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Mimo, że po raz kolejny przeżywać będziemy 
święta w innej niż zwykle, związanej z pandemią, 
atmosferze, niech będzie ona podniosła i ważna. 
Wszystkim Mieszkańcom Poręby życzymy dużo 

zdrowia, spokoju i poczucia bezpieczeństwa. 

Niech nikt przy świątecznym stole nie czuje się 
samotny i opuszczony, a pierwsza gwiazda  

przyniesie ze sobą nadzieję i radość. Niech miłość 
połączy rodziny i przyjaciół, a bożonarodzeniowa 

atmosfera wypełni każde domostwo. 

Także w Nowym 2022 Roku życzymy Wam  
- drodzy porębianie – niezmąconego troskami 

codzienności spokoju, zdrowia, powodów do 
radości i szczęśliwych chwil w gronie  

najbliższych osób. Wielu sukcesów na polu  
zawodowym i mimo niespodzianek losu  

– wielkich planów na przyszłość. Spełnienia  
najskrytszych marzeń!

Wszystkiego, co najlepsze życzą:

BURMISTRZ PORĘBY Ryszard Spyra, 
Przewodnicząca Rady Miasta Poręba Elżbieta Kołodziej

oraz radni i pracownicy Urzędu Miasta w Porębie
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Wbito pierwszą łopatę pod najdroższą 
inwestycję w mieście
W grudniu rozpoczęto prace nad rozbudową i modernizacją porębskiej oczyszczalni ścieków. Wartość tej inwestycji 
opiewa na ponad 9 milionów złotych, co czyni ją jedną z najdroższych w historii Poręby.

Zadanie będzie wykonywane w ramach realizacji projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa V Ochrona  
środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT i Konkursu nr RPSL.05.01.01-IŻ.01-24-329/19. 

Władze miasta nie ukrywają: - To bardzo ważna 
inwestycja! - . Jej efektem będzie nowoczesna, 

ekologiczna i praktycznie bezobsługowa oczysz-
czalnia ścieków komunalnych, która – zgodnie 
z badaniami – da jakość ścieku oczyszczonego 
porównywalną z pierwszą klasą czystości wód 
płynących, czyli na przykład z górskim potokiem. 

- Na początku grudnia wbita została pierwsza 
symboliczna łopata. Oznacza to fizyczne roz-
poczęcie realizacji projektu - mówi Mariusz 
Grabarczyk, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji w Porębie. Tłumaczy, 
że inwestycja polega na przebudowie istniejącej 
oczyszczalni. - Przebudowana zostanie w tech-
nologii MBR (ang. Membrane Biological Reactor), 
czyli najlepszej możliwej technologii oczyszcza-
nia ścieków. Dzięki temu istnieć będzie możliwość 
ponownego wykorzystania ścieku oczyszczonego, 
po dezynfekcji lampą UV, do celów takich jak 

utrzymanie czystości czy nawadnianie, co prowa-
dzi do oszczędności cennych zasobów wodnych.
- Nasza porębska oczyszczalnia ścieków po grun-
townej przebudowie będzie nie tylko niezwykle 
ekologiczna, będzie też sterowana w pełni auto-
matycznie, bez konieczności stałej obecności 
personelu. Dozór będzie miał charakter zdalny 
poprzez dowolne urządzenie posiadające dostęp 
do Internetu - podkreśla Mariusz Grabarczyk.

Całkowita wartość tej inwestycji wynosi 9 134 
545,28 zł. Warto podkreślić, że porębski MPWiK 
zdobyła na nią dofinansowanie z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju regionalnego w kwocie nieco 
ponad 6,3 mln zł, oraz dofinansowanie z budżetu 
państwa z Kontraktu Terytorialnego, które wynosi 
niemal 743 tys zł.

W wielu okolicznych 
gminach z powodu 
COVID-19 inwestycje 
stanęły pod znakiem 
zapytania. Ale nie w 
Porębie. - Udało się 
nam je zrealizować 
praktycznie bez więk-
szych problemów 
- mówi z dumą bur-
mistrz naszego miasta 
Ryszard Spyra.

Ostatnie półtora roku było trudnym 
czasem dla całego świata. Wszystko 
z powodu pierwszej od wielu dzie-
siątek lat globalnej pandemii, którą 
wywołał wirus SARS-CoV-2, szerzej 
znany jako koronawirus. 
Groźba zarażenia się COVID-19 
- ostrą chorobą zakaźną układu 
oddechowego, która po raz pierw-
szy została rozpoznana i opisana 
w listopadzie 2019, w środkowych 
Chinach (miasto Wuhan, w prowin-
cji Hubei) zawisła nad każdym z nas.
Zawisła również nad edukacją, 
gospodarką, rynkiem pracy, reali-
zowanymi inwestycjami itd. Wielu 
z nas musiało przełożyć swoje 
plany na bliżej nieokreśloną przy-
szłość, zupełnie zmienić swoje 

cele i marzenia. Ostatecznie nawet 
zamknąć się w domu, gdy polski rząd 
ogłosił konieczność wprowadzenia 
tzw. lockdownu.
Trudną sytuację unormował y 
dopiero szczepionki, ale zanim poja-
wiła się możliwość zaszczepienia,  
wiele miejskich inicjatyw przepadło 
z kretesem. W tym ważne inwestycje. 
Sporo gmin z województwa ślą-
skiego część przedsięwzięć musiało 
przekładać, z części zupełnie się 
wycofać. W Porębie na całe szczęście 
nie doszło do takich sytuacji. 
- Choć nie było łatwo, musieliśmy i 
wciąż musimy liczyć się z wieloma 
ograniczeniami, Urząd Miasta w 
Porębie praktycznie nieustająco pra-
cuje na pełnych obrotach. Częściowo 

za zamkniętymi drzwiami, czę-
ściowo w okrojonym składzie, 
zawsze z zachowaniem wszelkich 
obostrzeń i wymagań sanitarnych. 
W efekcie planowane na 2021 rok 
inwestycje udało się zrealizować 
- mówi burmistrz Poręby Ryszard 
Spyra. Dodaje, że pandemia nie 
pokrzyżowała także procesów pla-
nowania kolejnych przedsięwzięć. 
- Nasze miasto na bieżąco przygo-
towuje wnioski o dofinansowanie 
następnych inwestycji, ogłaszane 
są przetargi itd. - wylicza burmistrz 
Spyra.
Przykłady? Na kolejnych stronach 
„Naszej Poręby” opisujemy najważ-
niejsze inwestycje kończącego się 
2021 roku. 

Pandemia nie pokrzyżowała planów 
inwestycyjnych w Porębie
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Uchwalono dwa ważne dla miasta 
dokumenty

Miasto odnowiło pamiątkę historyczną

Poręba już je ma! Mowa o dwóch niezwykle ważnych, bo wyznaczających kierunki rozwoju miasta, dokumentach 
strategicznych. Uchwalono Studium i Lokalny Program Rewitalizacji dla Poręby.

Niegdyś mieszkańcy czerpali z niej wodę. Dziś stanowi ważny historyczny artefakt. Studnia w dzielnicy Niwki  
właśnie dostała drugie życie.

W jakim kierunku pójdzie miasto, na jakie inwe-
stycje się zdecyduje, które przeprowadzać będzie 
w pierwszej kolejności? Komu będą służyły i jak 

wpłyną na lokalne społeczności? To tylko część 
pytań, jakie zadali sobie projektujący Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego dla Poręby oraz Lokalnego 
Programu Rewitalizacji Poręby. - To bardzo 
ważne dokumenty dla każdej, poważnie myślącej 
o przyszłości, gminy. Prace nam nimi nie trwały 
krótko, cieszy mnie jednak fakt, że Poręba już je 
ma - mówi burmistrz Ryszard Spyra. 
Oba, liczące po wiele stron dokumenty, tworzyli 
specjaliści m.in. z zakresu demografii, ekonomii i 
urbanizacji. W poniedziałek, 29 listopada, podczas 
sesji Rady Miasta Poręba zostały przegłoso-
wane. „Za” Studium głosowało 11 radnych, 4 było 
„przeciw”. Z kolei „za” Lokalnym Programem 
Rewitalizacji dla Poręby (LPR) zagłosowało 11 rad-
nych, przeciw było 2 radnych, 2 wstrzymało się od 
głosu. Oznacza to, że oba dokumenty zaczynają 
być obowiązujące.
Wcześniej Urząd Miasta w Porębie wystawił 
zarówno Studium, jak i LPR do wglądu mieszkań-
ców. Organizował również konsultacje społeczne 
w tym zakresie. Mieszkańcy mogli zadawać pyta-
nia, zgłaszać swoje uwagi i zastrzeżenia co do obu 
dokumentów.

Ma kilkadziesiąt lat. Ile dokładnie? - Tego nie 
udało nam się ustalić. Niemniej jednak, zanim 
powstała porębska spółka wodociągowa, 
mieszkańcy często z niej korzystali. Była to ogól-
nodostępna, gminna studnia - mówi Mariusz 
Grabarczyk, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji w Porębie. 

Wiele lat temu ktoś zdecydował się odnowić stud-
nię w dzielnicy Niwki, ale czas nie był dla niej 
łaskawy. Stare kafelki w kilku miejscach odpadły, 
widać było pęknięcia i szczeliny. Na gruntowną 
renowację tej pamiątki historycznej zdecydował 
się Urząd Miasta w Porębie. Za prace odpowie-
dzialny był porębski MPWiK. 

- Wymieniliśmy zniszczone kafle. Nowe przy-
pominają cegłę klinkierową - mówi Mariusz 
Grabarczyk. Dodaje, że pracownicy spółki na 
wierzchu studni zamontowali odporną na 
warunki atmosferyczne deskę tarasową, nowe 
żeliwne słupki połączone ozdobnym łańcuchem 
oraz pompa ręczna do czerpania wody. Teren 
wokół studni wysypali zdobnymi kamieniami. - 
Historyczna studnia dostała drugie życie - mówi 
prezes porębskich wodociągów. Zaznacza jednak, 
że choć w studni fizycznie jest woda, nie można jej 
używać ze względu na fakt, że jest to woda nie-
zdatna do picia. 

Przed

Po renowacji
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Spis powszechny w Porębie: jak wypadło miasto?

nowość dla mieszkańców. 
O nieruchomościach 
dowiesz się tu wszystkiego

Do północy. Tak długo ostatniego dnia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 czynny był 
punkt spisowy w Urzędzie Miasta w Porębie. - Poczyniliśmy wszelkie starania, by pomóc w tej kwestii mieszkań-
com - deklarują urzędnicy. Jakie są tego efekty?

Według danych Urzędu Miasta w Porębie, w naszej 
gminie spisało się 94,62 procent mieszkańców. - 
To dobry wynik, plasujący nasze miasto wśród 
najwyższych wyników spisowych - mówi Ewa 
Nowak, reprezentująca Urząd Miasta w Porębie. 
Przyznaje, że osobiście pomagała chętnym w spi-
saniu się przez cały czas trwania spisu (czyli od 
kwietnia do września tego roku). Także ostatniego 
dnia, gdy utworzony w budynku UM Poręba punkt 
spisowy czynny był do północy. - Były momenty, 
gdy na korytarzu ustawiała się kolejka. Choć 
większość mieszkańców wzięła udział w spisie 
wcześniej, byli i tacy, którzy pozostawili ten obo-
wiązek na sam koniec - przyznaje Ewa Nowak.

Mobilnie dla mieszkańców 
To jednak tylko część działań Urzędu Miasta w 
Porębie, zmierzająca do ułatwienia mieszkańcom 
w tegorocznym spisie powszechnym. Kilkakrotnie 
na terenie naszego miasta działał tak zwany 
Mobilny Punkt Spisowy, czyli plenerowe stano-
wisko urzędu, na którym – z pomocą urzędników 
– można było wziąć udział w tej ogólnopolskiej 
akcji. Mobilny punkt spisowy w czasie waka-
cji działał m.in. na terenie porębskiego Orlika, 

kąpieliska, na placu targowym. Urząd czynny był 
także wyjątkowo 25 września, w sobotę. - Można 
było przyjść i skorzystać z pomocy przy spisie - 
zaznaczają urzędnicy. 

Z pomocy korzystali nie tylko seniorzy
Kto korzystał z takiej pomocy? Według urzędników 
nie tylko osoby starsze, dla których internetowy 
samopis mógł stanowić pewien kłopot. Z pomocy 
porębskiego magistratu korzystali także młodsi, 
w tym całe rodziny. - Zdarzały się sytuacje, gdy 
ktoś próbował się spisać, nie miał jednak pewno-
ści, czy mu się to udało. System czasem płatał figle 
– mówi Ewa Nowak. Ci, którzy nie wzięli udziału 
w obowiązkowym spisie, będą niestety musieli 
liczyć się z karą grzywny, która osiągnąć może 
kwotę 5 tysięcy złotych. Pierwsze wyniku spisu, 
zgodnie z informacją na stronach rządowych, 
poznamy w styczniu 2022 roku. Publikowane będą 
na stronie: www.stat.gov.pl

Spis przez internet. Wszystko przez pandemię
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 
2021 prowadzony był od 1 kwietnia do 30 września 
bieżącego roku. Realizowany był następującymi 

metodami: obowiązkowo metodą samospisu 
internetowego oraz uzupełniająco: metodą 
wywiadu telefonicznego i metodą wywiadu bez-
pośredniego. Po raz pierwszy w historii polskiej 
statystyki publicznej samospis internetowy 
był obowiązkowy. Oczywiście jeśli ktoś (np. ze 
względu na zaawansowany wiek, stan zdro-
wia czy niepełnosprawność) nie był w stanie się 
samospisać, pomagali ą mu w tym rachmistrze 
- bezpośrednio i telefonicznie.

Po co organizuje się spis powszechny?
Ostatni raz przeprowadzany był w 2011 roku. 
Zgodnie z przepisami realizuje się go co 10 lat. Po 
co? To właśnie w spisach powszechnych ludno-
ści i mieszkań zbierane są informacje o miejscu 
zamieszkania (nie zameldowania), informacje o 
wieku danej osoby czy jej statusie na rynku pracy. 
Te podstawowe informacje na temat ludności 
stanowią dla Głównego Urzędu Statystycznego 
jedne z najważniejszych danych. Przykład? Dzięki 
spisowi, Ministerstwo Finansów oblicza kwoty 
dotacji dla poszczególnych gmin według liczeb-
ności populacji. Musi znać zatem stan i strukturę 
ludności oraz rozkład przestrzenny populacji.

- To zupełnie nowe narzędzie słu-
żące zarówno nam - urzędnikom, 
jak i mieszkańcom do celów infor-
macji przestrzennych - mówi 
Kamil Kowalik, kierownik Referatu 
Nier uchomości i  Gospodark i 
Komunalnej Urzędu Miasta w 
Porębie. Jak skorzystać z nowego 
systemu SIP (System Informacji 
Przestrzennych dla Gminy Poręba)? 

Wystarczy wejść na stronę: https://
sip.gison.pl/poreba, by o interesu-
jącej nas nieruchomości dowiedzieć 
się wielu istotnych rzeczy. 
Dl a  pr z y k ł adu:  z a z n a c z ając 
działkę na mapie, która widnieje 
na stronie internetowej, spraw-
dzimy między innymi zapisy 
dotyczące Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego, 

Studium, granic działek, cieków 
wodnych itp. - Do tej pory informa-
cje tego typu były udzielane tylko w 
urzędzie miasta. Wymagało to zatem 
wizyty, sprawdzenia papierowej 
mapy itd. 
Teraz do dyspozycji mamy szybki i 
prosty w obsłudze system informa-
tyczny, z którego skorzystamy bez 
wychodzenia z domu, w dogodnej dla 

nas porze - wyjaśnia Kamil Kowalik. 
Dodaje: - To swoisty przełom w tej 
dziedzinie. Rewelacyjne narzędzie! 
- W Polsce od kilku lat budowane są 
systemy informatyczne typu SIP. To 
świetne narzędzie wspomagające 
zarządzanie w zarządzaniu prze-
strzenią miejską oraz usprawnianiu 
obsługi mieszkańców.

Szybko i bez wychodzenia z domu. Poręba ma już System Informacji Przestrzennej. Wystarczy, że wejdziesz na 
stronę internetową miasta.

sip.gison.pl/poreba
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650 zł w miesiąc. Urząd Miasta w Porębie 
wie, jak mądrze oszczędzać

Urząd wyposażył się w depozytor na klucze

Bez drukowania, wkładania do koperty i wizyty na poczcie. Urząd Miasta  
w Porębie wie, jak mądrze oszczędzać.

Antracytowa skrzynka z niedużym cyfrowym ekranem z boku i czytnikiem kart poniżej. To nowość, którą zauważyć 
można przy wejściu do Urzędu Miasta w Porębie. Do czego służy?

Wszystko dzięki podpisowi elek-
tronicznemu. Urząd Miasta w 
Porębie dzięki takiemu rozwiązaniu 
przesyłać może oficjalną kore-
spondencję za pomocą internetu. 
- Dokumenty mają taką samą moc 
prawną, jak te podpisane odręcz-
nie - zaznaczają przedstawiciele 
Urzędu Miasta Poręba. Podkreślają, 
że to bardzo ekologiczne rozwią-
zanie. - Oszczędzamy na papierze, 
tuszu oraz znaczkach pocztowych 

- mówią.
Urzędnicy podliczyli, że po miesiącu 
od zastąpienia tradycyjnej kore-
spondencji tą internetową (druki 
przekazywane są za pomocą plat-
formach do przesyłu dokumentacji), 
porębski magistrat zaoszczędził ok. 
650 zł. - A mowa jest tylko o jednym 
referacie – podkreślają pracownicy 
UM Poręba.
To nie jedyne oszczędności, jakie w 
ostatnim czasie udały się Urzędowi 

Miasta w Porębie. Przypomnijmy, 
że z dniem 1 listopada poręb-
sk i urząd zmienił operatora 
telekomunikacyjnego.
- Wybraliśmy system telefonii Voice 
Over IP, który opiera się na inter-
necie. Dzięki takiemu rozwiązaniu 
oszczędności na rachunkach się-
gną ok. 30 procent - mówi Kamil 
Kowalik z Urzędu Miasta Poręba. 
Dodaje, że z urzędami, instytucjami 
czy innymi centrami administra-
cji, które także posiadają system 
telefonii Voice Over IP, rozmowy są 
darmowe.
Warto zaznaczyć też, że z Urzędu 
Miasta w Porębie znikły stare tele-
fony klawiaturowe, pojawiło się 27 
nowych kompaktowych aparatów 
telefonicznych.

Ciemnoszara skrzynka, którą zamontowano po 
prawej stronie przy wejściu do budynku przy ul. 
Dworcowej 1, to dyspozytor na klucze -  jeden z 
nowych nabytków Urzędu Miasta w Porębie. 

Urządzenie służy przede wszystkim do przecho-
wywania kluczy i jest otwierane automatycznie 
w momencie wpisania odpowiedniego kodu lub 
przyłożeniu karty magnetycznej do czytnika 
umieszczonego na blacie depozytora. - Chodzi o 
to, by dostęp do kluczy otwierających dany pokój 
w urzędzie miały tylko konkretne osoby. W poko-
jach są przecież szafy w dokumentami, ważne 
notatki, rozporządzenia - wylicza Kamil Kowalik, 

kierownik Referatu Nieruchomości i Gospodarki 
Komunalnej w Urzędzie Miasta Poręba.

Co ważne, dzięki systemom elektronicznym 
zamontowanym w depozytorze możliwe jest pro-
tokołowanie operacji, czyli zapisywanie dokładnej 
daty i godziny pobierania kluczy. - Wszystko po 
to, by ograniczyć dostęp do urzędowych pomiesz-
czeń osobom nieupoważnionym, a dzięki temu 
zabezpieczyć ważne informacje – podkre-
ślają przedstawiciele Urzędu Miasta w Porębie. 
Zaznaczają, że tym sposobem gmina spełnia 
wszelkie zalecenia po audycie RODO.
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nowa siedziba porębskich 
miłośników podróży 
Od podłogi po sam sufit. Tak wyglądał zrealizowany w mijającym 2021 roku remont 
jednego z pomieszczeń MOK. Efekt? Zupełnie nowa siedziba porębskiego stowarzy-
szenia „Himalaje Naszych Możliwości w Porębie”.

Był w opłakanym stanie, teraz wciąż pachnie tu farbą 
malarską. Chodzi o lokal zlokalizowany w podziemiu 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Porębie, gdzie przed laty 
działała kuchnia, ostatnio zaś niewielki magazyn. - Plan 
polegał na tym, by stworzyć z tego miejsca pomiesz-
czenie na cele kulturowe - mówi Grzegorz Gąska, 
przedstawiciel stowarzyszenia podróżniczego „Himalaje 
Naszych Możliwości w Porębie”.

Zakres remontu był ogromny. Zmieniło się tu praktycz-
nie wszystko. Od podłogi po sufit. Prace obejmowały 
roboty rozbiórkowe, stolarkę okienną i drzwiową, tynki, 
malowanie, roboty elektryczne i adaptację korytarza. 

To jednak nie wszystko. Stowarzyszeniu udało się zaku-
pić także specjalistyczny sprzęt multimedialny, czyli 
projektor i ekran projekcyjny oraz niezbędne wyposa-
żenie takie jak: stolik pod projektor, szafo-regały, stoły 
konferencyjne, krzesła, warniki do wody, filiżanki, tale-
rzyki, łyżeczki, a nawet wieszaki. - Wszystko po to, by 
spotkania z miłośnikami podróży mogły odbywać się z 
miłej i profesjonalnej atmosferze - podkreśla Grzegorz 
Gąska. 

Nie udałoby się pewnie jednak bez pomocy z zewnątrz – 
dofinansowania unijnego, jakie stowarzyszenie zdobyło 
na ten cel. Jego wartość wyniosła dokładnie 43 987 zł. 

Wygodniejszy dojazd do garaży 
Mamy również dobrą wiadomość dla kierowców korzystających z garaży przy  
ul. Zakładowej. Miasto utwardziło do nich dojazd.

Około 60 ton kruszywa drogowego zużyło Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Porębie na utwar-
dzenie trzech dojazdów do garaży przy ul. Zakładowej. - Zajęło nam to kilka dni, dla kierowców była to jednak 
ważna sprawa. Wcześniej korzystać musieli z dojazdu praktycznie po trawie - mówi Błażej Dyrda, przedstawiciel 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Porębie. Teraz dojazdy zostały wykorytowane i wysypane 
tłuczniem, dzięki czemu nie będą tu tworzyć się błotne kałuże.

Utwardzenie ulicy 
Leszczynowej i wyrów-
nanie ulicy Dębowej. 
To jedno z najważ-
niejszych zadań, które 
znalazły się w harmono-
gramie prac Miejskiego 
Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji 
w Porębie. 

120 ton tłucznia na pierwszą  
i około 60 ton na wyrównanie dru-
giej drogi.  Tyle materiału zużyto, 
by ulicę Leszczynową i na drogi 
utwardzone – ul. Dębową prze-
kształcić z dróg gruntowych. 
– Powodowały problemy z prze-
jazdem, zwłaszcza po jesiennych 
deszczach. Teraz problemu już 
nie będzie – mówi Błażej Dyrda, 
przedstawiciel Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów 
 i Kanalizacji w Porębie.

Spółce zajęło kilka dni, by obie 
drogi (po około 700 metrów każdy 
odcinek) wysypać kruszywem 
drogowym, a następnie wyrównać 
koparką. Efekt? Lepsze skomuni-
kowanie dzielnic Krawce i Niwki 
oraz wygodniejszy dojazd do 
zlokalizowanych pod tym adresem 
posesji.

Miasto  
utwardziło 
drogi łączące 
Krawce  
z Niwkami

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

Operacja „Adaptacja i doposażenie pomieszczeń MOK w Porębie pełniących funkcję kulturalną” współfinansowana jest ze środków Unii 
Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wysokość otrzymanego grantu: 43 987,00 zł.
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Szkoły w remoncie. Zobaczcie, co się 
zmieniło
W odnowionych murach nauka z pewnością lepiej wchodzić będzie do głowy. Sprawdzaliśmy, jakie nowe inwestycje 
przeprowadzono w dwóch porębskich szkołach podstawowych w ostatnim czasie. 

Ostatnie prace remontowe w Szkole 
Podstawowej nr 1 im. Wojska 
Polskiego w Porębie skupiły się 
przede wszystkim na gruntowym, 
bo przeprowadzonym od podszewki, 
remoncie czterech uczniowskich 
łazienek. Konkretnie rzecz ujmu-
jąc - sanitariatów dla dziewcząt na 
pierwszy i drugim piętrze, a także 
wydzieleniu zupełnie nowej łazienki 
na parterze, przeznaczonej dla osób  
niepełnosprawnych. - Ta ostatnia 
powstała w miejscu dawnej łazienki 
dla pracowników sekretariatu - 
mówi Barbara Czernik, inspektor 
budowlany. 

remont od podszewki
Co znalazło się w zakresie robót? 
Zw ycięzca przetargu na prace  

w porębskiej SP nr 1 – spółka REMBUD z Zawiercia - zaczęła od skucia sta-
rych płytek łazienkowych. - Wykonano wylewki samopoziomujące, izolacje 
przeciwwodne, wyrównano ściany, następnie zaś ułożono nowe płytki 
podłogowe i ścienne – relacjonuje inspektor Czernik. Dodaje, że w ramach 
projektu zamontowano również nowe drzwi łazienkowe. 
Ekipa budowlana zajęła się też kwestiami instalacji wodnych, kanalizacyj-
nych, grzewczych i wentylacyjnych. W nowych łazienkach dla dziewcząt 
pojawiło się  nowe oświetlenie i nowa armatura.

remont przechodzi także sekretariat
W wakacje, w porębskiej szkole podstawowej nr 1 przeprowadzono także 
remont sekretariatu wraz z zapleczem.  Remont, który przechodził sam 
szkolny sekretariat obejmował m.in. posadzki, montaż  zlewozmywaka 
na zapleczu, ściany wewnętrzne i wykonanie ścian działowych, nowych 
otworów drzwiowych oraz malowanie i montaż drzwi. Jak w połowie 
sierpnia informowali przedstawiciele wykonawcy, większość prac w SP nr 
1 zakończyło się wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, tylko część 
przewidziano do 25 października.

terapia zmysłów z nowym sprzętem
Co słychać w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Porębie? - Placówka 
wychodząc naprzeciw potrzebom społeczności szkolnej, wzbogaciła się w 
ostatnim czasie o specjalistyczny sprzęt i pomoce do profesjonalnej pracy 
z  dziećmi ze stwierdzonymi deficytami rozwojowymi – mówi Małgorzata 
Dychus, dyrektor SP nr 2. 
Szkoła na wyposażeniu ma m.in. podświetlany basen z piłeczkami, kabinę do 
terapii zaburzeń integracji sensorycznej oraz kolumnę świetlną, wyrabiającą 
umiejętność wykrywania zależności między głosem a wzrokiem.
To jednak nie wszystko. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej salę do 
terapii udało się wyposażyć także w szereg pomocy naukowych do prowa-
dzenia zajęć m.in. z zakresu muzykoterapii.

nauczyciele przeszli szkolenia
Dyrektor Dychus dodaje, że w ramach projektu unijnego przeszkolona 
została kadra naukowa. - Celem doskonalenia umiejętności i kompetencji 
zawodowych. Obecnie szkoła oferuje dzieciom m. in.: terapię ręki, zajęcia  
z zakresu arteterapii, muzykoterapii, zajęcia rewalidacyjne z  elementami 
integracji sensorycznej, zajęcia socjoterapeutyczne, Trening Umiejętności 
Społecznych, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, dydaktyczno – wyrów-
nawcze i logopedyczne – wylicza dyrektor Dychus. 
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Historyczna porębska pamiątka przeszła 
wielką metamorfozę

Mieszkańcy chętnie zbierają plastikowe nakrętki

- To przemysłowy unikat na skalę 
całego powiatu - mówi Zdzisław 
K lu źn ia k,  k tór y prze wod n i-
czy Klubowi Pasjonatów Historii 
Lokalnej działającemu przy poręb-
skim MOK. Chodzi o ważący ponad 
200 kilogramów żeliwny znak 
„Poręba” z dawnej Fabryki Urządzeń 
Mechanicznych „Poręba”. 

Na zakładowej ścianie spędził 
ponad 120 lat
To wyjątkowe logo powstało na 
przełomie XIX i XX wieku. Zdobiło 
jedną ze ścian na hali zakładu przy 
ul. Fabrycznej. Jak wygląda ten histo-
ryczny artefakt? 
Widnieje na nim górnicze godło 
– skrzyżowany młotek żelazny 
(czyli pyrlik) oraz klin zatknięty 
na trzonku zwany żelazkiem, pod 
spodem widać fantazyjny napis 
„Poręba”.  W lutym tego roku, po 
ponad 120 latach, żeliwne logo 
zostało zdjęte w celu gruntow-
nej renowacji. - Nieodpłatnie przy 
tej operacji pomogła nasza spółka 
wodociągowa - podkreślają przed-
stawiciele Urzędu Miasta w Porębie. 

Tablica odzyskała dawny blask
Urzędnicy w maju poinformowali, 
że historyczna pamiątka jest już 
po metamorfozie. - Znak został 
wyczyszczony metodą piaskowa-
nia. Odzyskał dawny blask - mówi 
Kamil Kowalik, kierownik Referatu 
Nier uchomości i  Gospodark i 
Komunalnej UM Poręba.
Gdzie będzie można go zobaczyć? 
Porębski Klub Pasjonatów Historii 
Lokalnej planuje uruchomić coś w 
rodzaju „panteonu pamiątek indu-
strialnych” na terenie zabytkowej 
wieży wyciągowej.

Odczyszczona właśnie żeliwna 
tablica pochodzi prawdopodobnie z 
1898 roku, momentu powołania do 
życia porębskiego “Towarzystwa 
Akcyjnego Górniczego Odlewni 
Żelaza, Emalierni, Warsztatów 
Mechanicznych i Kopalń Węgla”. W 
tym okresie odlewnia produkuje 3 
tysięcy ton żelaza rocznie. Pierwsze 
obrabiarki, które były wizytówką 
FUM-u, wyprodukowano w 1908 
roku. 

Urząd Miasta w Porębie na czele z burmistrzem ryszardem Spyrą 
przekazują specjalne podziękowania dla Pana jacka Wnuka, który 
nieodpłatnie przekazał tę zabytkową tablicę na rzecz lokalnej 
społeczności.

Przez ponad 120 lat wisiał na hali Fabryki Urządzeń Mechanicznych „Poręba”. Ważący ponad 200 kilogramów żeliwny 
znak został wreszcie zdjęty i przewieziony do gruntownego czyszczenia. Zobaczcie efekt wielkiej metamorfozy 
przemysłowego artefaktu z Poręby.

Miasto postawiło puszki-serduszka, a porębianie chętnie wrzucają do nich plastikowe nakrętki. W efekcie mieszkańcy 
pomogli chorej na zanik mięśni rocznej Oliwce Hyli z Boguchwałowic i wciąż pomagają kolejnym potrzebującym.

Siedem wypełnionych po brzegi 
worków plastikowych nakrętek. 
To efekt zbiórki do miejskich 
puszek-serduszek odnotowanej 
w połowie czerwca tego roku. 
- Porębianie po raz kolejny 
udowadniają, że można na nich 
liczyć. Pomagają potrzebują-
cym a jednocześnie segregują 
odpady wykazując się ekolo-
giczną postawą - mówi z dumą 
burmistrz Poręby Ryszard 
Spyra. 

Worki z nakrętkami trafiły 
wówczas do rodziców walczą-
cej z rdzeniowym zanikiem 
mięśni rocznej Oliwki Hyli  
z Boguchwałowic. Obdarowani 

mogli oddać je w ręce firmy 
recyklingowej, która w zamian 
za ten gest przekazała sumę na 
leczenie dziewczynki. 

Walka o Oliwkę trwała pra-
wie rok - większość jej życia! 
- Przez ten rok, każdego dnia 
i w każdej sekundzie wal-
czyliśmy i wciąż walczymy 
o zdrowie, sprawność i życie 
naszej córeczki. Każdego dnia 
patrzymy też, jak SMA zabiera 
jej coraz więcej, a my nie 
możemy zrobić nic więcej...

Nic, poza błaganiem o wspar-
cie, by Oliwka jak najszybciej 
dostała terapię genową – mówili 

jej rodzice. Ostatecznie udało się 
uzbierać pełną kwotę potrzebną 
na najdroższy lek świata, słu-
żący terapii z SMA – niemal 8,4 
miliona złotych.

Na k r ę t k i  d o  s e r d u s z e k  
w Porębie zbierane są jed-
nak nieprzerwanie. Jedno z 
nich stanęło na placu przy 
Miejskim Ośrodku Kultury, 
niedaleko fontanny. Drugie w 
centrum Poręby, przy sklepie 
Biedronka. - Zachęcamy do dal-
szego udziały w akcji zbierania 
nakrętek. Nie wymaga to wiele 
wysiłku, a zrobić możemy wiele 
dobrego - apelują przedstawi-
ciele Urzędu Miasta w Porębie.

PRZED PO
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W Porębie padł rekord szczepień przeciw 
COVID-19

Wspólnoty mają pojemniki na odpady

Porębianie dbają o swoje zdrowie! 
Dowód? Rekord szczepień przeciw 
COVID-19, który wyniósł aż  698 osób 
i przypadł na czerwiec tego roku. 

- Wiosenne miesiące dawały nam 
miesięczne wyniki na poziomie 450-
500 zaszczepionych. Czerwiec był 
jednak wyjątkowy. Przede wszyst-
kim dlatego, że chwilę wcześniej 

zmienił się sam cykl szczepień. 
Mówiąc konkretnie z 35-dniowego 
(red: mowa tu o odstępie między 
pierwszą a drugą dawką szcze-
pionki) skrócił się do 21-dniowego 
- tłumaczy Joanna Pelińska, repre-
zentująca Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Porębie.
Jak dodaje kierownictwo SPZOZ do 
rekordu dołożył się również fakt, że 

do szczepień przystąpić mogły także 
dzieci w wieku od 12 do 16 lat. - Tutaj 
liczby nie są duże, rodzice wciąż ana-
lizują za i przeciw, niemniej jednak 
dla tej grupy wiekowej zaświeciło się 
zielone światło w kwestii szczepień 
- mówi Joanna Pelińska.

SPZOZ wciąż dysponuje dużym zapa-
sem szczepionek, a do chętnych 

może się dostosować. - Pacjentów 
szczepimy od poniedziałku do nie-
dzieli – w sytuacji, gdy ktoś ze 
względu na pracę nie może zgłosić 
się do nas w tygodniu. Jeśli ze wzglę-
dów zdrowotnych, pacjent nie może 
do nas dotrzeć, mamy też możli-
wość dojechania i zaszczepienia go 
w domu - zapewnia kierownictwo 
porębskiego SPZOZ-u.

To dwie ważne – przede wszyst-
kim z punktu widzenia porębskich 
wspólnot mieszkaniowych - inwe-
stycje. Nowe pojemniki służące 
segregowaniu odpadów komunal-
nych zbudowały wspólnoty z ulic 
Chopina  11, 8a, 6, 7 oraz 8 (w tym 
przypadku pojemnik jest kwadra-
towy) oraz wspólnoty z ulic: Chopina 
16a, 18, 20 Mickiewicza 1, 3, 5, 7, 13, 
15, 17, 23 (pojemniki mają okrągły 
kształt). 

Jak zaznaczają przedstawiciele spółki 
A2M Nieruchomości, to nowoczesne, 
częściowo ukryte w ziemi kontenery. 
Ich najważniejszą funkcją jest jednak 
właściwe segregowanie odpadów 
komunalnych. - W tym celu zostały 
odpowiednio oznakowane - podkre-
śla zarządca wspólnot. 

S k ą d  t a k i e  i n w e s t y c j e ? 
Przypomnijmy: Urząd Miasta w 
Porębie kontrolował fakt segrego-
wania odpadów przez wspólnoty. 
Wyniki kontroli nie były optymi-
styczne. Okazało się, że odpady nie 
są wrzucane tam, gdzie powinny, w 
dodatku wiele z nich zalega między 
kontenerami. 

Zamiast nakładać na wspólnoty – 
czyli de facto samych lokatorów 
– kary finansowe, miasto zapro-
ponowało rozwiązanie problemu. 
- W Urzędzie Miasta zorganizowane 
zostało spotkanie, którego tematem 

było omówienie kierunków działań 
dotyczących prawidłowego gospo-
darowania odpadami komunalnymi 
w zabudowie wielorodzinnej - mówi 
Renata Otręba, kierownik Referatu 
Ochrony Środowiska w UM Poręba. 
Dodaje, że w spotkaniu uczestniczyli 
przedstawiciele gminy, Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów  
i Kanalizacji, radni oraz zarządcy 
nieruchomości wielorodzinnych. 
Efektem rozmów jest budowa 
nowych pojemników na odpady.

- Docelowo mają za zadanie ogra-
n ic z yć odp ow ied zia l ność z a 
nieprawidłową segregację odpa-
dów (dostęp mają mieć wyłącznie 
m ieszk ańc y t ych w spól not), 
zminimalizować nieporządek, 
nieprzyjemne zapachy oraz ilość 
owadów i gryzoni - mówią urzęd-
nicy. Co więcej, powstanie nowych 
pojemników na odpady (okrągłe) ma 
wygospodarować miejsce na nowe 
miejsca parkingowe.

Przypominamy również, że z myślą 
o zapewnieniu mieszkańcom nale-
żytego poziomu wiedzy w zakresie  
pr aw id łowego p ostęp ow a n i a  
z odpadami przygotowany został 
przewodnik „Ekologia z kropelką 
w Gminie Poręba”. Przewodnik ten 
zawiera również inne przydatne dla 
mieszkańców informacje. Można 
go odebrać m.in. w Urzędzie Miasta 
Poręba.

Aż 698 osób zaszczepiło się przeciw chorobie COVID-19 w Porębie w czerwcu tego roku. - To rekord - podkreśla 
kierownictwo tutejszego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Przy ul. Chopina i Mickiewicza. To tu wspólnoty miesz-
kaniowe zakończyły budowę nowych pojemników na 
odpady. - Teraz segregację śmieci trzeba będzie potrak-
tować naprawdę poważnie - zaznaczają w spółce A2M 
Nieruchomości.
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Część już zrealizowano, część jest w trakcie realizacji. - Mowa  
o 27 inwestycjach, które znalazły się w planie budżetowym 
gminy w 2021 roku - mówi Izabela Kasprzak, Główny Specjalista 
ds. Inwestycji w Urzędzie Miasta Poręba. Dodaje, że najwięk-
szym zainteresowaniem przyszłych inwestorów cieszy się 
budowa drogi dojazdowej do nieruchomości gminnych w rejonie  
ul. Partyzantów. - Czyli do nowo powstającego Osiedla na Stoku 
– uściśla Izabela Kasprzak.

Do osiedla nową drogą 
Na jakim etapie jest ta inwestycja? Obecnie zakończono realizację 
dwóch etapów robót budowlanych. Zrealizowano także budowę 
odcinkową kanalizacji deszczowej oraz etap obejmujący przebu-
dowę kanału deszczowego w istniejącej drodze (wraz z wymianą 
nawierzchni chodnika). Obecnie trzeci etap robót na osiedlu jest 
w toku.
Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie projektu nowego odcinka 
drogi wewnętrznej oraz przetarg na realizację odcinka  który 
posiada pozwolenie na budowę.
Co ważne; trwa już budowa pierwszego z domów jednorodzin-
nych na tym osiedlu. Miasto ma też plany dotyczące sprzedaży 
kolejnych działek przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną 
w tym miejscu.

Zrealizowano także następujące inwestycje :
•	 Modernizacja dwóch łazienek w Szkole Podstawowej nr 1 wraz z utworzeniem sanitariatu dla osób niepełnosprawnych na 

parterze budynku.
•	 Budowa placu zabaw przy ul. Głównej. Zadanie obejmowało  zakup i montaż ogrodzenia nieruchomości oraz montaż wielo-

funkcyjnego urządzenia do zabawy  (typu statek) oraz przeniesienie istniejących urządzeń na teren ogrodzonej działki. 
•	 Budowa instalacji OZe w podregionie sosnowieckim, czyli gminach: Irządze, Łazy, Poręba, Szczekociny, Sosnowiec oraz 

Zawiercie. Urzędnicy informują, że na terenie Poręby realizowane są odbiory cząstkowe. Wykonano już m.in. 133 instalacje 
fotowoltaiczne, zamontowano ponad 20 sztuk pieców na pellet. Odebrano 4 mikroinstalacje solarne.

•	 Utworzenie w budynku MOk wspólnego punktu obsługi administracyjno-księgowej dla osób ze specjalnymi potrzebami. 
Punkt ten zlokalizowany jest na parterze budynku. Zaadaptowane pomieszczenie jest przeszklone, z dostępem z holu głównego. 
Wyposażone zostało w meble biurowe i odpowiednie oświetlenie. Realizacja tej inwestycji miała na celu poprawę dostępności 
usług administracyjnych m.in. dla niepełnosprawnych.

Inwestycje miejskie poza opisanymi powyżej wykonane w bieżącym roku:
•	 Zakup i montaż boksu śmietnikowego wraz z podbudową w okolicach budynku komunalnego tzw. „hotelowca”.
•	 Modernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wojska Polskiego 2 wraz z wykonaniem przewodów kominowych 

i wymianą pieców węglowych - etap I.
•	 Wykonanie podłoża kortu tenisowego wraz z modernizacją ogrodzenia na terenie nieruchomości stanowiącej własność gminy 

Poręba, położonej przy ul. Zakładowej 13.
•	 Adaptacja sali Przedszkola Miejskiego nr 1 w Porębie na nowy oddział w ramach realizacji projektu pt.: ”Stworzenie nowych 

miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie” oraz „Adaptacji sali na prowadzenie specjalistycznych zajęć 
w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie w ramach realizacji projektu pt.: „Doposażenie w specjalistyczny sprzęt wraz z reali-
zacją zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz przeszkolenie nauczycieli w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie oraz  
w oddziałach w Szkole Podstawowej nr 2 w Porębie”.

•	 Projekt i przebudowa wejścia do budynku położonego przy ul. Chopina 1 (siedziba Poczty Polskiej) wraz z przebudową  

27 inwestycji w jednym roku
Aż tyle inwestycji znalazło się w planie budżetowym naszej gminy w bieżącym roku. Przyglądamy się najważniej-
szym i najciekawszym przedsięwzięciom.
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i dostosowaniem  podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
•	 Wykonanie modernizacji dachu na budynku MOK wraz z wykonaniem instalacji odgromowej i uziomów.
•	 Remont pokojów nr 1- kancelaria  i nr 7- kadry w Urzędzie Miasta Poręba.
•	 Adaptacja i doposażenie pomieszczenia w MOK na potrzeby stowarzyszenia „HIMALAJE NASZyCH MOŻLIWOŚCI”.
•	 W części zrealizowano, uzyskując pozwolenie na budowę, zadania polegającego na adaptacji pomieszczeń MOK na grotę solną 

oraz uzyskanie dokumentacji na wykonanie hydroizolacji budynku MOK. 
•	 Rozstrzygnięto przetarg na adaptację pomieszczeń na mediatekę w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Projekt i utworzenie 

klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni Kaktus położonej w MOK - wraz z mediateką.
•	 Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji deszczowej wraz z utwardzeniem dróg dojazdowych do garaży 

położonych przy ul. Zakładowej.
•	 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej etap IV w Porębie - projekt.
•	 Rozstrzygnięto przetarg i rozpoczęto realizację „Przebudowy ulicy Roździeńskiego i Wiejskiej. 
•	 Planowane jest wykonanie nawierzchni asfaltowej z wymianą krawężników oraz ciągu pieszego wzdłuż ulicy Roździeńskiego 

oraz części ulicy Wiejskiej w rejonie skrzyżowania tychże ulic. Wymianę odcinkową kanalizacji deszczowej wraz z wykona-
niem przykanalików do posesji przyległych do drogi, oraz jednoczesna budowa wodociągu przez naszą spółkę gminną MPWiK.

•	 Przebudowa wejścia do budynku Urzędu Miasta wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych.- realizacja zadania nastąpi 
do końca 2022r. W ramach tego zadania zostaną wykonane nowe drzwi wejściowe oraz przebudowany wiatrołap do UM .

•	 Zakup i montaż zestawu urządzeń na plac zabaw w Przedszkolu miejskim nr 1 im. Misia Uszatka – inwestycja przy wsparciu 
gminy. (więcej danych J. Kowalska) 

Inwestycje w fazie projektowej:
•	 Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji obszarów zdegradowanych poprzez utworzenie placu miejskiego wraz 

z tężnią i strefą odpoczynku (tzw. Agora miejska). - oczekujemy na dokument potwierdzający przyjęcie zgłoszenia robót 
budowlanych.
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nowe przepompownie ścieków
Jak informuje Mariusz Grabarczyk, 
prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji w Porębie, w 
poniedziałek 19 lipca tego roku, wyko-
nawca dwóch nowych przepompowni 
ścieków złożył stosowne dokumenty 
o zakończeniu prac do Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego. 
Inwestycja została oddana do użytku 
z końcem lipca.

Poręba zdobyła dofinansowanie 
Przedmiotem tego projektu była 
budowa dwóch sieci kanalizacji sani-
tarnej z przepompowniami ścieków 
i przekroczeniami rzeki Przemszy. 
Projekt opiewał na sumę 1 042 208,73 
zł. Porębskiej spółce wodociągowej 
udało się jednak pozyskać dofinanso-
wanie w kwocie 806 023,81 zł, w tym  
721 179,20 zł z Unii Europejskiej oraz 
84 844,61 zł z budżetu państwa.

Przewiert 1,5 metra pod dnem rzeki
Jedno z budowanych przejść sieci 
kanalizacyjnej powstało 1,5 metra 
pod dnem Czar nej Przemsz y. 
- Wykonawca robót zastosował tech-
nologię bezwykopową. Oznacza to, że 
pod dnem rzeki powstał długi na 35 
metrów przewiert - tłumaczy Mariusz 

Grabarczyk, prezes Miejsk iego 
Przedsiębiorst w a Wodocią gów  
i Kanalizacji w Porębie. Dodaje, że 
zaletą technologii, o której mowa 
- technologii przecisku hydraulicz-
nego - był niemal całkowity brak 
zakłóceń życia codziennego w miejscu 
wykonywanych prac. Z kolei drugie 
przekroczenie rzeki realizowano po 
konstrukcji mostu przy ul. Dzielnej.

Skanalizowane kolejnych posesji
Zakończona w wakacje budowa 
dwóch sieci kanalizacji sanitarnej  
z przepompowniami ścieków i prze-
kroczeniami rzeki Przemszy to jedna 
z najważniejszych oddawanych 
do użytku w 2021 roku inwestycji 
miejskich. Pozwoli na zwiększenie 
odsetka ludności korzystającej z sys-
temu oczyszczania ścieków zgodnego  
z dyrektywą ścieków komunalnych. 
- W Porębie spowoduje wzrost tego 
odsetka o 9,2% - podkreśla prezes 
Grabarczyk. Dodaje, że inwestycja 
pozwala na podłączenie do oczysz-
czalni ścieków (ta jest aktualnie  
w trakcie rozbudowy) mieszkańców 
ulic: Wolności, Przyszłości, Dzielnej 
oraz Nowowiejskiej, a w przyszłości 
również Osiedla na Stoku.

Wykonawca mimo trudności związanych z pandemią 
nie próżnował. Dwie nowe przepompownie ścieków, 
w tym jedna z przejściami przez Czarną Przemszą w 
Porębie, są już gotowe. 

W mieście powstały zagrody dla jeży Wyżyli się na przystankach
Jest im ciepło i są bezpieczne.  W Porębie powstało sześć zagród 
dla jeży. Przypominamy; to bardzo pożyteczne i chronione pra-
wem zwierzęta. 

Dwa przystanki przy Drodze Krajowej nr 78  
w listopadzie zostały zniszczone przez „miłośni-
ków” graffiti. Miasto apeluje: dbajmy o wspólną 
przestrzeń, nie niszczmy jej!

P rost a kon st r u k cja i  je d no c z e-
śnie duż y uk łon w st ronę t ych 
niezwykle sympatycznych zwierzątek. 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w Porębie zmontowało 
cztery prostokątne zagrody dla jeży. 
Jedna z nich powstała w ogrodzie na 
tyłach budynku Urzędu Miasta, druga w 
okolicach Miejskiego Ośrodka Kultury, 
kolejne cztery wzdłuż parku miejskiego.  
Zagrody zrobione są z metalowej siatki, 
z pozostawieniem około 20 centymetrów 
wolnej przestrzeni od dołu. Tak, by zwie-
rzęta mogły dostać się do nich z łatwością. 
Pracownicy MPWiK wypełnili je liśćmi, a 
na siatkach zamontowali tabliczki z infor-
macją, by liści nie rozgarniać. - Wszystko 

po to, by jeże nie zmarzły i miały się gdzie 
schronić ze swoimi młodymi - wyjaśniają 
pomysłodawcy projektu. - Zagrody są 
łatwo demontowane, dlatego po sezo-
nie zimowym nie będzie z nimi żadnego 
problemu - dodaje Mariusz Grabarczyk, 
prezes porębskiego MPWiK.
Przypominamy; jeże to dzikie zwierzęta 
chronione. Zabrania się między innymi 
łapania jeża w celu przeprowadzki. Bo choć 
naturalnym środowiskiem tych zwierząt 
są lasy i parki usytuowane na obrzeżach 
miast, coraz częściej można spotkać je 
nawet na blokowiskach. Musimy jednak 
pamiętać, by pod żadnym pozorem nie 
zabierać jeża do domu.
Co jeśli widzimy, że potrzebuje pomocy? 
Zabierzmy go do weterynarza, który 
fachowo się nim zaopiekuje. Warto wspo-
mnieć również, że dawniej populacja jeży 
była o wiele liczniejsza, dziś jeż został 
uznany za gatunek zagrożony wyginię-
ciem. 10 listopada ustanowiono nawet 
Dniem Jeża, aby rozpowszechniać naj-
ważniejsze informacje i sposoby ochrony 
tego gatunku.

Jedni o nią dbają, inni 
w rę c z pr z e c iw n ie. 
Mowa o przestrzeni 
miejskiej. Przykład? 
Na początku listo-
pada w oko wandali 
w padł y dwie wiaty 
prz ystankowe prz y 
Drodze Krajowej nr 78 
w Porębie, obie w oko-

licy porębskiego żłobka. - Chuligani chwycili farbę w spreju 
i zwyczajnie wyżyli się na przystankowych szybach – mówią 
przedstawiciele Urzędu Miasta w Porębie.
Teraz miasto zapłaci za specjalistyczne czyszczenie szyb, 
ponieważ farba tego typu jest trudno usuwalna. - Te pienią-
dze można byłoby wydać o wiele sensowniej. Szkoda - nie 
ukrywa Ryszard Spyra, burmistrz Poręby. Po raz kolejny ape-
luje o poszanowanie majątku gminy. - Miasto należy do nas 
wszystkich – mieszkańców. Wysiłki tych, którzy o nie dbają są 
niestety przysłaniane przez takie skandaliczne zachowania - 
dodaje pan burmistrz.
Urząd Miasta w Porębie zaznacza, że jeśli w naszym mieście 
są osoby, które chciałyby przygotować profesjonalne graffiti, 
można znaleźć na to legalny sposób. - Zapraszamy do rozmów, 
być może uda nam się wygospodarować przestrzeń dla tego 
typu artyzmu – mówią porębscy urzędnicy. 
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jest wniosek o ściganie  
za podrzucanie śmieci  
przy ul. Zakładowej
Prośby i urzędnicze apele nie na wiele się zdały. Śmieci wciąż podrzucane są 
pod wiaty śmietnikowe przy ul. Zakładowej. Skutek? Na policję trafił właśnie 
pierwszy wniosek o ściganie sprawcy w tej sprawie. 

To nie pierwszy taki  
incydent w tym miejscu

W marcu tego roku Urząd Miasta  
w porębie wydał aż 3,5 tysiąca 
złotych za jedno tylko gruntowne 
uprzątnięcie wiat śmietnikowych 
przy ul. zakładowej. 

Wszystko po to, by pozbyć się 
„luzem” zostawionych tutaj odpa-
dów. - Widok był potworny. Worków 
z nieposegregowanymi śmieciami 
była tutaj cała masa. W dodatku ktoś 
„pomysłowy” zostawił przy wiatach 
kilka zużytych opon samochodo-
wych. zrobiła się jedna wielka góra 
z odpadami różnego sortu - rela-
cjonują świadkowie. Takie widoki 
zarejestrowała zresztą kamera miej-
skiego monitoringu.

sprzątaniem miasto zajęło się w 
trybie pilnym. - pieniądze, które 
wydaliśmy na sprzątnie przy  
ul. zakładowej można było przezna-
czyć na nowe ławeczki, huśtawki dla 
maluchów itd. szkoda, że poszły na 
uprzątanie bałaganu - mówi burmistr 
poręby ryszard spyra. apeluje: 
- Dbajmy o porządek, o wizeru-
nek naszego miasta. przecież są 
stworzone odpowiednie warunki, 
są zasady segregacji, dobrze ozna-
czone kontenery. Dbajmy o czystość, 
o środowisko, wreszcie o nasze 
wspólne pieniądze - przekonuje wło-
darz poręby.

przypominamy, że wiaty przynależą 
do konkretnej wspólnoty (jest to opi-
sane). Jedna z nich jest otwarta, nie 
oznacza to jednak, że worki zosta-
wiać można obok niej. 

Niedziela 29 lipca tego roku, godziny wieczorne. 

Pod wiaty przy ul. Zakładowej podjeżdża auto 

osobowe z przyczepką. Wysiadają z niego dwaj 

mężczyźni. Z przyczepki zdejmują lodówkę i jakby 

nigdy nic przenoszą ją pod jedną z murowanych 

wiat śmietnikowych. Następnie wsiadają do auta 

i odjeżdżają.

Ta historia będzie miała jednak ciąg dalszy. - To 

teren objęty miejskim monitoringiem. Nagranie 

zostało już zabezpieczone i przekazane, wraz 

z wnioskiem o ściganie, na policję - informuje 

Urząd Miasta w Porębie. Znalezienie winnego jest 

zatem tylko kwestią czasu. 

Urzędnicy przypominają, że podrzucanie śmieci 

jest nielegalne, a kara za takie zachowanie sięgnąć 

może nawet 5 tysięcy złotych, co w sytuacji, gdy 

w Porębie m.in. elektrośmieci bezpłatnie przyj-

muje PSZOK zlokalizowany przy ul. Ks. Franciszka 

Pędzicha 12, jest to prostu głupotą.

Według statystyk w naszym kraju w ciągu roku 

produkowanych jest średnio 300 tysięcy ton 

elektrośmieci. Niestety, mimo edukacji i działań 

profilaktycznych, stare sprzęty ciągle zbyt rzadko 

trafiają do odpowiednich punktów. Wywiezione do 

lasu lub pozostawione w miejscach do tego nieod-

powiednich mogą zagrażać ludziom i zwierzętom. 

Zużyte sprzęty RTV, AGD czy baterie zawierają 

m.in. rtęć, ołów, chrom, kadm, freon czy azbest. 

Z tego względu wymagają specjalistycznego 

recyklingu.

Urząd Miasta w Porębie apeluje: segregujmy śmieci 

i wyrzucajmy je do odpowiednich kontenerów. 

Dodatkowo przypominamy; Punkt Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych w Porębie (PSZOK) 

czynny jest w dni robocze od poniedziałku do 

piątku w godz. 6 - 14 oraz w ostatnią sobotę mie-

siąca w takich samych godzinach. 

art. 183 kodeksu karnego: § 1. mówi: „kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwa-
rza, zbiera, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje 
w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka 
lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub znisz-
czenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym, podlega karze pozbawienia wolności od 3 
miesięcy do lat 5. 
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Poręba rozpoczęła „akcję zima”

Poręba świątecznie rozbłysła

38 kilometrów dróg asfaltowych i 4 km tych wysypanych 
szutrem. Do tego chodniki i place miejskie. To gminny 
zakres „akcji zima”, za którą w Porębie odpowiada 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

W Porębie pojawiły się 
mieniące się tysiącami 
świate łek świąteczne 
dekoracje. 

- Na zimę jesteśmy gotowi już od jakiegoś czasu. W magazynie mamy 150 
ton mieszanki piasku z solą, w proporcji 4:1. Opady śniegu nie będą nam 
straszne - zaręcza Artur Nosol, kierownik działu komunalnego w Miejskim 
Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Porębie.

Ponad 40 km dróg do odśnieżenia
MPWiK z ramienia gminy odpowiada za odśnieżanie i zachowanie w czysto-
ści ok. 42 kilometrów dróg gminnych, z czego ok. 38 km są to drogi asfaltowe, 
reszta zaś - drogi wysypane szutrem. Spółka zamiata i odśnieża również 
miejskie chodniki. - Działamy też w sytuacji, gdy trzeba wywieźć z miasta 
zalegający śnieg - podkreśla Artur Nosol. Dodaje, że takie miejsca na bie-
żąco wskazywać ma spółce porębski magistrat. - Zwykle chodzi o teren przy 
miejskim targowisku - zaznacza przedstawiciel spółki miejskiej.

Zarządcy mają swoje zimowe obowiązki 
Do akcji zima w Porębie skierowanych zostało w tym roku kilkunastu pra-
cowników MPWiK. Korzystają m.in. z dwóch dużych ciągników z pługiem i 
piaskarką, mniejszego traktorka do odśnieżania chodników, koparko-łado-
warek oraz samochodu ciężarowego z pługiem i piaskarko-solarką. Należy 
pamiętać jednakże, że porębska spółka nie jest odpowiedzialna za wszyst-
kie trakty drogowe i piesze w naszym mieście. Drogę Krajową nr 78 wraz 
z chodnikiem odśnieża Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Z 
zadań MPWiK w Porębie wyłączona jest także ulica Chopina i Myśliwska. Są 
to dwie drogi powiatowe, utrzymaniem których zajmują się władze powiatu. 
Zarządcom i wspólnotom przypominamy o odśnieżaniu terenów wokół 
budynków. 

Chyba żadne miasto nie wygląda tak 
pięknie jak w grudniu. Zwłaszcza po 
zmroku, gdy włączane są świąteczne 
iluminacje. Tak też jest w Porębie. 
- Większą część świątecznych deko-
racji uruchomiliśmy już na początku 
grudnia - mówi Izabela Kasprzak 
z Urzędu Miasta Poręba. Dodaje, 
że w tym roku na miejskich latar-
niach zabłysło dodatkowe 37 sztuk 
kompozycji świetlnych w kształcie 
gwiazdek. - Zdecydowaliśmy się na 
zakupy w tym zakresie - wyjaśnia 
Izabela Kasprzak.
Udekorowany został m.in. budynek 
Urzędu Miasta. Nieopodal boiska 
MKS stanęła świecąca na biało 
łyżwa z prezentami, a fontanna 
przy Miejskim Ośrodku Kultury  
w Porębie na zimę zmieniła swoje 
oblicze. Zamiast wody płyną w niej 
teraz biało-niebieskie…światełka.
To jednak nie koniec. Na krótko 
przed świętami na skrzyżowaniu  
z ulicą Wiedzy zamontowana została 
nowa migocząca dziesiątkami świa-
tełek choinka. 
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nowość na niwkach: wyjątkowa 
huśtawka

ahoj przygodo! Powstał nowy plac zabaw

Plac zabaw tylko dla dzieci? Niekoniecznie! Miasto zamontowało 
wyjątkowe urządzenie. Huśtać może się tu teraz rodzic i dziecko. 
Jednocześnie!

Mamy dobrą wiadomość dla najmłodszych mieszkańców Poręby. W naszym mieście zamontowane zostały urzą-
dzenia na nowym, miejskim placu zabaw dla dzieci. Główną jego atrakcją jest sporej wielkości statek.

Są tu już uwielbiane przez 
dzieci drabinki do wspi-
nania się, zjeżdżalnia czy 
zestaw sprawnościowy. 
Teraz zbudowany niedawno 
plac zabaw w dzielnicy 
Niwki miasto doposażyło. 
- W wyjątkowe urządzenie 
- zdradzają przedstawiciele 
Urzędu Miasta w Porębie.

Mowa o nowej huśtawce. 
Wy jąt kowej, poniew aż 
przeznaczonej jednocze-
śnie dla dziecka i dorosłego. 
- To podwójna huśtawka 

skonstruowana tak, by 
opiekun siedział na wprost 
dziecka. Siedzisko dziecięce 
jest dostosowane również 
do młodszych dzieci, ma 
oparcia z każdej strony - 
zaznaczają przedstawiciele 
Urzędu Miasta w Porębie. 

Nowość, która pojawiła się 
w Niwkach zwraca uwagę 
również swoim w yglą-
dem. Podpory huśtawek są 
drewniane, siedziska zaś 
nowoczesne i estetyczne, 
w ykonane z czar nego 

tworzywa sztucznego. 

Dodatkowo, dla bezpie-
czeństwa korzystających 
z nowych huśtawek, teren 
bezpośrednio pod urzą-
dzeniem został wysypany 
świeżym piaskiem. Teraz, 
drobna przewrotka, nie 
zakończy się już niczym 
groźnym. - Zapraszamy 
do zabawy i przetestowa-
nia nowości na placu zabaw 
– zachęca Urząd Miasta 
Poręba.

Któż będąc dzieckiem nie 
lubił bawić się w piratów? 
Teraz nasze maluchy 
też będą miały przednią 
zabawę. Pod warunkiem, 
że rodzice zabiorą je 
na now y plac zabaw, 
powstający właśnie przy  
ul. Głównej w Porębie. 

- Atrakcją nowego miej-
sca do zabaw y jest 
urządzenie wielofunkcyjne  
w kształcie statku ze zjeż-
dżalnią - mówi Izabela 
Kasprzak, główny specja-
lista ds. inwestycji Urzędu 
Miasta Poręba. Dodaje, że 
w ramach tego zadania, 
w ykonawca inwest y-
cji zamontował także 
nowe ogrodzenie. Teraz, 
maluchy zaangażowane  
w  z a b a w ę  b ę d ą 
bezpieczne. 

Tutaj – na teren już ogro-
dzony - przeniesione 
zostały również inne 
urządzenia służące dobrej 
zabawie, które znajdo-
wały się na sąsiedniej 
działce. 
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W Porębie zapłonął olimpijski płomień
Sztafeta z ogniem olimpijskim, uczestnicy w wieku od kilkunastu do kilkudziesięciu lat i niebywała dawka spor-
towych emocji. Tak wyglądała kończąca wakacje Międzypokoleniowa Powiatowa Olimpiada Sportowa w Porębie.

- Udała się od początku do samego końca - z 
dumą podsumowuje Robert Bijak, Lokalny 
Animator Sportu i jeden z głównych organizato-
rów Międzypokoleniowej Powiatowej Olimpiady 
Sportowej, którą 28 sierpnia miała zaszczyt gościć 
Poręba. Uczestnicy zapewniają, że emocji nie 
zabrakło i wcale nie były one mniejsze niż pod-
czas tej zakończonej niedawno olimpiady w Tokio. 

Ogień olimpijski przekazywano sobie z rąk do 
rąk
Całe wydarzenie rozpoczęło się na porębskim 
Orliku o godz. 10, wprowadzeniem flagi olimpij-
skiej i wciągnięciem jej na maszt przy dźwiękach 
polskiego hymnu. Następnie odpalony został 
znicz olimpijski, który szpalerem – z trybuny 
honorowej i rąk burmistrza Poręby Ryszarda 
Spyra – powędrował, by ostatecznie znaleźć się 
na podeście olimpijskim. - Ogień wędrował z rąk 
do rąk. Przekazywały go sobie dzieci, młodzież, 
seniorzy - mówi Robert Bijak. 
O godz. 10:30 uczestnicy olimpiady rozeszli się. 
Wydarzenie odbywało się bowiem na kilku poręb-
skich boiskach. 

Cztery „ośrodki olimpijskie”
Chwilę przed godz. 11 na eskapadę rowerową 
wyruszyła niemal pięćdziesiątka miłośników 
dwóch kółek. Chwilę później kilkanaście pań 
wyruszyło na nordic-walking. W tym samym 
czasie w Miejskim Ośrodku Kultury w Porębie 
– jednym z kilku porębskich „ośrodków 

olimpijskich” - rozpoczął się turniej tenisa sto-
łowego na seniorów. Uczestniczyły w nim drużyny  
z Łaz i Poręby. Z kolei na terenie Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Porębie usłyszeć 
można było pierwszy gwiazdek rozpoczynającego 
się tutaj turnieju piłki siatkowej. 
To jednak nie koniec konkurencji sportowych 
odbywających się w ramach porębskiej olimpiady. 
„Ośrodkami olimpijskimi” były też dwie poręb-
skie podstawówki. - W szkołach podstawowych 
nr 1 i nr 2 w Porębie miały miejsce uczniowskie 
zawody sportowe - mówi Robert Bijak.

Damskie starcie na boisku
Bez wątpienia jednak najważniejsze wyda-
rzania olimpijskie gościły na porębskim 
Orliku – centralnym kompleksie olimpiady w 
Porębie. - Rozegraliśmy tutaj mecze siatkarskie. 
Pierwszy między reprezentacją Orlika Poręba 
a reprezentacją Łaz, który zakończył się wyni-
kiem 3:1 dla Poręby. W drugim meczu zagrała 
reprezentacja dziewczyn Orlika i reprezentacja 
międzypokoleniowa, czyli mamy i córki Orlika. 
Młodsze dziewczęta zwyciężyły 3:0  – relacjonuje 
Lokalny Animator Sportu. Nie obyło się bez roz-
grywek footballowych. W tym przypadku drużyna 
Electrolux z Siewierza zmierzyła się z reprezenta-
cją Orlika Poręba. Kto zwyciężył? Oczywiście nasze 
miasto!

O godz. 14 na Orliku odbył się niezwykle emocjo-
nujący turniej rzutów karnych. Jego uczestnikami 

w większości była Piłkarska Szkółka - Orły Orlika.
Tę część sportowych wyzwań zakończył turniej 
tańca nowoczesnego.

Dyplomy, puchary, losowanie głównej nagrody
Oficjalne zakończenie Międzypokoleniowej 
Powiatowej Olimpiady Sportowej w Porębie nastą-
piło o godz. 17. Były podziękowania dla wszystkich 
uczestników i sponsorów, których w przypadku 
tego wydarzenia było ponad trzydziestu. Władze 
Poręby wręczyły uczestnikom zasłużone dyplomy, 
puchary oraz nagrody; m.in. koszulki sportowe 
(stroje dla reprezentacji piłkarski nożnej Orlika 
ufundowała firma Probut, dla reprezentacji piłki 
siatkowej firma Brokerzy Śląscy, a dla siatkarskiej 
drużyny dziewcząt – spółka Polonica). Sponsorzy 
zadbali także o nagrody rzeczowe. Wśród nich 
znalazły się m.in. piłki, zestawy do badmintona, 
plecaki, torby, zestawy odblaskowe, latarki, para-
sole i vouchery. Wśród uczestników olimpiady 
rozlosowano także nagrodę główną – suszarkę 
marki Electrolux. 

Całe wydarzenie zakończył wieczór artystyczny. - 
To była bardzo udana impreza, mimo konieczności 
zachowania wszelkich wytycznych związanych z 
pandemią. Podczas całej olimpiady nie doszło do 
żadnej kontuzji, a mimo zapowiedzi – nie spadła 
ani kropla deszczu - mówi Robert Bijak.

Imprezie towarzyszyły także atrakcje dla dzieci, 
w tym m.in. uwielbiane przez nich dmuchańce. 

Międzypokoleniowa Powiatowa Olimpiada Sportowa była zadaniem realizowanym w ramach projektu, na które Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „NESTOR” w Porębie pozyskało 

środki finansowe w wysokości 7 tys zł ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu. Wydarzenie współfinansowane było również ze środków Urzędu Miasta Poręba oraz środków własnych Stowarzyszenia, 

przy wsparciu licznej grupy sponsorów.


