Informacje z Gminy Porąbka
Prośba o dofinansowanie
W 2016 roku uczennice Gimnazjów z Gminy Porąbka rozpoczęły zmagania sportowe w Podbeskidzkiej Lidze Amatorskiej Piłki Ręcznej Dziewcząt. Już od samego początku zapowiadały się znakomicie w tej dyscyplinie sportu.
W minionym sezonie 2015/2016 drużyna z Czańca zajęła zaszczytne pierwsze miejsce w rozgrywkach Ligi Nowych!
Zawodniczki z Czańca i Porąbki organizacyjnie oraz finansowo wspiera Urząd Gminy Porąbka.
Zwracam się do lokalnych Firm z serdeczną prośbą o wsparcie finansowe na zakup strojów sportowych, w którym zawodniczki
wystąpią w nowym sezonie 2016/2017 w rozgrywkach II ligi godnie reprezentując Gminę Porąbka i lokalne Firmy.
W zamian za wsparcie zapewniamy zamieszczenie logo Państwa Firmy na strojach zawodniczek, a także informację o Państwa
wsparciu u organizatorów Ligi.
Wsparcie finansowe będzie służyć promocji wizerunku Państwa Firmy. Tym bardziej, że Podbeskidzka Liga Amatorska Piłki Ręcznej
Dziewcząt przez sześć lat swojej działalności zyskała ogromny rozgłos w całym kraju i cieszy się sporym zainteresowaniem mediów.
Wszelka pomoc pozwoli na zrealizowanie celów sportowych zawodniczek.
Już dziś życzę naszym dziewczynom kolejnych sukcesów w nowym sezonie!
Zapraszam do odwiedzin oficjalnej strony Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Żywiecczyzna, gdzie znajdują się informacje dotyczące
Podbeskidzkiej Ligi Amatorskiej Piłki Ręcznej Dziewcząt - www.recznazywiecczyzna.ugu.pl
Osoba prowadząca sprawę: Krzysztof Fiołek (tel. 571 245 297)
Wójt Gminy Porąbka
Czesław Bułka

Dziki zamieszkały wśród nas. Kiedy bać się dzika ?
Można je spotkać częściej w centrum Porąbki niż w lesie i to w biały dzień. Dawniej wychodziły z kryjówek o zmroku i szukały pożywienia na poboczach lasów.
Zajmują w rankingach czwarte lub piąte miejsce pod względem inteligencji wśród zwierząt stąd wydedukowały, że w miastach i wśród domów żyje się bezpieczniej i łatwiej. Nie ma myśliwych, nikt nie strzela, można znaleźć dużo pożywienia . Lochy rodzą już nawet młode na obrzeżach miast, co w ich naturalnym środowisku odbywa się w najdzikszych zakątkach lasów.
Nie jest to tendencja dobra ani dla dzików , ani dla ludzi.Dziki mają tryb życia podobny do ludzkiego: są gatunkiem towarzyskim., żyją stadnie w watahach, zjadają prawie wszystko, troskliwie opiekują się potomstwem a nawet przygarniają sieroty.Pytanie kiedy zaczną nami rządzić. Rozmnażają się w zdecydowanie szybszym tempie niż ludzie. Jeśli dziki nie zostaną objęte
odłowami również w mieście, za dwa–trzy pokolenia nie będą miały żadnego respektu przed człowiekiem .
Dzik nie jest zwierzęciem drapieżnym, raczej bez powodu nie atakuje człowieka ale tez nigdy nie wiadomo czym sobie zaszkodzimy.
Kiedy bać się dzika ?
1. Najgroźniejszy jest okaleczony bądź chory dzik potraﬁ groźnie szarżować. Dorosły osobnik potraﬁ wyrzucić postawnego mężczyznę w powietrze, a gdy traﬁ szablami w tętnice to może
zakończyć się to tragicznie.
2. Locha opiekująca się potomstwem może być agresywna i niebezpieczna. Nigdy nie wolno podchodzić do małych dzików
nawet samych gdzieś są co najmniej 2 duże, które oddadzą własne życie by chronić potomstwo.
3. Może się zdarzyć atak dzika, podobnie jak innych dzikich zwierząt, niesprowokowany przez człowieka. Do takiej sytuacji
dochodzi, gdy zwierzę broni własnego terytorium lub gdy zostaje przekroczona bariera bezpieczeństwa. A my nie jesteśmy w
stanie określić indywidualnej dla każdego zwierzęcia bariery bezpieczeństwa dlatego też zawsze należy zachować szczególną ostrożność.
Jeżeli już zajdzie sytuacja , w której dzik zacznie szarżować w kierunku człowieka to najlepiej zachować zimną krew i odskoczyć o krok w bok gdy będzie już blisko. Dziki nie należą do zwrotnych zwierząt, a również rzadko kiedy zdarza się aby dzik
zrobił nawrót i ponowił atak.

Kolejne sukcesy estradowe Kariny Skwarczyńskiej uczennicy Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Porąbce
-Złoty Laur i Nagroda Specjalna w XI. Festiwalu Młodych Wykonawców Piosenki Laur 2016 w kwietniu 2016 roku w Białych Błotach.
- Złota Nutka w XXV Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tańca „Majowa Nutka” Częstochowa 2016 w maju 2016 roku w Częstochowie.
- Nagroda Główna „Złota Sosna” w X Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o „Złotą Sosnę” w maju 2016 roku w Drezdenku.
- Złota Nuta w Dziecięco-Młodzieżowym Festiwalu Piosenki Polskiej „Kruszwicka Nuta 2016” w maju 2016 roku w Kruszwicy.
- Wyróżnienie w ﬁnale XXI Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces” w Tarnobrzegu w czerwcu 2016 roku.
- Uśmiechnięta Rybka w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Gdynia OPEN 2016 w czerwcu 2016 roku.
Wszystkie te konkursy miały ogólnopolski lub międzynarodowy charakter.
W konkursie Wygraj Sukces 2016 Karina uzyskała wyróżnienie. Wzięło w nim udział około 2200 uczestników, nagrodzono 31 - wśród nich Karinę.
Nagrodą za zdobycie Złotej Nutki w Częstochowie był wyjazd na międzynarodowy konkurs w Pradze.
Po raz pierwszy Karina zaśpiewała za granicą i oto efekt:
- I miejsce w V Międzynarodowym Festiwalu Młodych Talentów „Złote Talenty w Złotej Pradze” w Pradze (Czechy) w czerwcu 2016 roku.
Tak śpiewała zdobywając Uśmiechniętą Rybkę w Gdyni (to nagroda przyznawana w kategorii do 10 lat): https://youtu.be/RJv8WellIuM… a tak zdobywając Złoty
Laur i Nagrodę Specjalną w Białych Błotach: https://youtu.be/dr74WCx6RNs… Gratulujemy Karinie kolejnych znakomitych sukcesów. Cieszy fakt, że również
podbija serca na estradzie międzynarodowej – BRAWO!

Panie z KGW Porąbka nr 1
W konkursie „Pasta Party” na Dniach Morza w Międzybrodziu
Koło Gospodyń Wiejskich z Porąbki zajęło pierwsze miejsce
z „ Międzybrodzkim pierożkiem z boczkiem w śmietance”. Jury
było sześcioosobowe i fachowe. W nagrodę KGW otrzymało
pamiątkową statuetkę, zestaw drewniany na chłopskie jadło.

Palkovice – II Festival Dechovek
W Partnerskiej Gminie Palkovice (Czechy) odbył się II Festival
Dechowek – Orkiestr Dętych.
W festiwalu uczestniczyła Orkiestra Dęta z Porąbki pod batutą
Kapelmistrza Romana Pękali. W przeglądzie nie zabrakło Orkiestr z Frycovic oraz Kozlovic. Nasze Panie z Koła Gospodyń
Wiejskich z Porąbki jak zawsze serwowały znakomite specjały.

Przesłuchanie do Fundacji Braci Golec

Przedstawiamy Państwu trwające roboty budowlane

Bardzo dziękujemy za tak liczne przybycie, jesteśmy mile zaskoczeni - przede wszystkim
bardzo wysokim poziomem biorących udział w przesłuchaniu (a było aż 47 osób) - gratulujemy, wszyscy jesteście wspaniali !!
W związku z tak dużym zainteresowaniem nauką gry na skrzypach, zdecydowaliśmy
stworzyć listę rezerwową osób, które mają szansę zacząć naukę od stycznia 2017 - o czym
będziemy Państwa informować.
Wyniki wszystkich przesłuchanych, listy osób przyjętych wg.
grup, lista rezerwowa skrzypce dostępne są na www.porabka.pl
Wszystkie osoby przyjęte do ogniska, będziemy informować
o organizacji zajęć po 15.09.2016 roku.

Przedstawiamy Państwu trwające roboty budowlane, które prowadzi
Gmina Porąbka:
I Adaptacja piętra mieszkalnego budynku przedszkola w Czańcu przy
ul. Kard.K.Wojtyły 67 na cele przedszkole oraz I etap termodernizacji
obiektu obejmujący instalację C.O. i urządzenie kotłownioraz wymianę stolarki okiennej.
II Zmiana pokrycia dachowego budynku usługowo-biurowego zlokalizowanego w Porąbce ul.Rynek 5 na działce nr 1909/2.
III Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Kobiernicach ul.Żywiecka 10 na
działce nr 463/11 o szyb windy dla osób niepełnosprawnych.
IV Remont nawierzchni przy Szkole Podstawowej w Porąbce przy
ul.Krakowskiej 4. Więcej informacji na: www.porabka.pl

Serdecznie pozdrawiamy życząc
udanych i bezpiecznych wakacji!

