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Polski Instytut Ekonomiczny:
„opłata za śmieci musi być wyższa”
Uchwałą Rady Mia st a
Poręba przegłosowano
podwyżkę stawki za gospodarowanie odpadami
komunalnym w mieście.
- Rządowa ustawa wymusiła na nas, by system się
samofinansował. Gmina na
śmieciach nie zarabia, ale
dopłacać już też nie może tłumaczy burmistrz Poręby
Ryszard Spyra.
Jak w ygląda system gospodarki
odpadami w miastach? Wszystko
opiera się na Ustawie z dnia 13
września 1996 roku o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach.
Ostatnia jej nowelizacja miała
uzdrowić cały system. Niestety, nie
wyszło. Rząd zafundował gminom
problematyczny system, generując
dodatkowe koszty. Jak to możliwe?
- Gminny system gospodarki odpadami komunalnymi jest systemem
samofinansującym się. Oznacza to,
że aby zapewnić prawidłowe jego
funkcjonowanie, konieczne jest
ustalenie i pobieranie od mieszkańców opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w wysokości umożliwiającej realizację całości
tego zadania. Mówiąc prościej; gmina
nie może do systemu ani dopłacać,

ani na nim zarabiać - zaznacza
Renata Otręba, główny specjalista ds. ochrony środowiska Urzędu
Miasta Poręba. O konieczności
podwyższenia stawki za gospodarowania odpadami komunalnymi
od jak iegoś czasu mówi tak że
ekonomiści. Analitycy Polskiego
Instytutu Ekonomicznego zwracali
uwagę, że zakładana w tym roku
wartość dochodów gmin i miast prawach powiatu, na pokrycie kosztów
zagospodarowania odpadów komunalnych i kosztów funkcjonowania
systemu gospodarowania odpadami
wzrośnie w o 2,8 mld złotych. „O ile
gminy w 2019 roku planowały związane z tym dochody na poziomie
6,7 mld zł, to w 2020 roku kwota ta
wzrośnie do 9,5 mld zł” - wskazali
eksperci. Oznacza to, że do budżetu
gminy - by ta do gospodarki śmieciami nie dopłacała - wpłynąć muszą
dodatkowe pieniądze.
Produkujemy coraz więcej śmieci
P r z e j d ź m y d o k o n k r e t ó w.
Sprawdźmy, jakie koszty funkcjonowania systemu ponosi gmina.
Zgodnie z ustawą, o której mowa na
samym początku, to właśnie samorząd – w naszym przypadku gmina
Poręba – odpowiedzialna jest za
koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych.

Temat numeru

To jednak nie wszystko. Miasto
musi posiadać i ut rz y my w ać
punkty selekty wnego zbierania
odpadów komunalnych (PSZOK na
terenie porębskiego MPWiK), musi
ponosić koszty obsługi administracyjnej całego systemu, a także

miejski budżet - zaznacza Ryszard
Spyra, burmistrz Poręby.
Trudną już sytuację dodatkowo
pogarsza fakt rosnącej liczby śmieci
powstających w gospodarstwach
domowych. Spójrzmy: w 2018 roku
od mieszkańców Poręby odebrano
2 .950,70 M g
o d p a d ó w, w
Ile śmieci w ciągu roku produkują mieszkańcy
rok u 2019 –
Poręby?
3.293,60 Mg,
2.129,00 Mg (7 m-cy)
2020
zaś w ciągu 7
miesięcy 2020
3.293,60 Mg
2019
roku - 2.129,00
Mg odpadów.
2018

2.950,70 Mg

Ile kosztuje
pozbycie się
O ile wzrosła opłata za składowanie odpadów,
czyli tzw. opłata marszałkowaska?
śmieci?
P o w o d ó w
270 zł/Mg
2020
w z r o s t u
kosztów gospo170 zł/Mg
2019
darowania
odpadami w
140 zł/Mg
2018
g minach jest
w ię cej. - To
24,15 zł/Mg
2017
także czynniki
zupełnie od nas
niezależne. Na
edukacji ekologicznej w zakresie przykład rosnąca wysokość opłaty za
prawidłowego postępowania z odpa- składowanie odpadów - tzw. opłata
dami komunalnymi.
marszałkowska - podkreśla burCo to oznacza dla budżetu gminy? mistrz Ryszard Spyra. Dodaje, że w
Nie trudno się domyślić. - Zadanie 2017 roku wynosiła ona 24,15 zł/Mg,
gminy, polegające na gospodaro- w 2018 - 140 zł/Mg, w 2019 - 170 zł/
waniu odpadami, mocno obciąża Mg, w roku 2020 – 270 zł/Mg.

2

Nasza poręba | informator miejski

Rosną też koszty instalacji przetwarzania odpadów komunalnych
(w tym wzrost płacy minimalnej,
wyższe ceny energii i paliw, wzrost
wymagań technicznych w stosunku
do miejsc magazynowania odpadów).
A i to nie koniec. Prawo nakłada na
gminę także obowiązek osiągnięcia
wysokich poziomów odzysku odpadów (za rok 2018 – 30%, za rok 2019
– 40%, za rok 2020 – 50%).
Sytuacji nie poprawia też fakt spadku
cen i popytu na surowce wtórne przy
braku odpowiedniej liczby instalacji do zagospodarowania odpadów.
- Powyższe czynniki powodują, że
obowiązujące obecnie stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pozwalają na pokrycie
faktycznych kosztów funkcjonowania systemu - podkreśla burmistrz

Ryszard Spyra. Dodaje: - W związku
z tym, konieczna jest zmiana wysokości obecnie obowiązującej stawki
opłaty poprzez jej podwyższenie do
kwoty 29 zł od osoby miesięcznie. Po
prostu nie mamy wyjścia - mówi pan
burmistrz.
Segregowanie się opłaca, ale stawka
rośnie
Stawki za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w Porębie do tej pory
wynosiły: 20 zł od osoby miesięcznie
- jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz 40 zł
od osoby miesięcznie - jeżeli odpady
są zbierane i odbierane w sposób
nieselektywny.
Podczas wrześniowej sesji Rada
Miasta Poręba uchwaliła nowe
stawki za gospodarowanie odpadami

komunalnymi w Porębie: kwotę 29 zł
od osoby miesięcznie. Należy dodać
jednak, iż nowelizacja ustaw y o
utrzymaniu czystości i porządku w
gminach nie dopuszcza możliwości zbierania i odbierania odpadów
zmieszanych. - Nowelizacja ta zobowiązuje do uchwalenia stawki opłaty
podw yższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli
właściciel nieruchomości śmieci nie
segreguje. Stawka ta nie może być
niższa niż dwukrotność i wyższa niż
czterokrotność stawki opłaty podstawowej - wyjaśnia Renata Otręba
z Urzędu Miasta Poręba.

Są też dobre informacje. Poręba
chce wprowadzić ulgi dla mieszkańców, którzy będą kompostować
odpady biodegradowalne (odpady
zielone, odpady kuchenne) na własnej nieruchomości. - Obecnie trwają
prace związane z przygotowaniem
regulaminu związanego ze zmianami stawek- podkreślają porębscy
urzędnicy.

Rada Miasta tę stawkę uchwaliła we
wrześniu w kwocie 58 zł od osoby
miesięcznie za niespełnienie obowiązku segregowania śmieci.

Radiowy odczyt wodomierzy w Porębie
Został wdrożony w 2012
roku. Od tej pory liczba
nakładek radiow ych w
Porębie wzrosła do 2006
sztuk. Oznacza to, że
około 70 procent wszystkich obsługiwanych przez
spółkę miejską wodomierzy
w mieście ma możliwość
dokonania odczytu bez
konieczności wysyłania
tam pracownika.
Kto zaopatruje mieszkańców Poręby
w wodę? To zadanie Miejskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji. Spółka dostarcza wodę
do około 2915 odbiorców z terenu
naszej gminy i oczywiście sprawdza

jej zużycie. - Kiedyś odczyty robili
nasi pracownicy, od kilku lat rozwijany jest system radiowego odczytu
wodom ierz y - mów i Mar iusz
Grabarczyk, prezes porębskiego
MPWiK.
Radiow y odczyt wodomierzy w
Porębie został wdrożony w 2012
roku. - Od tamtej chwili do dnia
dzisiejszego funkcjonuje już około
2006 nakładek radiowych, co daje
około 70 procent wszystkich obsługiwanych wodomierzy bez potrzeby
wizualnego odczytu wodomierza podkreśla Mariusz Grabarczyk.
W zabudow ie domków jednorodzinnych spółka posiada 1130
nakładek radiowych, w mieszkaniach w zabudowie blokowej - 730

nadajników, w firmach działających na terenie gminy Poręba – 114.
- Ponadto posiadamy 32 nadajniki
na głównych wodomierzach spółdzielni mieszkaniowych na terenie
naszego miasta - podsumowuje prezes MPWiK. Dodaje: - W praktyce
radiowa metoda odczytu wodomierzy sprawdza się w 100 procentach.
Pracownik nie musi wchodzić na
posesje, aby odczytać faktyczny stan
zużycia wody -.
Porębski MPWiK ciągle rozwija
taki system. - Cały czas dokładamy
wszelkich starań, by coraz większa liczba mieszkańców posiadała
radiową możliwość odczytu wodomierza - podkreślają w spółce.

Miasto ma nową stronę internetową
Przejrzysta, intuicyjna,
przede wszystkim zaś
– dostosowana do możliwości osób ze szczególnymi
potrzebami,w tym niedowidzących, niewidomych i
niesłyszących. Sprawdźcie
nową stronę internetową
naszego miasta.
Teraz swobodny dostęp do informacji
o naszym mieście będą mieli wszyscy. Nowa strona internetowa Poręby
to skutek Ustawy z dnia 4 kwietnia
2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotów publicznych. Zgodnie

z prawem, wszystkie podmioty
publiczne, w tym m.in. urzędy miast,
muszą dostosować m.in. swoje
strony internetowe do osób ze
szczegól ny m i
potrzebami, w
tym osób niedow id ząc yc h,
niew idomych,
niesłyszących,
głuchoniemych.
Ja k zrobi ła
to Poręba? Stronę internetową na
warsztat wzięła firma specjalizująca się w tym temacie. WWW została

zmieniona pod kątem wizualnym.
Jest przejrzysta i intuicyjna, co

oznacza, że łatwiej znaleźć tu m.in.
dokumenty do pobrania, numery
telefonów czy aktualności miejskie.

- Dostosowany do osób ze szczególnymi potrzebami został m.in.
kontrast na stronie, wielkość czcionek, odstępy między słowami,
wierszami i akapitami. Słowem; zrobiliśmy tak, by teksty czytać można
było dużo wygodniej - mówi Kamil
Kowalik z Urzędu Miasta Poręba,
odpow iedzialny za st worzenie
nowej, miejskiej strony internetowej.
Co ważne; poza nową szatą graficzną i udogodnieniami, w zakładce
„Kontakt” pojawił się też „Tłumacz
języka migowego”. Znaleźć można
tu dwa filmy, z których dowiemy się
m.in. jak skutecznie skomunikować
się z porębskim Urzędem Miasta.
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Porębska spółka dostała prawie 8
milionów na dwie ważne inwestycje
To duży sukces. Poręba
po raz kolejny udowodniła, że potrafi starać się o
pieniądze z zewnątrz. Tym
razem dofinansowanie
– nie bagatela prawie 8 milinów złotych! – otrzymało
Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji.
Kolejne porębskie wnioski o unijne
dotacje pozytywnie przeszły przez
administracyjne sito. Efek t? Chcemy poinformować mieszkańców
Poręby o uzyskaniu dofinansowania
na dwie ważne dla nas wszystkich
inwestycje. Wynosi ono łącznie prawie 8 milionów złotych - mówią z
dumą przedstawiciele porębskich
Wodociągów. Za wsparcie przy
udziale w konkursie dziękują burmistrzowi Poręby Ryszardowi Spyrze.
Wiele miesięcy starań
Ta k w y sok ie dof i na n sow a n ie
to dla Poręby ogromny sukces.
Warto zaznaczyć jednak, że władze miasta wraz ze spółką MPWiK
pracowały na niego przez długi
c z a s, pr z y goto w ują c k ole jn e
wnioski, kompletując niezbędną

dokumentację. Dobra informacja dotarła do Poręby niedawno,
23 września. Wówczas okazało się,
że do dofinansowania zakwalifikowały się dwa wnioski MPWiK
złożone w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Śląskiego w lutym tego
roku. Otrzymały dofinansowanie
w ramach programu Zintegrowane
Inwestycje Terytorialne (ZIT) oraz z
budżetu państwa.
Dwa ważne wnioski, dwa
zakończone sukcesem
Pierwszy z nich to wniosek dotyczący modernizacji i rozbudowy
oczyszczalni ścieków w Porębie.
Wartość tego projek tu w y nosi
ponad 9,1 mln zł (kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego wyniosła
tutaj ponad 6,3 mln zł, natomiast z
budżetu państwa – ponad 742 tys
zł, co daje łącznie 95% wydatków
kwalifikowanych).
Drugi wniosek dotyczy budow y
kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami oraz przejściami
przez rzekę Przemszę (etap I i etap
II) o wartości ponad miliona złotych.
W tym przypadku - analogicznie jak

przy pierwszym wniosku - udało się
uzyskać dofinansowanie z EFRR i
budżetu państwa w łącznej kwocie
ponad 806 tys zł.
Ekologiczna oczyszczalnia
na miarę czasów
Porębska oczyszczalnia ścieków to
obiekt z lat 80. Wysłużony, dlatego
inwestycja MPWiK polegająca na jej
rozbudowie i modernizacji jest niezwykle ważna. Spółka już wcześniej
przygotowała potrzebną do przeprowadzenia inwestycji dokumentację
oraz projekty technologiczne. Jak
funkcjonować będzie oczyszczalnia po inwestycji (czyli pod koniec
2022 roku)? - Będzie działać w
nowej technologii MBR, czyli technologii membranowej. Dzięki jej
zastosowaniu, ścieki po oczyszczeniu pozbawione są wszelkich
zawiesin i koloidów, a także bakterii chorobotwórczych i wirusów
- tłumaczy Mariusz Grabarczyk,
prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji w Porębie.
Dodaje: - Oczyszczone tą metodą
ścieki spełniają nie tylko wszystkie obecne normy europejskie, ale
też takie, które wejdą w życie w
najbliższych latach - podkreśla

prezes Grabarcz yk. Co ważne,
koszty eksploatacji oczyszczalni dla
technologii membranowej są około
20-proc. mniejsze w stosunku do
systemu aktualnie stosowanego w
porębskiej oczyszczalni.
Połączenie z oczyszczalnią
zbudowane pod rzeką
Duże znaczenie dla porębian będzie
mieć także druga inwestycja MPWiK,
która właśnie doczekała się dofinansowania. Projekt pod nazwą:
„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz
z przepompowniami oraz przejściami przez rzekę Przemszę etap
I i II”, pozwoli na podłączenie do
oczyszczalnii ścieków wykonanego
w latach 90. prawie 3-kilometrowego
odcinka kanalizacji sanitarnej (dotyczy nieruchomości zlokalizowanych
przy ulicach; Wolności, Przyszłości,
Nowowiejskiej oraz Dzielnej). To jednak nie koniec korzyści.
Inwestycja (jej koniec przewidywany
jest na 2021 rok) umożliwi w przyszłości podłączenie zaprojektowanej
w 2019 roku kanalizacji sanitarnej w
ulicach Roździeńskiego i Wiejskiej.

Uwaga, urząd wznowił kontrole szamb
Nie może być nieszczelne
ani opróżniane zbyt rzadko.
Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
w Porębie wraz z Urzędem
Miasta wznowiło kontrole
posiadania, szczelności
oraz częstotliwości opróżniania przydomow ych
zbiorników bezodpływowych, czyli tzw. szamb.
Służby miejskie inspekcje rozpoczęły
od ulic: Kopernika i Aksamitnej.
Zgodnie z planem (dokładne terminy
kontroli znaleźć można na miejskich
tablicach informacyjnych), następnie przeniosą się na ulice: Krawiecką,
Główną, Wczasową i Siewierską.

Właściciel musi wywóz nieczystości
udokumentować
Jak w praktyce wygląda kontrola?
Polegała na wezwaniu właściciela
nieruchomości do urzędu celem
przedłożenia zawartej umow y z
przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie
opłat za tę usługę (rachunki, faktury
vat). - Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać
regularność w y wozu szamba –
podkreślają przedstawiciele Urzędu
Miasta w Porębie. Dodają, że w
przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy
również pamiętać o obowiązku
pozbywania się osadów ściekowych
(zgodnie z instrukcją eksploatacji
przydomowej oczyszczalni ścieków).
- Co także musi zostać odpowiednio udokumentowane, poprzez

podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie
dowodów uiszczania opłaty za tę
usługę - zaznaczają urzędnicy.
To jest zakazane!
Przypominamy; usługę w ywozu
ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpł y wow ych i
transportu nieczystości ciekłych
wydane przez Burmistrza Miasta

Poręba.Niedopuszczalne jest, by
ścieki z budynków mieszkalnych
były gromadzone lub wywożone
wspólnie z gnojówką lub gnojowicą
na grunty rolne. Pozbywanie się z
terenu nieruchomości nieczystości
ciekłych niezgodnie z przepisami
prawa podlega przepisom Kodeksu
postępowania w sprawach o wykroczenia. Przypominamy, że zgodnie z
Uchwałą Rady Miasta Poręba zbiorniki bezodpływowe (szamba) należy
opróżniać minimum raz na kwartał.
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Policja przekazała porębskiej spółce
kolejne samochody
Flota Miejskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji w Porębie
znów się powiększyła. Do spółki
trafiły auta, które wcześniej służyły
śląskiej policji.
Śląski garnizon już wcześniej przekazy wał
Porębie część swoich wozów. Do Miejskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji trafiły m.in. Peugeot Partner, dwa Volkswageny
Transportery i dwie Skody Octawie.
Teraz śląska policja nieodpłatne przekazała spółce
kolejne pojazdy. - Część już została zarejestrowana
i oklejona logo MPWiK - mówią przedstawiciele
porębskich Wodociągów.
I choć nie są to nowe auta, świetnie sprawdzają
się jako środki transportu komunalnego. - Nasi
pracownicy używają ich praktycznie codziennie.
W momencie, gdy trzeba opróżnić miejskie kosze
na śmieci, przyciąć zieleń lub dokonać bieżących
napraw - podkreśla MPWiK.
Jedno z aut zostało także przeznaczone do przewozu zwierząt.
Przypomnijmy, w taborze porębskiego MPWiK
od niedawna są też auta kupione przez gminę,
m.in. śmieciarka, której nadano wdzięczne imię
„Mariuszek”, a także dwa ciągniki o imionach

„Henryk” i „Helenka”, które służą spółce w pracach przy miejskiej zieleni, odśnieżaniu dróg i
chodników, pilnowaniu, by nie były one zabrudzone ani śliskie.

Stowarzyszenia z Poręby dostały
specjalne czeki!
Mimo że symboliczne, to
jednak odpowiadające
wartości finansowej, jaka
zasili konto porębskich
stowarzyszeń. Dwa z nich
wygrały dofinansowanie w
konkursie zorganizowanym
przez Centrum Inicjatyw
Lokalnych w Zawierciu.
Działają prężenie. Na tyle prężnie,
że jury konkursu Centrum Inicjatyw
Lokalnych w Zawierciu nie miało
wątpliwości, by właśnie Ochotniczej
Straży Pożarnej w Porębie oraz
Stowarzyszeniu „Himalaje naszych
możliwości” w ręcz yć nagrody
finansowe. Mowa o dwóch projektach, które zgłoszono do konkursu
w Programie „Działaj Lokalnie”.
Strażacy-ochotnicy zgłosili projekt „Wspólnie przeciw wirusowi”,

Zawiercie. Laureatom zostały przekazane symboliczne czeki. Specjalne
podziękowania za wsparcie przy
organizacji programu „Działaj
Lokalnie” w Porębie odebrał natomiast burmistrz naszego miasta
Ryszard Spyra.

zaś porębscy miłośnicy gór – swoją
inicjatywę pod nazwą „Podróżować
każdy może”.
- Oba uz ysk ał y dofinansowanie ze środków Programu „Działaj
Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej

Fundacji Wolności realizowanego
przez Centrum Inicjatyw Lokalnych
w Zaw ierciu - mów i Karolina
Ostrowska z Urzędu Miasta Poręba,
obecna na gali wręczenia nagród.
Gala odbyła się 10 lipca w Hotelu

- W tym roku obchodzimy 20-lecie
Programu „Działaj Lokalnie”. To
dzięki niemu w powiatach zawierciańskim oraz myszkowskim odbyło
się wiele społecznych inicjatyw.
Tegoroczna edycja opiera się na
podejmowaniu działań związanych
z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa oraz jego negatywnym
skutkom. Zaangażowanie włodarzy
gmin oraz mieszkańców pozwolą na
to, aby i w tym trudnym czasie podjąć
wiele ciekawych i potrzebnych działań – powiedział podczas gali Paweł
Abucki – prezes Centrum Inicjatyw
Lokalnych w Zawierciu.
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Pierwsze takie w powiecie! Poręba
udostępniła mieszkanie chronione
- Choć nie jesteśmy dużą gminą, robimy przedsięwzięcia na miarę powiatu - mówi z dumą
burmistrz Poręby Ryszard Spyra. Mowa o pierwszym nie tylko w naszym mieście, ale również
całym powiecie zawierciańskim, mieszkaniu
chronionym.
Do tej pory żył w bloku. Odkąd przeżył udar, porębianin pan
Józef nie opuszczał swojego lokum na trzecim piętrze. - Z racji
swojej niepełnosprawności był tam uwięziony. Sam nie dałby
rady wyjść na zewnątrz - mówi Katarzyna Wilk, dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porębie.
Dodaje z dumą, że od wakacji sześdziesięciokilkuletni pan Józef
nie przestaje się uśmiechać. - Dzięki pracy opiekuna, który jest
jednocześnie asystentem osoby niepełnosprawnej i oczywiście
swojemu nowemu mieszkaniu - zaznacza Katarzyna Wilk.
Pierwsze takie mieszkanie w całym powiecie
Ma ok. 35 metrów kwadratowych, a dzięki dobrej współpracy
między Urzędem Miasta w Porębie a tutejszym MOPS-em ,
zostało wyremontowane i wyposażone w podstawowe meble.
Mowa o pierwszym w Porębie i co ciekawe – również w całym
powiecie – mieszkaniu chronionym.
Co to takiego? Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej to lokal
mieszkalny, którego warunki mają za zadanie przygotować
osoby w nim mieszkające do prowadzenia w miarę samodzielnego życia. Lokator takiego mieszkania boryka się bowiem z
poważnym problemem życiowym, na przykład - jak było w
przypadku Poręby - niepełnosprawnością.

Nowe zasady
funkcjonowania urzędu

ważne

To ważny komunikat. Od 6 października
2020 roku do odwołania, w Urzędzie Miasta w
Porębie nastąpiła zmiana organizacji pracy. W dotychczasowej formie, realizowane będą
zadania niezbędne do zapewnienia pomocy
mieszkańcom.
Załatwianie pozostałych spraw w referatach odbywać się będzie wyłącznie po
wcześniejszym umówieniu się telefonicznym z pracownikiem właściwego referatu
– informują władze miasta. Ograniczenia
mają związek z zagrożeniem epidemicznym, które niestety nie maleje. Listę
telefonów do poszczególnych referatów
znajdziemy na stronie internetowej miasta:
w w w.umporeba.pl
w za k ładce „d la
mieszkańców”.

Mówi pierwsze słowa
Oficjalne otwarcie porębskiego mieszkania chronionego
odbyło się przed wakacjami - Udostępniliśmy naszemu mieszkańcowi lokal na parterze bloku przy ul. Chopina 3, czyli w
tzw. hotelowcu. Wyremontowali je pracownicy Miejskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji - mówi burmistrz
Poręby Ryszard Spyra.
Jak mieszka się tu panu Józefowi? - W tak krótkim czasie zmielił
się niemal nie do poznania - podkreśla Katarzyna Wilk. - Dzięki
pracy i opiece swojego asystenta zaczął spacerować, a wcześniej
w ogóle nie wychodził z domu, mówi również pierwsze słowa.
To wielki wyczyn po udarze - dodaje dyrektorka porębskiego
MOPS-u. Zaznacza, że niezwykle cieszy ją fakt, że podopieczny
jest szczęśliwy. - Nam też wszystkim serce rośnie - zaznacza
z uśmiechem.
Tańsze dla gminy, wygodne dla lokatora
Pilotażowe mieszkanie chronione, które niedawno uruchomiono w Porębie, jest alternatywą dla Domu Pomocy
Społecznej, również finansową. Miasto musiałoby dopłacać
do pobytu pana Józefa w takiej placówce kilka tysięcy złotych
miesięcznie. Tymczasem za mieszkanie chronione jego lokator
płaci sobie sam, nie obciążając gminy. - My przynosimy panu
Józefowi ciepłe posiłki i zatrudniamy asystenta, który pomaga
mu w codziennych czynnościach - tłumaczy dyrekcja porębskiego MOPS-u. Przede wszystkim jednak mieszkaniec Poręby
na wygodne lokum tylko dla siebie. - Po raz kolejny nasze miasto daje dobry przykład - podkreśla burmistrz Spyra.
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Sale lekcyjne zmieniły się nie do
poznania. Zobaczcie sami!
W Szkole Podstawowej
nr 1 w Porębie zakończono wakacyjne remonty.
Dyrekcja w ykorzystała
przerwę od lekcji m. in. na
skucie zmurszałych tynków
po niedawnych zalaniach
pracowni w przyziemiu.
Prace prowadzono w sześciu pracow n iach lekc y jnych. M ięd z y
innymi w sali muzycznej, sali przeznaczonej na dodatkową świetlicę
oraz w pomieszczeniu szkolnego
pedagoga. Część z nich zamknięto
za cztery spusty już we wrześniu
zeszłego roku. Powód był ważki.
Sale ucierpiały z powodu nieszczelnych, starych rynien. Woda zalewała
część pomieszczeń również dlatego,
że studzienki w pobliżu szkoły okazały się nie mieć odpływów. Teraz w
Szkole Podstawowej nr 1 w Porębie
za kończono g r untow ne prace
remontowe.
Ściany pokryła silikonowa farba
Prace prowadziła spółka „EL-LAN” z
Wojkowic. Obejmowały skucie zmurszałych tynków, odgrzybienie ścian,
przygotowanie istniejącego podłoża
pod nowe tynki i malowanie.
Na ścianach i sufitach położono
gładzie gipsowe, a na nich m.in.
farbę silikonową. To
jednak nie wszystko.
Ek ipa remontow a
rozebrała część star yc h pa rk ietów. W
ich miejscu położono
nowe panele podłogowe. Jest też nowe
oświetlenie (ogólne i
awar yjne), gniazda,
rozdzielnice i aparatura
zabezpieczająca.
Sale „jak nowe”
Jak podczas wielu prac
budowlanych w leciwych budynkach, tak
i w porębskiej podstawówce, pojawiło się
kilka „niespodzianek”.
W trakcie robót okazało
się m.in. że podczas
usuwania starej farby ze ścian i sufitów, stare grubowarstwowe tynki
zaczęły odpadać dużymi płatami we
wszystkich salach. - Trzeba było je
skuć i zastąpić tzw. „suchymi tynkami” z płyt gipsowo-kartonowych
- mówi inspektor budowlany Barbara
Czernik. Dodaje, że w jednej z sal

lekcyjnych pod parkietem, zamiast
podłoża betonowego, odkryto stare
deski. - Były nierówne, nie można
było bezpośrednio na nich położyć
podłogi z paneli. Trzeba więc było
dodatkowo na deski położyć płytę
OSB i dopiero na tak wyrównanym
podłożu zamontować nowe panele
podłogowe – tłumaczy inspektor
Czernik.
Szkoła w warunkach zagrożenia
wirusowego
Wyremontowane sale pomogą placówce w funkcjonowaniu szkoły w
nowych warunkach sanitarnych.
- W związku z ciągle istniejącym
zagrożeniem zachorowania na
wirus Covid-19 poczyniliśmy cały
szereg starań, by nasi uczniowie
byli możliwe jak najbezpieczniejsi

– mówi Jolanta Pucek, wicedyrektor porębskiej SP nr 1. - W ramach
tychże działań znalazła się m.in.
k westia przypisania konkretnej
klasy do sali lekcyjnej. Klas mamy
wiele, dodatkowe – wyremontowane już sale – nas w pewien sposób

„ratują”. Nie ma tak
dużego obłożenia, z
jak im musielibyśmy
się liczyć posiadając
mniej klasopracowni
w budynku - tłumaczy
pani wicedyrektor.
Kwiaty na
przedszkolnej elewacji
Podczas wakacji sporo
zmieniło się też w
porębskim przedszkolu.
Tuż przed rozpoczęciem tegorocznego roku
szkolnego na elewacji
pojawiły się nowe kwiatowe rysunki, a nawet…
tablice do malowania kredą. Gotowe na
przyjęcie maluchów
były niedawno remontowane toalety oraz
pracow n ia, w k tórej maluchy rozwijają
swoją w yobraźnię i
zmysły.
Co ciekawe, planami
remontow ymi objęty
został również aktualnie w ynajmowany
budynek żłobka. - W
tym roku planowana
jest budowa przyłącza wodociągowego
dla zasilania instancji hydrantowej wraz z
instalacją hydrantową
we w nąt rz budy n k u
żłobka – mówi inspektor budowlany Barbara
Czernik. Dodaje, że
za k res robót obejmuje m.in. ułożenie
rurociągu zewnętrznego, montaż zestawu
wodomierzy
w
pomieszczeniu szatni
oraz
hydrantów
wewnętrznych.
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Jak w czasie pandemii działają
porębskie szkoły

Bez oficjalnego rozpoczęcia roku szkolnego, bez
wędrowania pomiędzy
pracowniami, z ograniczeniami m.in. na świetlicy i
szkolnym korytarzu. Młodzi
porębianie 1 września wrócili do przedszkola i szkół.
Czas wakacyjnych remontów i przygotowań do nowego roku szkolnego
już się zakończył. Zanim najmłodsi
mieszkańcy naszego miasta wrócić
mogli na zajęcia, dyrekcje porębskich
placówek oświatowych opracowały
cały szereg nowych zasad, z których
najważniejszymi są zdrowie i bezpieczeństwo w czasach pandemii.
Do jakiej szkoły czy przedszkola
poszły w tym roku nasze dzieci?
Bez wędrowania po szkole
- Zmian jest całe mnóstwo. Jedną
z najważniejszych jest k westia
przypisania klasy do konkretnego
pomieszczenia. Chodzi o to, by
uczniowie nie musieli się przemieszczać, a co za tym idzie - byli
bezpieczniejsi - mówi Jolanta Pucek,

wicedyrektor porębskiej Szkoły
Podstawowej nr 1.
Porębskie szkoły w dużej części
wyposażone są już w nowoczesne
materiały multimedialne (tablice,
rzutnik i), prowadzony jest też
dziennik elektroniczny. Efekty są
takie, że uczniowie mogą korzystać
z materiałów z różnych przedmiotów w jednym pomieszczeniu, a z
rodzicami komunikować można
się elektronicznie. - To wszystko
sprzyja nam w obecnych, trudnych
czasach - podkreślają dyrekcje placówek edukacyjnych w Porębie.
Przerwa w maseczce
W związku z wciąż dużym zagrożeniem zachorowania na COVID-19,
wszystkie placówki wyposażone
zostały w środki dezynfekujące.
Zarówno te służące paniom sprzątającym, jak i te do codziennego
u ż y t k o w a n i a pr z e z u c z n i ó w
(dystrybutory w środkami antyseptycznymi, żele do mycia rąk). Urząd
Miasta w Porębie wyposażył szkoły
w maseczki ochronne (uczniowie
będą musieli nosić je w częściach

wspólnych).
Wzmożone środk i ostrożności
obowiązują oczy wiście również
w przedszkolu. - Każde dziecko
po wejściu do przedszkola będzie
skierowane do łazienki wraz z pracownikiem obsługi w celu umycia
rąk mydłem - mówi Marzena Orzoł.
Dodaje, że ze względu na wiek dzieci,
w przedszkolu nie będą stosowane
silne środki odkażające (mogą spowodować alergię lub wysypkę).
W tym roku szkolnym młodych
porębian i ich rodziców obowiązywać
będą też duże ograniczenia. Na przykład na świetlicy. - Nie będzie już
możliwości spontanicznego zostawiania tu dziecka. Ucznia trzeba
wcześniej zapisać, musimy kontrolować bowiem nie tylko liczbę naszych
podopiecznych w danym pomieszczeniu, ale też konkretnie wiedzieć
kto w nim i w jakich godzinach
przebywa - tłumaczy wicedyrektor
Jolanta Pucek.
Zadbają o dziecięce emocje
Ograniczeń i zmian jest więcej.
Porębskie placówki wprowadziły

m.in. możliwość wcześniejszego
wyjścia na przerwę. Jak to wygląda?
- Dzwonki, chodzi oczywiście o
klasy starsze, edukacja wczesnoszkolna obywa się bez dzwonków, są
ruchome. Chodzi po pierwsze o to, by
na przerwie nie było tłumów, po drugie, by w momencie, gdy nauczyciel
uzna, że podopieczni tego potrzebują, klasa mogła na moment wyjść
i się przewietrzyć - tłumaczą dyrektorzy porębskich szkół. Obiecują, w
bieżącym roku szkolnym w sposób szczególny zadbają o dziecięce
emocje. - Trzeba nauczyć uczniów,
że nie mogą już zachowywać się
jak wcześniej. Muszą zachowywać
środki ostrożności, muszą zachować
dystans społeczny, muszą często myć
ręce, a przy tym wszystkim chcemy,
by dzieci czuły się dobrze i bezpiecznie - wyjaśniają pedagodzy.
Dyscyplina dotyczy także rodziców. Do placówek edukacyjnych nie
będzie można wchodzić bez uprzedniego umówienia się i to tylko w
przypadku naprawdę pilnych i ważkich spraw.
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Porębska ścieżka pieszo-rowerowa
wydłużyła się po raz trzeci!
Kolejne 250 metrów. Tyle zyskali
porębscy piesi i rowerzyści. To
kolejny, trzeci już etap inwestowania
w ścieżkę pieszo-rowerową wzdłuż ul.
Rzecznej.
Na początek 550 metrów, potem kolejne 630. Teraz
ścieżka pieszo-rowerowa w parku nad Czarną
Przemszą wydłużyła się o kolejne 250 metrów. Inwestycja była przeprowadzana praktycznie tak
samo jak w poprzednich dwóch etapach - informują przedstawiciele Urzędu Miasta w Porębie.
Oznacza to, że nowy fragment - biegnący niemalże do skrzyżowania ulic Czarnej Przemszy i
Asfaltowej - został podzielony na fragment dla
pieszych oraz rowerzystów i miłośników rolek.
Jak wyglądały prace w tym miejscu? Wykonawca
prac budowlanych najpierw rozebrał starą
część chodnika. Następnie ułożył estetyczną
nawierzchnię z kostki brukowej o grubości 8 cm.
Nawierzchnia została ograniczona obustronnie
obrzeżami betonowymi. Piesi spacerować mogą
po szarej kostce, rowerzyści jeździć po czerwonej.
Część przeznaczona na ścieżkę rowerową (dwukierunkową) ma 2 metry szerokości, część służąca
pieszym będzie o pół metra węższa. Wszystko
zgodne z Rozporządzeniem Min. Transportu i
Gospodarki Morskiej.

Kto chętny do gry w tenisa?
Pograj w Porębie!
Dla zdrowia i dla ducha. Na terenie dawnych
kortów tenisowych w Porębie pojawiła się nowa
atrakcja. Ma paraboliczny kształt, wagę ponad
200 kg i jest cała zielona.
Już jest! Nowiutka porębska atrakcja sportowa stanęła w okolicy ul. Zakładowej, a konkretnie rzecz ujmując przy basenie
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w miejscu dawnych
kortów tenisowych.
Ścianka do gry tenisa, bo o niej właśnie mowa, ma 8 metrów
długości i 3 metry wysokości, kończą ją tzw. piłkochwyty.
Ścianka tenisowa została zbudowano przez profesjonalną
firmę, która do parabolicznej konstrukcji zastosowała specjalną
mieszkankę betonu. Ścianka jest zielona i waży ponad 200 kg.
- Ciągle dokładamy wszelkich starań, by nasze miasto było
atrakcyjne dla młodszych i starszych mieszkańców. Myślę, że
nowa atrakcja świetnie uzupełni dotychczasowe możliwości
spędzania czasu na świeżym powietrzu - mówi Ryszard Spyra,
burmistrz Poręby.
Inwestycja kosztowała nieco ponad 65 tys zł.
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Przy ul. Fabrycznej jest nowy chodnik
W sierpniu podpisano protokół techniczny z odbioru
nowej inwestycji przy ul. Fabrycznej w Porębie. Mowa
o modernizacji 162 metrów kwadratowych chodnika
wzdłuż ulicy.
Spory fragment nadgryzionego zębem czasu pieszego traktu wzdłuż
ulicy Fabrycznej zmienił się nie do poznania. Wykonawca prac gruntownie wyremontował fragment prowadzący do ul. Roździeńskiego (na
odcinku, gdzie panuje wzmożony ruch pieszych).
Pojawiła się tu nowa kostka brukowa w estetycznym szarym kolorze.
- Wykostkowaliśmy dokładnie 162 metry kwadratowe. Oznacza to, że
przedsięwzięcie dotyczyło modernizacji 81 metrów długości istniejącego w tym miejscu chodnika dla pieszych - podkreślają prowadzący
tę inwestycję urzędnicy z Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska Urzędu Miasta w Porębie.

Już jest! Powstała wyjątkowa ścieżka
z zagadkami dla dzieci
Dwa kaczkomaty, leśny
l a b i r y n t , e ko l o g i c zn e
zagadki i łamigłówki. W
Porębie powstała niezwykła
ścieżka edukacyjna. Dzięki
nim nasze przedszkolaki
i uczniowie szkół podstawowych będą mogły uczyć
się i jednocześnie bawić na
świeżym powietrzu.
Mnóstwo niespodzianek w jednym z najpiękniejszych miejsc w
naszym mieście. Tak w skrócie opisać można trasę nowej porębskiej
ścieżki edukacyjno-przyrodniczej.
Powstała w wyjątkowym miejscu
– wzdłuż ulicy Rzecznej, śladem
zbudowanej w zeszłym roku ścieżki
pieszo-rowerowej.
Leśne zwierzęta i labirynt wiedzy
Przy ścieżce stanęły urządzenia
edukacyjne. - Różnego typu. Tak,
aby dzieci miały naprawdę dużo
dobrej zabawy - podkreślają odpowiedzialni za inwestycję urzędnicy
z Referatu Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
w Porębie. Zdradzają, że poza tablicami edukacyjnymi (np. ze zdjęciami
flory i fauny), dzieci skorzystają z
labiryntu wiedzy, paneli obrotowych
i… leśnych łamigłówek. Rozwiązując
zadania, porębskie przedszkolaki
i uczniowie szkół podstawowych,
poznają zwierzęta kryjące się m.in.

w porębskich lasach, dowiedzą się
jaki kształt mają owoce leszczyny
i co jedzą kaczki. - Skoro o kaczkach mowa, w ramach inwestycji
ustawiliśmy tzw. kaczkomaty, dwa
zbiorniki z ziarnem, którym karmić
będzie można te sympatyczne ptaki
- podkreśla Urząd Miasta Poręba.
Wybierzcie się na wyjątkową
wycieczkę!
Poza kaczkomatami, przy ścieżce
zamontowano nowe ławeczki i kosze
na śmieci. Wykonawca ustawił również tablice z informacjami o naszym
mieście. Jest m.in. mapa Poręby wraz
ze zdjęciami i krótkimi opisami
porębskich obiektów turystycznych.
Maluchy podczas spaceru - czyli
wyjątkowej lekcji przyrody w terenie - dowiedzą się również m.in. o
festiwalu prażonek, czyli najpopularniejszej imprezie z regionalną
potrawą w tle. Słowem; w formie
zabawy, nauczą się wielu nowych i
pożytecznych rzeczy. - Do współpracy zaprosiliśmy już porębskie
placówki edukacyjne. Teraz będzie
można zorganizować lekcje na świeżym powietrzu - mówi Karolina
Ostrowska z Urzędu Miasta Poręba.
Dodatkowo, w ramach inwestycji,
powstał kolorowy folder informacyjny, który trafi do mieszkańców
miasta i nie tylko. Jego treść opisuje
walory przyrodnicze i turystyczne
Poręby.
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Poręba czekała na tę inwestycję.
Trwa remont ul. Myśliwskiej
Nowa nawierzchnia, a także
ciąg pieszo -rowerow y.
Trwa remont części ulicy
Myśliwskiej, która łączy
Porębę z Zawierciem. Droga zyska nową nośność
- podkreśla prowadzące
inwes t ycję S t a ros t wo
Powiatowe w Zawierciu.
O remont ulicy Myśliwskiej zabiegał m.in. był y w icestarosta
zawierciański, a obecnie porębski radny powiatowy – Bogusław
Piotrowski. Koszty były jednak
zbyt wysokie na szybką realizację. Ostatecznie w 2018 roku projekt
inwestycyjny na przebudowę odcinka
tej drogi uzyskał dofinansowanie
z Unii Europejskiej i aktualnie jest
realizowany przez trzy samorządy:
Powiatu Zawierciańskiego, Gminy
Zawiercie oraz Gminy Poręba.
Zadanie pod nazwą.: „Przebudowa
drogi powiatowej nr 1709 S ul.

Myśliwska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 791 w
Zawierciu do drogi krajowej nr 78
w Porębie” gotowe ma być jeszcze
w tym roku. Koszt remontu wynosi
niemal 3,6 mln zł.
Pojawi się ciąg pieszo-rowerowy
Na początku lipca plac budowy został
oficjalnie przekazany wykonawcy
robót – spółce Larix z Lublińca. Aktualnie prowadzone są tu m.in.
roboty ziemne, które polegają na
wykonaniu podbudowy pod nową
nawierzchnię bitumiczną oraz ciąg
pieszo-rowerowy mający powstać
z jednej strony drogi - mówi Beata
Rachtan, inspek tor budowlany
z Centrum Usług Wspólnych w
Zawierciu. W efekcie powstanie nie
tylko nowa nawierzchnia (warstwa
wiążąca ma mieć 6 centymetrów
grubości, a ścieralna - 4 centymetry), ale także nowy chodnik i
ścieżka rowerowa. Zakres prac obejmuje również roboty odwadniające

i melioracyjne, przebudowę przepustów pod jezdnią, regulację
urządzeń, oczyszczenie rowów,
wykonanie muru oporowego oraz
przejścia dla pieszych.
Nową Myśliwską pojadą
cięższe auta
Remontowany odcinek ma ok. 2,5
kilometra, ale – co ważne – gdy
prace się zakończą, droga zyska nową
nośność. - Zniknie obecne ograniczenie tonażowe. Oznacza to, że ulicą
Myśliwską poruszać będą mogły
się cięższe auta – mówi inspektor
Rachtan i przypomina, że ta trasa
łączy Porębę z Zawierciem, na strefach aktywności ekonomicznej.
Na trasie pojawić ma się także pomiar
prędkości – tablica elektroniczna z
informacją, jak szybko – a przede
wszystkim – czy nie za szybko
jedziemy. - Ustawione zostaną oczywiście także nowe znaki – podkreśla
inspektor Rachtan.

MOK ma już nowy dach

Żaden deszcz nie będzie
im już straszny. Koniec z
problemami! Uszkodzone
poszycie Miejskiego
Ośrodka Kultury w Porębie
zostało gruntownie
wyremontowane.

- Do połow y w rześnia w ykonano praw ie wszystk ie robot y
bezpośrednio związane z wymianą
pokrycia dachu, łącznie z obróbkami blacharsk imi i zabudową
r ynien. Wymieniono wszystk ie
okna dachowe i te w lukarnach,
w ykonano obudowę kominów i
instalację odgromową. Łącznie

około 80 procent zakresu wszystkich
zaplanowanych robót - podsumowuje Barbara Czernik, inspektor
budowlany. Zaznacza jednak, że te
ostatnie 20 procent dotyczy głównie
wnętrza gmachu Miejskiego Ośrodka
Kultury w Porębie. - Do wykonania
pozostały jeszcze tynki wewnętrzne
z malowaniem (red.: mowa o pokojach biurow ych na kondygnacji
poniżej strychu) oraz przeglądy
kominowe i pomiar y instalacji
odgromowej - mówi pani inspektor.

konieczna była inwentar yzacja
całego dachu MOK-u. Na jej podstawie zlecono wymianę poszycia
dachowego z blachy (część wykonana
z papy okazała się być w dobrym stanie technicznym). Wykonane zostały
również odpowiednie odwodnienia
(rury i rynny spustowe, obróbka
blacharska gzymsów, pasy podrrynnowe). W planie remontowym
znalazła się także naprawa istniejących kominów z uwzględnieniem
zaleceń kominiarskich.

Miejsca pokryte blachą nie były
szczelne
Prace na dachu MOK rozpoczęły się
kilka miesięcy temu. Były konieczne,
ze względu na spore przecieki.
Pokrycie dachowe MOK ma bowiem
aż 46 na 32 metrów, z czego część
to papa termozgrzewalna, a część
- blacha. Ta właśnie sprawiała
dyrekcji Miejskiego Ośrodka Kultury
w Porębie najwięcej kłopotu. Doraźne zabezpieczenia nie zdawały
już egzaminu - przyzwała Karolina
Ostrowska, dyrektor placówki.

Zamiast strychu, remontują biura
Początkowo w harmonogramie
remontu MOK figurował także strych
budynku, Urząd Miasta w Porębie
zdecydował jednak, by zmodernizować pomieszczenia biurowe na
niższej kondygnacji. - To bardzo
dobre posunięcie. Strych i tak ma
charakter nieużytkowy, nie byłoby
zatem sensu go remontować. Jako
że wykonawca opłacany jest w formie ryczałtu, zdecydowaliśmy o
tzw. pracach zamiennych. Zamiast
poddasza gruntownie odświeżone
zostaną pomieszczenia niżej - tłumaczyła Barbara Czernik.

Remont na podstawie szczegółowej
inwentaryzacji
Zanim władze miasta zleciły remont
przeciekającej części poszycia,

Łączna wartość robót wynosi ponad
310 tysięcy złotych.
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Rozpoczęła się budowa drogi
do „Osiedla na Stoku”
Będzie miała 5,5 metra szerokości, a w przyszłości
skorzystają z niej właściciele nowych domów
przy ul. Partyzantów. Trwa
budowa drogi dojazdowej
do „Osiedla na Stoku”.
Podbudowa z tłucznia
gotowa będzie jeszcze w
tym roku.
W okresie wakacyjnym teren, o
którym mowa, został uprzątnięty
i w ykarczowany. - Wszystko po
to, by przygotować działki przy
ul. Partyzantów pod kolejny etap
inwestycyjny - mówili przedstawiciele Miejskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji w Porębie,
odpowiedzialni za tę część prac.
Następnie wyłoniona w formie przetargu spółka „JANSBUD”z Zawiercia
przejęła plac budowy i niebawem
rozpocznie prace gruntowe. Ich efektem będzie podbudowa pod drogę
dojazdową dla przyszłym mieszkańców mającego powstać przy ulicy
Partyzantów „Osiedla na Stoku”.
Co znalazło się w zakresie prac
wykonawcy? Między innymi roboty
pomiarowe, usunięcie warstw y
ziemi urodzajnej, korytowanie i
utwardzenie nawierzchni tłuczniem o odpowiednich parametrach
technicznych, czyli podbudowy z
kruszywa łamanego (pod docelową
nawierzchnię z kostki brukowej
betonowej). - Po tak w ykonanej
nawierzchni tłuczniowej będą mogły
poruszać się samochody z materiałami budowlanymi pod przyszłą
zabudowę mieszkaniową na wydzielonych działkach - podkreślają
urzędnicy z Poręby. Całkowita szerokość jezdni wyniesie 5,50 m.

Zawierciańska spółka, zgodnie z
umową, zajmie się także w ykonaniem kanalizacji deszczowej,
ustawieniem studni rewizyjnych
z kręgów betonowych, studzienek
ściekowych z osadnikiem oraz przykanalików. - W kolejnym, trzecim
etapie droga zostanie wykostkowana - informuje Izabela Kasprzak
kierownik Referatu Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta w Porębie.
W ramach prac na terenie „Osiedla
na Stoku” powstaną również ciągi
piesze i rowerowe, a także niewielki
parkingu dla samochodów osobowych. - Dodatkowo przewidziano
skomunikowanie każdej wydzielonej nieruchomości (w zakresie
opracowania) osobnym zjazdem
indywidualnym - podkreśla Barbara
Czernik, inspek tor budowlany.
Dodaje, że w celu zapewnienia skutecznego odwodnienia nawierzchni
utwardzonych, projekt poza budową
kanalizacji deszczowej, zakłada
również konieczną przebudowę istniejącego już odcinka kanalizacji,
zlokalizowanego w ciągu pasa drogowego ul. Partyzantów.
Przypomnijmy; działka przy ul.
Partyzantów została odrolniona i
podzielona na 19 działek. 17 działek
(po 1000 mkw. każda) przeznaczono
pod zabudowę indywidualną. Działka
o wielkości nieco ponad 8 700 mkw.
oraz największa - licząca ponad 20
0000 mkw. - przewidziane są dla
potencjalnych deweloperów.
11 września tego roku Urząd Miasta
w Porębie ogłosił przetarg na sprzedaż gruntów pod „Osiedle na Stoku”,
który odbędzie się 19 i 20 października 2020 roku.
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Poręba
uzbraja
nowe
osiedle

Prawie 720 metrów. Tyle
liczyć będzie zupe łnie now y wodociąg,
którego budowę rozpoczęło
Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w
Porębie. To jeden z etapów
uzbrajania działek inwestycyjnych pod „Osiedle na
Stoku”.
Miejsk ie Przedsiębiorst wo
Wodociągów i Kanalizacji w Porębie
w sierpniu rozpoczęło uzbrajanie
działek na tzw. „Osiedlu na Stoku”.
Cel? Zbudowanie nowego, liczącego około 717 metrów wodociągu
rozdzielczego. - W przyszłości
skorzystają z niego właściciele tutejszych działek - podkreśla spółka.
Działki przy ul. Partyzantów to idealne miejsce do zamieszania. Od
centrum Poręby dzieli je raptem 900
metrów, a znajdują się niedaleko lasu.
Co ciekawe, przy dobrej widoczności
z działek „Na stoku” widać Zamek w
Ogrodzieńcu.
Poza budową wodociągu, przewidywane jest również doprowadzenie do
nich gazu i prądu. Szczegóły dotyczące inwestycji znaleźć można na
www.osiedlenastoku.eu

Rolniku, zapuka do ciebie rachmistrz!
1 września rozpoczą ł
się Powszechny Spis
Rolny. Jest obowiązkowy.
Użytkownicy gospodarstw
rolnych w ramach spisu
rolnego są zobowiązani
do udzielania rzetelnych
odpowiedzi.

Tegoroczny spis rolny przeprowadzony zostanie od 1 września do 30
listopada. Zgodnie z ustawą pracami
spisowymi na terenie gminy kieruje
odpowiednio wójt, burmistrz, prezydent miasta – jako gminny komisarz
spisowy. Wcześniej burmistrz Poręby
Ryszard Spyra ogłosił nabór na rachmistrzów. Kandydat musiał przejść
szkolenie, zakończone egzaminem

testowym. Rachmistrzem w Porębie
została pani Ewelina Tondos.
Przypominamy; zgodnie z ustawą,
udział w Powszechny m Spisie
Rol ny m jest obow ią zkow y. Użytkownicy gospodarstw rolnych
w ramach spisu rolnego są obowiązani do udzielania dokładnych,
wyczerpujących i zgodnych z prawdą

odpowiedzi.
Od 1 września dzwoniąc na infolinię
- 22 279 99 99 wew. 1 - można spisać się przez telefon, dostępny jest
też kanał „weryfikacja rachmistrza
i informacje o #PSR2020”#
Infolinia działa 7 dni w tygodniu, w
godz. 8-20.
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Poręba walczy z dzikimi wysypiskami
Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
likwiduje kolejne dzikie
wysypiska w naszym mieście. Na leśnych terenach
na Fryszerce, gdzie ostatnio
jest ich najwięcej, zamontowana została kamera.
Wszelkie próby podrzucania śmieci będą zgłaszane
na policję.
Plastikowe butelki, opakowania, a
nierzadko także śmieci większych
gabarytów: stare opony a nawet
połamane meble. Takie odpady
znaleźć można na terenach leśnych
w naszym mieście. Niestety, bo

przecież za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi i tak
wszyscy płacimy.
- Komuś może się wydawać, że podrzucając śmieci do lasu zaoszczędzi.
Wręcz przeciwnie. Gmina ponosi
koszty likwidacji takich dzikich
wysypisk, za co ostatecznie płacimy
my wszyscy – mieszkańcy Poręby
- mówi Mariusz Grabarczyk, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji w Porębie.
Dodaje, że dzikie wysypiska podnoszą koszt y fun kcjonow ania
miejskiego systemu gospodarki
odpadami (czytaj str.1).
Niedawno spółka miejska zlikwidowała duże wysypisko na terenie

Fryszerki. Wywieziono kontener
śmieci. - Po uprzątnięciu została
zamontowana kamera i oświetlenie. Póki co mamy tutaj spokój.
Wcześniejsze dwie próby zaśmiecania tego terenu zostały zgłoszone
na policję - zaznacza prezes porębskiego MPWiK.
Spółk a prz y pomina, że Punk t
Selek t y w nej Zbiórk i Odpadów
Komunalnych (tzw. PSZOK) czynny
od poniedziałku do piątku (oraz w
ostatnią sobotę miesiąca w godz.
7-15) pozwala mieszkańcom oddać
bezpłatnie odpady segregowane.
Także te większych gabarytów.
PSZOK znajduje się na terenie MPWiK
w Porębie przy ul. Ks. Franciszka
Pędzicha 12.

Są pieniądze na adaptację pomieszczeń
MOSiR

Porębskie Koło Łowieckie
pozyskało środki na remont
i adaptację pomieszczeń
pod działalność lokalnego
koła łowieckiego. To ok. 35
tysięcy złotych na gruntowne odświeżenie lokali na
terenie Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji przy ul.
Zakładowej.
To kolejny porębski przykład skutecznego pozyskiwania środków
finansow ych z zewnątrz. Urząd
Miasta w Porębie wnioskował o pieniądze z Europejskiego Funduszu
Roz woju Obszarów Wiejsk ich.

- Udało się, dostaliśmy z puli UE
niemal 35 tysięcy złotych - mówi
Karolina Ostrowska z porębskiego
Urzędu Miasta, która przygotowywała wniosek w imieniu lokalnego
koła łowieckiego.
Co się zmieni?
Pozyskane fundusze są przeznaczone
na remont oraz adaptację czterech
pomieszczeń z ciągu budynków należących do Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji przy ul. Zakładowej.
C o z n a l a z ł o s i ę w h a r m onog r a m ie pr ac? - P r ace
przygotowawcze, montażowe i
instalacyjne. W pomieszczeniach
wymienione zostaną również okna

oraz drzwi, pojawi się wyposażenie:
stoły i krzesła. Lokale pełnić mają
funkcje kulturalne, łowczy będę tu
organizować spotkania - podkreśla
Karolina Ostrowska.

toalety z prawdziwego zdarzenia.

MOSiR sukcesywnie się zmienia
Przypomnijmy; remont pomieszczeń na terenie porębskiego MOSiR-u
to kolejny etap sukcesywnej metamorfozy tego terenu. Dwa lata temu
miasto zainwestowało w naprawę
dachu budynków zarządzanych
przez Ośrodek. W kolejnym etapie gruntownie wyremontowano
tutejszą toaletę. W efekcie znikł
przenośny sanitariat, a mieszkańcy
zyskali dwie (damską i męską)

Operacja „Adaptacja i doposażenie pomieszczeń MOSiR 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

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa
inwestująca w obszary wiejskie”
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Poręba dostała rządowy bon
inwestycyjny. Powstanie coś
wyjątkowego!
602,461 zł – bon o takiej wartości, z rządowej puli, został przydzielony
Porębie. Jest już plan wydatkowania tej sumy. Z pewnością spodoba się
mieszkańcom, bo – jak podkreśla burmistrz Ryszard Spyra – wszyscy na
taką inwestycję czekaliśmy.

Pieniądze zostały przydzielonego w ramach rządowego programu wsparcia gmin. Tak zwany „bon
inwestycyjny” trafił już do Poręby. Jego kwota wynosi nieco ponad 602 tysiące złotych, a jako że są to
pieniądze „dodatkowe” (rząd ogłosił program wsparcia dla gmin niedawno i co oczywiste - nie były
zaplanowane wcześniej w ramach budżetu), burmistrz Poręby Ryszard Spyra wraz z radnymi zdecydowali się przeznaczyć je na wyjątkowy cel.
To miejsce połączy wszystkie potrzeby
Co nowego pojawi się w naszym mieście? - To miejsce, na które wielu mieszkańców niecierpliwie
czeka, a wcześniej – z racji ograniczonych możliwości budżetowych - nie dało się go powołać do
życia. Pieniądze z rządowego bonu poświęcimy na Klub Integracji Międzypokoleniowej, który działać
będzie w przeznaczonym do remontu pomieszczeniu po byłej kawiarni „Kaktus” Miejskiego Ośrodka
Kultury w Porębie – zdradza burmistrz Ryszard Spyra. Dodaje, że takie miejsce spotkań w sposób
szczególny przyda się porębskiej młodzieży (kilka razy wnioskowała o nie m.in. Młodzieżowa Rada
Miasta) oraz naszym porębskim seniorom. W tym przypadku, o taki klub starało się przede wszystkim
Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „NESTOR” oraz Miejska Rada Seniorów.
Władze miasta nie zapomną również o dzieciach. - Jeśli babcia będzie chciała wybrać się do klubu
ze swoim wnuczkiem lub wnuczką, coś dla siebie znajdzie tu każdy. Powstanie także mini kącik dla
najmłodszych mieszkańców Poręby - zaznacza pan burmistrz.
Mediateka dla młodszych i starszych
Zgodnie ze wstępnymi założeniami, w ramach nowego Klubu Integracji Międzypokoleniowej działać
zacznie m.in. mediateka, kino plenerowe oraz grota solna zlokalizowana w piwnicy MOK-u, przeznaczonej pod działalność stowarzyszenia podróżniczego „Himalaje naszych możliwości”. - Nie
chcemy, by Klub był tylko pomieszczeniem do spotkań. Chcemy, by tętnił życiem i każdemu oferował
coś ciekawego. Wstępny plan zakłada, że po remoncie pomieszczenia w MOK-u, zatrudniony przez nas
projektant stworzy tu specjalne strefy dla młodszych i starszych. Będzie kącik z kawą, będzie m.in.
urządzenie do odbioru książek zamówionych wcześniej w bibliotece – mówi pan burmistrz.
W Porębie zacznie działać kino pod chmurką i grota solna
Za rządowy bon gmina zakupi także sprzęt multimedialny, w tym projektor do wyświetlania filmów. Już wcześniej zatroszczyliśmy się o to, by przy okazji remontu w Miejskim Ośrodku Kultury, naprawić
podest przed fontanną. To tu, w ciepłe wieczory, będziemy mogli urządzać seanse kina plenerowego
– zapowiada burmistrz Spyra. To jednak nie koniec. Porębianie mają na co czekać również z racji
zaplanowanej w ramach tej inwestycji groty solnej. Urządzona zastanie w przyziemniu MOK. Będą
mogli skorzystać z niej wszyscy chcący zadbać o swoje zdrowie lub zaczerpnąć odrobiny relaksu.
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Talent jako dopalacz. Wyjątkowy
projekt realizowany przez Świetlicę
Środowiskową w Porębie. 120 godzin
grupowych zajęć terapeutycznych w
ramach tzw. silwoterapii i arteterapii. To
nowy projekt obchodzącej w tym roku
20-lecie swojego istnienia porębskiej
Świetlicy Środowiskowej.
Zajęcia na matach w plenerze, spacery po
lesie, legendy o drzewach. - To tylko część
tematów, jakie poruszane są podczas silwoterapii, czyli zajęć odbywających się na łonie
natury - mówi Edyta Lora Bijak, kierowniczka porębskiej Świetlicy Środowiskowej,
która działa w wynajmowanym pomieszczeniu na terenie Miejskiego Ośrodka Kultury.
Zaznacza, że zajęcia cieszą się dużym
powodzeniem i prowadzą je specjaliści z
powołania.
Rękodzieła z masy solnej
Druga część zajęć, które aktualnie (placówka
wznowiła swoją działalność 1 września)
organizuje porębska świetlica to popularna
już arteterapia - czyli ogólnie rzecz ujmując - zajęcia plastyczne. - Są bardzo ciekawe
i różnorodne. Nasi podopieczni lepią z
gliny, robią rękodzieła z masy solnej i inne
plastyczne dzieła. Nieźle im to wszystko
wychodzi - podkreśla z uśmiechem Edyta
Lora-Bijak. Co dają takie lekcje terapeutyczne? Przede wszystkim pozwalają, by
dzieci mogły oderwać się od laptopów czy
komórek na rzecz prac manualnych oraz tych
ważniejszych – nad swoimi emocjami.
Dofinansowanie z ROPS-u
Silwoterapia i arteterapia odbywają się w
ramach nowego projektu porębskiej Świetlicy
Środowiskowej. Placówka wzięła udział w
konkursie Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Katowicach. Dzięki temu
otrzymała dofinansowanie w wysokości
nieco ponad 19 200 złotych na zorganizowanie 120 godzin takich zajęć. Cały projekt
odbywa się pod hasłem: „Nasz talent naszym
dopalaczem”. Biorą w nim udział dwie dziesięcioosobowe grupy małych porębian.
Każdy maluch mile widziany
Porębska Świetlica Środowiskowa w kwietniu
tego roku obchodziła 20-lecia swojego istnienia. Na zajęcia świetlicowe uczęszczać może
każde dziecko z terenu Poręby. Aktualnie
najmłodszy podopieczny placówki ma 7 lat,
a najstarszy dwa razy tyle. - Cieszymy się, że
po izolacji wywołanej koronawirusem nasza
placówka już działa - mówią jej przedstawiciele. Mimo zawieszenia działalności nie
próżnowali. Poza robotą papierkową oraz
rekrutacją do projektu „Nasz talent naszym
dopalaczem”, świetlica wzięła udział w konkursie „Lubelli”. I dostała wyróżnienie, a w
ramach niego nagrody rzeczowe w postaci
produktów organizatora: mąki, makaronów
itp. - Wykorzystamy je m.in. do zrobienia masy solnej - podkreślają prowadzący
zajęcia.
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Talent jako dopalacz. Wyjątkowy projekt
realizowany przez Świetlicę środowiskową
w Porębie
120 godzin grupowych
zajęć terapeutycznych w
ramach tzw. silwoterapii i
arteterapii. To nowy projekt obchodzącej w tym
roku 20-lecie swojego istnienia porębskiej Świetlicy
Środowiskowej.
Rękodzieła z masy solnej
Druga część zajęć, które aktualnie
(placówka wznowiła swoją działalność 1 września) organizuje porębska
świetlica to popularna już arteterapia
- czyli ogólnie rzecz ujmując - zajęcia plastyczne. - Są bardzo ciekawe i
różnorodne. Nasi podopieczni lepią z
gliny, robią rękodzieła z masy solnej
i inne plastyczne dzieła. Nieźle im
to wszystko wychodzi - podkreśla z
uśmiechem Edyta Lora-Bijak.
Co dają takie lekcje terapeutyczne?
Przede wszystkim pozwalają, by
dzieci mogły oderwać się od laptopów czy komórek na rzecz prac
manualnych oraz tych ważniejszych
– nad swoimi emocjami.
Dofinansowanie z ROPS-u
Silwoterapia i arteterapia odbywają się w ramach nowego projektu
porębskiej Świetlicy Środowiskowej.
Placówka wzięła udział w konkursie Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Katowicach. Dzięki
temu otrzymała dofinansowanie w
wysokości nieco ponad 19 tysięcy

złotych na zorganizowanie 120
godzin takich zajęć. Cały projekt
odbywa się pod hasłem: „Nasz talent
naszym dopalaczem”. Biorą w nim
udział dwie dziesięcioosobowe grupy
małych porębian.
Każdy maluch mile widziany
Porębska Świetlica Środowiskowa
w kwietniu tego roku obchodziła
20-lecia swojego istnienia. Na zajęcia

świetlicowe uczęszczać może każde
dziecko z terenu Poręby. Aktualnie
najmłodszy podopieczny placówki
ma 7 lat, a najstarszy dwa razy
tyle. - Cieszymy się, że po izolacji
wywołanej koronawirusem nasza
placówka już działa - mówią jej
przedstawiciele.
Mimo zawieszenia działalności nie
próżnowali. Poza robotą papierkową

oraz rekrutacją do projektu „Nasz
talent naszym dopalaczem”, świetlica wzięła udział w konkursie
„Lubelli”. I dostała wyróżnienie,
a w ramach niego nagrody rzec z o w e w p o st a c i pr o du k tó w
organizatora: mąki, makaronów
itp. - Wykorzystamy je m.in. do zrobienia masy solnej - podkreślają
prowadzący zajęcia.
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Mecze, tańce i kiełbaski. Tak wyglądał
tegoroczny Dzień Sportu w Porębie
Były zabawy dla najmłodszych, sportowe wyzwania dla miłośników kultury fizycznej oraz porządna dawka muzyki
i tańców – dla melomanów. Zobaczcie, co 29 sierpnia działo się na porębskim Orliku. Poznajcie zwycięzców w
poszczególnych kategoriach.

Cał y dzień pełen niesamow itych emocji. Tak w skrócie opisać
można tegoroczny Dzień Sportu w
Porębie, wieńczący okres wakacyjny. Wszystko działo się na naszym
Orliku. Przedpołudnie należało do
najmłodszych miłośników sportu.
Tę cześć, którą zorganizowały kluby
radnych „Jedność i Sprawiedliwość”
oraz „Poz y t y w na Inicjat y wa”,
wypełniły gry, zabawy i słodkie
przekąski.

zwycięzcy turnieju - Oliwierowi
Kocotowi. Drugi na podium stanął
Alex Molęda, a trzeci Konrad Olesik.
- Laury należą się również Maciejowi
Czechowiczowi. Został najlepszym
zawodnikiem meczu piłki nożnej piłkarskiej szkółki Orlika. Cała
szkółka otrzymała pamiątkowe statuetki i medale – podkreśla Bijak.
Z kolei w kategorii „piłka siatkowa”,
najlepszy okazał się Kamil Jankowski
z Reprezentacji Orlika.

Kto najlepiej strzelał gole?
Rozgrywki sportowe rozpoczęły
się po południu. - Oczywiście od
lubianej przez nas wszystkich piłki
nożnej. W tym zmaganiu nagroda
główna została wylosowana przez
Szymona Grzesika - mówi Robert
Bijak, Lokalny Animator Sportu,
który prowadził całą imprezę.
Odbył się tak że Turniej Gr y w
Uno. Pierwsze miejsce zajął w nim
Aleksander Wodziński, drugie Kinga
Szczygieł, a trzecie - Lena Skop. - Nie
zabrakło również turnieju rzutów
do kosza - relacjonuje Robert Bijak.
Na podium w tym przypadku stanął
Kacper Mucha, drugie miejsce należało do Marcela Borówki, a trzecie do
Kacpra Kołka.
Nie mniej widzów przyciągnął
Turniej Rzutów Karnych. Kto najcelniej strzelał do bramki? Gratulujemy

Szpagat na murawie
Druga część tegorocznego Dnia
Sportu była zarezerwowana m.in. dla
miłośników tańca. Były wygibasy,
pląsy i szpagaty. Na murawie odbył
się bowiem wielki konkurs tańca
disco. Kto wytańczył sobie nagrody?
Pierwsze miejsce zajęła Natalia
Tworek, drugie Lena Skop a trzecie Maja Gajda. To jednak nie koniec
zabaw tanecznych. Świetnie spisały
się Cheerleaderki Orlika. Swoimi
umiejętnościami zachwycali także
członkowie grupy tanecznej Dance
Revolution.
Ruchowe zmagania na Orli k u
zakończyło tradycyjne wręczenie pucharów, dyplomów, medali
i nagród rzeczowych, które ufundowali lokalni sponsory. - Podczas
dnia sportu został wręczony puchar
i podziękowania dla wolontariusza

roku. Został nim Kamil Jankowski podkreśla Lokalny Animator Sportu.
Wieczór z ogniskiem i nieodłączną
gitarą
O godz. 20, na zakończenie imprezy,
n a s z y k o w a n o o g n i s k o. B y ł o
pieczenie kiełbasek i wspólne śpiewanie przy akompaniamencie gitary
i wokalu Karola Hadrycha.
- Dzień Sportu w tym roku, choć
związany z wieloma obostrzeniami,
całkiem się nam udał – podsumowuje Robert Bijak. Szacuje, że
impreza na Orliku zgromadziła około
170 osób. Podkreśla, że zachowane
zostały wszystkie środki bezpieczeństwa związane z COVID-19.
- Mieliśmy m.in. przerwę techniczną
na dezynfekcję sprzętu sportowego oraz pomieszczeń - zaznacza
animator.
Za udaną współpracę przy organizacji imprezy dziękuje panu
burmistrzowi Poręby Ryszardowi
Spyrze oraz radnym.
Prowadzenie i organizacja Lokalny
Animator Sportu Robert Bijak.
Wolontariusze Agata Mucha, Kamil
Ja n i kow sk i, K i ng a Sz c z yg ie ł.
Partnerzy:UM Poręba, MOK Poręba,
Mpewik Poręba, Studio Art, Rada
seniorów miasta Poręba,Osp Poręba.
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Kultura na wirusa jest odporna. MOK już
działa, choć ostrożnie
Od 12 marca zawiesił działalność. Ale już prężnie
funkcjonuje. Sprawdźcie,
jak Miejski Ośrodek Kultury
w Porębie promuje sztukę,
muzykę czy sport w czasach koronawirusa.
Choć kultura nie zna granic, w marcu
tego roku Miejski Ośrodek Kultury
w Porębie trzeba było zamknąć. „Do
odwołania” - zawisło na drzwiach
charakterystycznego biało-niebieskiego gmachu przy ul. Mickiewicza.
I wcale nie oznaczało, że Ośrodek
faktycznie przestał działać.
Maszyny poszły w ruch
- Podczas zawieszenia działalności kulturalnej w budynku MOK
zorganizowaliśmy akcję „Szyjemy
maseczki dla Mieszkańców Poręby”.
Został zakupiony materiał, pracownice Ośrodka i Miejskiej Biblioteki
Publicznej szyły oraz dostarczały
do skrzynek pocztow ych zamówione przez mieszkańców maseczki
- mówi Karolina Ostrowska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w
Porębie. Zaznacza, że akcja była
organi zow ana we współ prac y
z Urzędem Miasta Poręba oraz

wszystkimi porębskimi jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej.
- Rozdaliśmy ponad 1500 sztuk
maseczek - zaznacza dyrekcja
Ośrodka.

Dziecka (w formule udostępnienia
nagrania na fanpage’u instytucji)
oraz bezpłatne webinary współorganizowane m.in. przez Fundację
Orange.

Sieć internetowa wrzała
To jednak tylko początek. MOK w
momencie izolacji zwiększył swoją
działalność w sieci, na stronie
internetowej oraz portalu społecznościow ym. Wiele tu się działo.
- Zorganizowaliśmy w formule
„live” (czyli „na żywo”) koncert
zespołu HIRA. Muzyki można było
słychać poprzez fanpage na portalu
społecznościowym - podkreślają
przedstawiciele Ośrodka.
To nie wszystko. Porębski MOK
poprzez sieć… bawił się z najmłodsz y mi mieszk ańcami naszego
miasta. - Systematycznie udostępnialiśmy zagadki i łamigłówki
dla dzieci, nagrywaliśmy filmiki
warsztatowe z obsługi robotów.
Organizowaliśmy też konkursy, na
przykład: „Stwórz własnego robota”
czy „Muselfie. Ze sztuką Ci do twarzy. Wstaw swoje zdjęcie w muzealny
obraz” - w yliczają pracownicy
Ośrodka.
Były też koncerty lokalnych artystów z okazji Dnia Matki oraz Dnia

Działają, choć ostrożnie
Dziś Miejski Ośrodek Kultury w
Porębie jest już otwarty. Pracownicy
wykonują swoje obowiązki w niezmienionych godzinach pracy,
zachowując jednak podstawowe
środki ostrożności (dezynfekcja stanowisk pracy, klamek, włączników
światła itd.). Z racji, iż w budynku
MOK zlokalizowana jest też Miejska
Biblioteka Publiczna, sala sportowa
oraz siłownia, każda osoba wchodząc
do budynku musi mieć maseczkę lub
przyłbicę, musi zdezynfekować ręce,
wypełnić oświadczenie dotyczące
stanu zdrowia. Pracownicy MOK
mierzą wchodzącym do budynku
temperaturę.
MOK wynajmuje swoje
pomieszczenia
Po konsultacjach z Państwową
Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną
w Zawierciu wprowadzone zostały
procedury dotyczące m. in. udostępnienia części wspólnych budynku
MOK dla osób korzystających z

usług Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Porębie. Specjalne procedury
obejmują też kwestię uruchomienia sceny, sali widowiskowej, sali
sportowej, siłowni oraz sali konferencyjnej i innych wynajmowanych
pomieszczeń znajdujących się w
budynku Miejskiego Ośrodka Kultury
w Porębie.
- Stosujemy się również do wytycznyc h M i n i ster st w a Ku lt u r y i
Dziedzict wa Narodowego oraz
Ministerstwa Rozwoju - podkreśla
dyrekcja Ośrodka.
Muzycy już trenują
Co ważne, przywrócone zostały
próby zespołów wokalnych oraz
grupy teatralnej działających w
ramach MOK. Wkrótce Ośrodek chce
wrócić również do swoich zajęć
cyklicznych - rozpocząć warsztaty z rękodzieła oraz udostępnić
Pracownię Internetową Orange. Wszystkie działania prowadzimy z
zachowaniem środków ostrożności.
Do pełnego funkcjonowania powrócimy, gdy sytuacja epidemiologiczna
w Polsce ulegnie znacznej poprawie
- zapewniają w MOK.

Nowa postać w Porębie. Poznajcie
Pędzelka i zobaczcie jego film!
Jest bardzo sympatyczny i
jak na reportera przystało
– ciekawski! Poznajcie
Pędzelka Porębę - nową
postać - która w swoich
filmach promować będzie
naszą gminę. Zobaczcie
p r o dukcj ę M iejsk ie go
Ośrodka Kultury w Porębie!
Właśnie powstał pierwszy odcinek z serii o Pędzelku Porębie. - To
nowa postać. Pojawiła się w naszym
mieście, by odkrywać ciekawostki o
Porębie i opowiadać nam o mieszkańcach - mówi Karolina Ostrowska,
dy rek tor M iejsk iego Ośrod k a
Kultury.
Pędzelek Poręba to niez w yk le
sympatyczny reporter (z charakterystycznymi rudymi włosami w

kamyczki i farbę akrylową zamienić w… pamiątkę z Poręby. Więcej
szczegółów zdradzać nie będziemy,
zobaczcie nowy film, który powstał
dzięki zaangażowaniu pracowników
Ośrodka.
Za scenariusz i reżyserię (a także
animację i głos lalki) odpowiedzialna
była Katarzyna Migoń-Kasperlik, za
zdjęcia, udźwiękowienie i montaż Mateusz Noszczyk.

kształcie zakończenia pędzla malarskiego), który ze swoim mikrofonem
wędruje po Porębie. Rozmawia z
ważnymi osobami. Gościem pierwszego odcinka cyk lu MOK jest
historyk Zdzisław Kluźniak, który
zdradza nam tajemnice w ieży

wyciągowej. - Jest jednym z dowodów na to, że historia naszego miasta
sięga czasów średniowiecznych podkreśla gość Pędzelka.
W drugiej części filmu dowiadujemy się, jak znalezione przy drodze

Film obejrzeć można na stronie
internetowej Miejskiego Ośrodka
Kultury w Porębie, na stronie miasta
oraz fanpage’u MOK i MBP. Znaleźć
go można równiewpisując w wyszukiwarkę adres:
http://mokporeba.pl/2020/08/31/premiera-pedzelkowych-ciekawostek/

