¹ �rodków w³asnych.
Radny Karol Hadrych:
1. Bêdziemy starali siê zabezpieczyæ �rodki na ten cel gdy¿ inwestycja
ta jest konieczna. Zdajê sobie sprawê ze stanu technicznego MOK.
Chcia³bym jednak dokoñczyæ inwestycjê zwi¹zan¹ z termomodernizacj¹
SP3 oraz Miejskiego Zespo³u Szkó³. Po zakoñczeniu tych inwestycji
bêdziemy realizowaæ zadanie dotycz¹ce termomodernizacji MOK.

Radny Marian Machura:
1. W bud¿ecie gminnym na rok 2009 na przebudowê istniej¹cego kolektora
deszczowego pod drog¹ krajow¹ DK 78 zaplanowano kwotê 97.000 z³ z czego
oko³o 37.000 z³ przeznaczyli�my na projekty i uzgodnienia, zatem pozosta³a
kwota nie jest wystarczaj¹ca na wykonanie tego zadania w tym roku.
2. Z rado�ci¹ informujê mieszkañców osiedla przy ul. Ró¿anej oraz
Pana Radnego, ¿e w momencie ukazania siê �Wspólnych Spraw� inwestycja
ta zostanie zakoñczona.
3, My�lê, ¿e bêdzie to dobry poligon æwiczeniowy dla druhów stra¿aków
OSP Porêba, gdy¿ jednostka ta jest gospodarzem tego terenu.
Radna Ewa Skulimowska:
1. Bêdzie mia³o miejsce spotkanie wykonawców z inspektorem nadzoru
oraz pracownikiem Urzêdu Miasta w sprawie prac przeprowadzonych
w budynku przy ul. Chopina 6. Je�li rzeczywi�cie potwierdz¹ siê te
informacje to bêdziemy egzekwowaæ usuniêcie usterek w ramach rêkojmi.
2. Przeka¿emy informacjê Pani Radnej do s³u¿b Policji, gdy¿ jest
to instytucja powo³ana do tego typu interwencji.
3. Radny Powiatowy Zbigniew Sa³aciñski po zaczerpniêciu informacji
w Starostwie Powiatowym udzieli informacji na kolejnej sesji w sprawie wyna-
gradzania nauczycieli za przeprowadzanie egzaminów maturalnych (ustnych).
Radny Czes³aw Firek:
1. Modernizacja chodników przy ul Armii Ludowej mo¿liwa bêdzie
tylko i wy³¹cznie po podpisaniu porozumienia z Generaln¹ Dyrekcj¹
Dróg i Autostrad poniewa¿ jak wiadomo nie jest to teren gminy Porêba.
W zwi¹zku z czym nie mo¿emy wydaæ naszych �rodków z naszego
bud¿etu na teren zarz¹dzany przez GDDiA.
2. Jest to obowi¹zek s³u¿b Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad jako w³a�ciciela terenu.
Po odczytaniu korespondencji oraz wyczerpaniu tematów
w sprawach ró¿nych Przewodnicz¹cy  Rady Miasta zamkn¹³ obrady
XXXVII Sesji Rady Miasta Porêba.

                              Karol Hadrych

Kronika kryminalna Porêby sierpieñ - wrzesieñ 09`
14.08. � ul. Wolno�ci, funkcjonariusz Policji ujawnili nielegalny pobór energii.
18.08. � ul. Zielona, n/n sprawca dokona³ podpalenia samochodu marki BMW.
25.08. � ul. LWP, n/n sprawca dokona³ kradzie¿y z w³amaniem do kiosku RUCH-u
27.08. � ul.LWP funkcjonariusze Policji w toku czynno�ci ustalili dwóch nieletnich sprawców, którzy dopu�cili

     siê szeregu podpaleñ mienia na terenie m. Porêby,
03.09. � ul. Chopina, n/n sprawca dokona³ krótkotrwa³ego zaboru samochodu m-ki Seat Ibiza,
19.09. � ul. Chopina, n/n sprawca dokona³ kradzie¿y tylnej listwy samochodu m-ki Renault Megane,
28.09. � ul. LWP, n/n sprawca dokona³ kradzie¿y do kiosku RUCH-u.
W okresie sierpnia i wrze�nia funkcjonariusze Policji zatrzymali ³¹cznie 10 nietrze�wych, kieruj¹cych pojazdami
na terenie miasta Porêba.

Raport z budowy hali sportowej
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Uczestnicy uroczysto�ci z pod Urzêdu
Miasta z pocztami sztandarowymi przema-
szerowali pod Pomnik Pamiêci Narodowej.
Pod pomnikiem nast¹pi³o uroczyste z³o¿enie
wieñców i kwiatów przez delegacje organizacji
spo³ecznych i miejscowe instytucje. Burmistrz
miasta Marek �liwa podziêkowa³ za przy-
k³ad obywatelskiej postawy i patriotyzmu
i udzia³ w tych uroczysto�ciach.

Dzieñ 1 wrze�nia corocznie w powojennej
Polsce obchodzony by³ jak �wiêto. By³o
to dziwne �wiêto, bo klêsk raczej siê nie �wiêtuje.
Refleksja by³a jednak przydatna, bo prawda
o kampanii wrze�niowej przez dziesi¹tki lat
by³a przyt³umiona.

Zaniepokojenie wobec zbli¿aj¹cej siê wojny
ju¿ w sierpniu udziela³o siê równie¿ miesz-
kañcom Porêby, chocia¿ oficjalne w³adze
lekcewa¿y³y niebezpieczeñstwo i do ostatniej
chwili zapewnia³y o pe³nej gotowo�ci do
odparcia ewentualnego najazdu. W ostatniej
chwili powsta³ plan ewakuacji wydzia³u
mechanicznego do Pruszkowa a odlewni do
Kielc. Robotników zapewniano, ¿e planowana
ewakuacja ma charakter tymczasowy, gdy¿
nasza armia szybko upora siê z armi¹ hitle-
rowsk¹, je�li tylko siê o�mieli naruszyæ nasze
granice. Rankiem 1 wrze�nia 1939 r. przysz³y
równie¿ wie�ci do Porêby o przekroczeniu
granicy przez wojska hitlerowskie. Zaniepokojeni
ludzie gromadzili siê na dziedziñcu fabrycznym.
Mê¿czyznom zaczêto rozdawaæ karty wcielenia
do jednostek wojskowych, które ju¿ nie ist-
nia³y lub mia³y przestaæ istnieæ w ostatnich
dniach. Ewakuacja pracowników i ich rodzin
nie by³a nale¿ycie przygotowana. Oczekiwany
poci¹g stan¹³ na bocznicy dopiero 2 wrze�nia
wieczorem, gdy dooko³a szala³a ju¿ wojna.
W po�piechu ludzie zabierali ze sob¹ co siê
da³o, my�l¹c, ¿e przetrwaj¹ kilka dni potrzeb-

  Wrze�niowa rocznica

nych do odparcia nag³ej napa�ci i po zwyciêstwie
wróc¹ do swych domów. Porêba czê�ciowo
opustosza³a. Rozpoczê³a siê tragiczna wêdrówka,
której nikt nie potrafi³ opanowaæ. Gdy
wyje¿d¿ali�my w kierunku Kielc, to mówiono,
¿e �pszeniczka� wyje¿d¿a, a �konkol� zostaje
w domu - wspominaj¹ uczestnicy tamtych
wydarzeñ. Jechali�my wagonami tzw.
�krowiakami� z otwieranym dachem. Trzy
samoloty niemieckie dosiêg³y nasz poci¹g
4 wrze�nia pod Charsznic¹ i ostrzela³y go
z broni maszynowej dwukrotnie oraz zrzucaj¹c
bombê. Uciekali�my przez pola do pobliskiego
lasu oraz pod wiadukt. Naloty te pozostawi³y
4 �miertelne ofiary ( Wies³awê Pêdzik lat 11,
Zofiê Kubik lat 10, Irenê Kurzawa lat 10

i Piotra Bêdkowskiego lat 55), kilkana�cie osób
rannych i rozbity poci¹g, który siê nie nadawa³
do dalszej jazdy. Trzy ciê¿ko ranne osoby
zabrano do szpitala w Miechowie, w którym
zmar³a ciê¿ko ranna dniu 5 wrze�nia Emma
Baran. Pozosta³e dwie ciê¿ko ranne osoby
Aniela Pêdzik i Stanis³awa Kubik po dwóch
miesi¹cach pobytu w szpitalu w Miechowie
przewiezione zosta³y do szpitala w Zawierciu
i prze¿y³y. Ludzie klucz¹c ukradkiem po la-
sach i polnych �cie¿kach, poniewa¿ drogami
ci¹gnê³y zmotoryzowane kolumny hitlerowskie,
wracali do swych domów. Okupanci wkroczyli
do Porêby w poniedzia³ek 4 wrze�nia. Porêba
pod zmienion¹ pisowni¹ �Poremba� wcielona
zosta³a do III Rzeszy. Powracaj¹cy po 2 � 3
tygodniach tu³aczki mieszkañcy Porêby
zastali ju¿ na miejscu zorganizowan¹ admini-
stracjê i posterunek ¿andarmerii. 29 mieszkañców
Porêby walczy³o w kampanii wrze�niowej.
W �ród nich poszed³ te¿ na wojnê porucznik
rezerwy � nauczyciel w Porêbie Tadeusz
Orzechowski, który po wziêciu do niewoli
przebywa³ w obozie w Kozielsku. Wielu
mieszkañców Porêby walczy³o na ró¿nych
frontach II wojny �wiatowej. Dymitr Kraczko
przeszed³ ca³y szlak bojowy w I Armii Wojska
Polskiego od Sielc a¿ do Berlina. Marian Piwko
i W³adys³aw Targnij przeszli szlak w II Armii
Wojska Polskiego. Kapitan Stanis³aw Drze-
wiecki walczy³ w Armii Polskiej na wschodzie
i w Korpusie Polskim dowodzonym przez
genera³a W³adys³awa Andersa. Zgin¹³ w wal-
kach pod Boloni¹. Do Armii Andersa wst¹pi³
te¿ Franciszek Kisielewski który walczy³
m.in. pod Monte Cassino. Wielu mieszkañców
Porêby walczy³o te¿ w ró¿nych oddzia³ach
partyzanckich.

          W³odzimierz Pucek

W dniu 1 wrze�nia obchodzili�my 70 rocznicê rozpoczêcia II wojny �wiatowej.
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Uroczyst¹ zbiórk¹ zainaugurowa³o te¿
nowy sezon ko³o ³owieckie nr 84 �Porêba�
w Porêbie. Polowanie na dzikie kaczki
i go³êbie grzywacze rozpocz¹³ od odprawy
prezes ko³a Krzysztof Mazur, który powita³
wszystkich my�liwskim pozdrowieniem
�Darz Bór�.

Polowanie zakoñczono staropolskim
zwyczajem pokotem, a królem pierwszego
polowania zosta³ Marek �liwa.

� My�liwi nie tylko poluj¹, ale zajmuj¹ siê
te¿ gospodark¹ ³owieck¹ i dokarmiaj¹ zwierzy-
nê � mówi ³owczy ko³a Marek Dynowski.
- Z rozpoczêciem sezonu wi¹¿emy nadzieje
na lepsze wyniki w zakresie hodowli zwierzyny
drobnej. W ubieg³ym roku ko³o nasze zasiedli³o
pola Porêby i W³odowic wpuszczaj¹c ba¿anty
i kuropatwy. Obserwujemy nieznaczny wzrost
populacji zaj¹ca. W najbli¿szym czasie planujemy
dalsze zakupy i zasiedlanie ³owiska ba¿antami.
Rozmiary tych przedsiêwziêæ bêd¹ jednak

Sezon ³owiecki rozpoczêto
W ostatni weekend prawie wszystkie ko³a ³owieckie naszego regionu rozpoczê³y sezon ³owiecki

2009/2010 w polowaniach zbiorowych.

zale¿a³y g³ównie od wielko�ci szkód, wyrz¹-
dzonych przez dziki w uprawach rolnych.
W celu ograniczenia tych szkód, uci¹¿liwych

równie¿ dla rolników, prowadzone jest intensywne
dokarmianie dzików w lasach.

W. Pucek

Z ¿ycia ko³a emerytów

Zarz¹d PZERiI kolo w Porêbie zorganizowa³
wycieczkê w dn.20-08-2009 do Sanktuarium
w Le�niowie, zamku w Olsztynie k. Czêstochowy oraz
Z³otym Potoku.

Przewodnikiem wycieczki by³ licencjonowany przewodnik
Wy¿yny Krakowsko-Czêstochowskiej W³odzimierz Pucek, któremu
sk³adamy serdeczna podziêkowania. W dniu 9,10,11.09 oraz
16.17.18.09 odby³y siê wycieczki do wód termalnych w Bukowinie
Tatrzañskiej. Po drodze zwiedzali�my Sanktuarium w Lud�mierzu.
W dniu 28.10.2009 o godz.16 w miejscowym MOK odbêdzie siê
spotkanie z okazji Dnia Seniora, po³¹czone z zebraniem sprawozdaw-
czym za miniony okres dzia³alno�ci Zarz¹du. Zapraszamy wszystkich
cz³onków zwi¹zku. Plan wycieczek i spotkañ integracyjnych znajduje
siê w siedzibie Zwi¹zku.

Przewodnicz¹ca Zwi¹zku
Krystyna Rauk.

Dzieñ bez
samochodu

Po raz siódmy w Polsce, 22 wrze�nia obchodzili�my
Europejski Dzieñ Bez Samochodu.

W wiêkszo�ci polskich miast, zorganizowane zosta³y w tym dniu
lokalne kampanie na rzecz promocji komunikacji przyjaznej ludziom
i �rodowisku. Has³o tegorocznych obchodów brzmia³o: �Popraw
klimat swojego miasta�. Celem kampanii by³o zainteresowanie
mieszkañców miast ide¹ zrównowa¿onego transportu na terenach
miejskich. Równie¿ cz³onkowie Klubu Turystyki Kolarskiej przy kole
PTTK nr 7 w Porêbie zorganizowa³o po terenie Porêby i okolicznych
dzielnicach wycieczkê rowerow¹. Na parkingu przy FUM Porêba
w dniu tym by³o mniej ni¿ zwykle samochodów, byæ mo¿e zostawili
swój samochód w gara¿u a do pracy udali siê komunikacj¹ miejsk¹
lub rowerem.

/W.P./
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Do¿ynkowe
�wiêto Plonów

w Niwkach

Barwny korowód do¿ynkowy na czele z orkiestr¹ OSP Porêba II i pocztami sztandarowymi OSP z Porêby, Niwek, Krzemienny i Górki
wyruszy³ z pod remizy w Niwkach który otwierali starostowie tegorocznych do¿ynek Ma³gorzata Nowak i Janusz Szmal. Do¿ynkow¹ mszê
�w. celebrowa³ proboszcz parafii ks. Marek Jelonek. Podczas mszy modlono siê, by ¿adnej z polskich rodzin nigdy nie zabrak³o chleba,
a proboszcz parafii po�wieci³ przyniesione przez cz³onkinie Ko³a Gospodyñ Wiejskich z Niwek wieñce do¿ynkowe uplecione z tegorocznych
zbiorów. Starostowie do¿ynek wrêczyli tradycyjne bochenki chleba dla burmistrza miasta Marka �liwy, przewodnicz¹cego Rady Miasta
Gabriela Zieliñskiego, starosty zawierciañskiego Ryszarda Macha i proboszcza tutejszej parafii. Po mszy burmistrz miasta uroczy�cie
otworzy³ �wiêto Do¿ynkowe i ¿yczy³ wszystkim rolnikom satysfakcji z pracy w polu i obfitych plonów. W czê�ci artystycznej wyst¹pi³a
m³odzie¿ z MOK w Porêbie, Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Niwkach i chór Polskiego Zwi¹zku Emerytów i Rencistów z Porêby. W godzinach
popo³udniowych uroczysto�ci �wiêta Do¿ynkowego zakoñczy³a zabawa taneczna.

                                                                                                            W³odzimierz Pucek

13 wrze�nia z inicjatywy Urzêdu Miasta Porêba,
MOK i parafii p.w. Matki Bo¿ej Anielskiej
w Porêbie -  Niwkach odby³y siê gminne do¿ynki.
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Obchodzono Dzieñ Dzia³kowca
19 wrze�nia odby³ siê doroczny festyn Rodzinnych Ogródków Dzia³kowych im. A. Mickiewicza w Porêbie.

W festynie w�ród zaproszonych go�ci obecni byli: sekretarz
miasta Halina Firek, przewodnicz¹cy Rady Miasta Gabriel Zieliñski,
kierownik kolegium prezesów Rejonu Zawiercie Czes³aw Tarnachowicz,
cz³onek zarz¹du okrêgowego Józef Praszkiewicz, prezes MPGKiM
w Porêbie Mariusz Rok, radne Ewa Skulimowska i Zofia Gocy³a,
prezes firmy SARA Cezary Giersztyn.

Najbardziej zas³u¿onym dzia³kowcom wrêczono odznaki �Zas³u¿ony
Dzia³kowiec� br¹zow¹ Ewie Borówka i Zbigniewowi Skrzypczyk,
a srebrn¹ dla Wies³awa Drabka i Jerzego Chwalby, odznak¹
�Za zas³ugi dla PZD� wyró¿niono kierownika firmy �Aleksander�

Macieja Szkar³at, przyznan¹ przez Polski Zwi¹zek Dzia³kowców,
dyplomami za wzorowe zagospodarowanie dzia³ki i za udzia³
w pracach spo³ecznych na rzecz ogrodu wrêczono Zofii Miote³ka,
Irenie Wójcik, Renacie Sobczyk, Janowi i Zbigniewowi Kotnis,
Cezaremu Giersztyn i Romualdowi Mazur.

Dla dzieci zorganizowano wiele konkursów i zabaw. Jesienny
Festyn Dzia³kowców przy grillu, pra¿onkach i kuflu piwa zakoñczy³a
zabawa taneczna przy zespole muzycznym �PAGOS� z Zawiercia
pod kierownictwem Krzysztofa Raka.

W. Pucek

Pod has³em �Pomagajmy ziemi � codziennie�

Celem akcji by³o budowanie �wiadomo�ci ekologicznej oraz inicjowanie
dzia³añ na rzecz ochrony �rodowiska.. Kilkadziesi¹t worków ze �mie-
ciami - to wynik ich pracy. �mieci by³o mniej ni¿ w latach poprzednich
oraz zaobserwowano znaczn¹ poprawê czysto�ci �rodowiska. Uczniowie
SP nr 1 i Gimnazjum sprz¹tali tereny wokó³ szko³y, boiska i MOK,
SP nr 2 tereny przyszkolne i ul. Asfaltow¹ do placu zabaw, SP nr 3
w Borkach, Zespó³ Szkó³ tereny wokó³ szko³y a Przedszkole teren
Przedszkola. Urz¹d Miejski zabezpieczy³ worki i rêkawiczki,
a MPGKiM przewioz³o zape³nione worki ze �mieciami, swoimi
�rodkami transportu na miejscowe wysypisko �mieci. Wiele klas
po skoñczonej pracy zrobi³o sobie klasowe pra¿onki.

Mamy nadziejê ¿e has³o tegorocznej akcji � wprowadzone
zostanie w naszych domach, miejscach pracy, gminach. Zachêcamy

18 wrze�nia oko³o 700 uczniów wraz z nauczycielami z wszystkich szkó³ z terenu Porêby,
po raz kolejny w³¹czy³o siê do akcji �Sprz¹tanie �wiata � Polska 2009�.

te¿ do likwidowania dzikich wysypisk. Ale przede wszystkim
przypominamy: wszystkie decyzje, jakie podejmuje ka¿dy z nas maj¹
wp³yw na �rodowisko! Tak wiêc: POMÓ¯MY ZIEMI!

 W. Pucek



90 lecie �porêbskiego�
klubu sportowego

Pierwsza nazwa klubu to �Przemsza� Porêba, od 1938 roku
�Mechanik�, gdy¿ sponsorem klubu by³o Stowarzyszenie Mechaników
Polskich z Ameryki. Po wojnie klub ponownie przyj¹³ nazwê
�Przemsza�, a w 1946 roku RKS (Robotniczy Klub Sportowy).
Od 1950 roku do 1992 roku klub nosi³ nazwê Stal Porêba. 28 lipca 1993 roku
powo³ano Miejski Klub Sportowy MKS Porêba. Poza sekcj¹ pi³karsk¹
w Porêbie prowadzono: sekcjê kajakow¹, motorow¹, siatkówki

3 pa�dziernika MKS w Porêbie zorganizowa³ uroczyste obchody 90-lecia �porêbskiego� klubu sportowego,
poniewa¿ przez te 90 lat nazwa klubu ulega³a kilku zmianom.

mêskiej i ¿eñskiej (od 1947 r.), koszykówki, tenisa sto³owego
i lekkoatletyczn¹ (od 1948 r.) sekcjê szachow¹ i tenisa ziemnego
(od 1950 r.), hokeja na lodzie (od 1953 r.), boksersk¹ (od 1955 r.)
i bryd¿a sportowego.

Na boisku MKS w Porêbie uroczystego otwarcia obchodów
jubileuszowych dokona³ prezes MKS Porêba Mariusz Sobczyk.
Burmistrz Miasta Marek �liwa przekaza³ na rêce prezesa pami¹tkowy
puchar, a radni Rady Miasta ufundowali kosiarkê spalinow¹.

Mi³ym akcentem obchodów by³ mecz oldbojów MKS Porêba �

Zag³êbie Sosnowiec. W obu dru¿ynach wyst¹pi³o wielu znanych kiedy�
pi³karzy. Mecz zakoñczy³ siê zwyciêstwem Zag³êbia Sosnowiec 8 : 2
(1:1). Bramki zdobyli dla Zag³êbia Sosnowiec Maciej Zudin � 7
i Roman Miszczak. Dla MKS Porêba dwie bramki zdoby³ Rafa³ Koclêga.

W przerwie meczu prezes Podokrêgu Sosnowieckiego Pi³ki No¿nej
Józef Grz¹ba przekaza³ na rêce prezesa MKS Porêba pami¹tkowy
puchar oraz wrêczy³ dyplomy zawodnikom i trenerowi trampkarzy
Wac³awowi Rok za zajêcie I miejsca grupy III Podokrêgu Sosnowiec,

a prezes MKS Porêba wrêczy³ dyplomy dzia³aczom i by³ym pi³karzom,
którzy na przestrzeni lat przyczynili siê do rozwoju sportu w Porêbie.

Na zakoñczenie w �wietlicy �Anatol� odby³o siê przy �kuflu piwa�
spotkanie by³ych pi³karzy i dzia³aczy, wspominano czasy, kiedy
w Porêbie sport odnosi³ du¿e sukcesy.

Od 3.09.2009r. otwarta jest nowa strona internetowa:
www.mksporeba.boo.pl

W³odzimierz Pucek



VII �wiatowy Festiwal
Pra¿onek � Porêba 2009

26 wrze�nia na terenie Amfiteatru odby³ siê w Porêbie VII �wiatowy Festiwal Pra¿onek. Burmistrz
miasta Marek �liwa uroczy�cie otworzy³ imprezê i wraz z zaproszonymi go�æmi zapali³ ognisko pod dwoma
najwiêkszymi na �wiecie kocio³kami.

W�ród zaproszonych go�ci byli m.in. senatorowie Zbigniew
Meres i Zbigniew Szaleniec, pose³ Grzegorz Dolniak, prezydent
Zawiercia Miros³aw Mazur, wójt W³odowic Krzysztof Szlachta
oraz go�cie z wêgierskiego miasta Kistelec którzy poczêstowali mieszkañców
Porêby wêgierskim winem.  Jak co roku wiele kocio³ków przygotowali
mieszkañcy miasta, które wziê³y udzia³ w konkursie na najlepiej
upieczone pra¿onki. Najlepsze okaza³y siê te przygotowane przez
pani¹ Danutê Dobiech z Polskiego Zwi¹zku Emerytów i Rencistów,
Aleksandrê Sadowsk¹ z grupy 49,5 i Klub Turystyki Kolarskiej
z Zawiercia.

 W VII �wiatowym Festiwalu Pra¿onek uczestniczy³a liczna grupa
mieszkañców Porêby i okolicznych miejscowo�ci a tak¿e Myszkowski
Klub Motocyklowy.

Imprez¹ towarzysz¹c¹ �wiatowemu Festiwalu Pra¿onek by³
I Porêbski Rajd Samochodowy  zorganizowany przez Automobil Klub
Zamkowy oraz Urz¹d Miasta Porêba w której wziê³o udzia³ 40 za³óg
samochodowych.

 W bloku imprez artystycznych oprócz wykonawców m³odzie¿y
MOK, zespo³u Solarias,  wyst¹pi³ te¿ kabaret ��l¹skie Pierony�
i zespó³ folklorystyczny z Goleniowy ko³o Szczekocin.

Impreza potwierdzi³a, ¿e pra¿onki s¹ odzwierciedleniem odwiecznego

zami³owania do biesiad i bodaj najbardziej ¿ywotn¹ tradycj¹ na ziemi
zawierciañskiej. S¹ one kontynuacj¹ tradycji posi³ków przyrz¹dzanych
przez naszych przodków, na otwartym ogniu w produkowanych
od ponad 200 lat w Porêbie garnkach, zwanych kocio³kami.

                                                     W³odzimierz Pucek


