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Na porębskie ulice wyjechał
nowy radiowóz

Jest wyposażony w sygnalizację świetlno-dźwiękową 
oraz nowoczesne środki łączności. W lutym oficjalnie 
i z honorami dołączył do ekipy policyjnej w Porębie. 

Mowa o nowym radiowozie, który będzie wykorzy-
stywany w codziennej służbie przez porębskich 
mundurowych. Auto w połowie, a dokładnie rzecz 
ujmując – kwocie 25 tysięcy złotych – dostało dofi-
nansowane z gminy. – To dobrze wydane pieniądze, 
bo zakup będzie służył bezpieczeństwu każdego z nas, 
wszystkich mieszkańców Poręby – podkreślał podczas 
oficjalnego przekazania radiowozu burmistrz Spyra. 

Za wsparcie dziękował też Komendant Powiatowy Poli-
cji w Zawierciu insp. Jacek Kurdybelski. – Współpraca 
pomiędzy samorządem Poręby a policją jest wzorowa, 
co w znaczący sposób wpływa na poprawę poziomu 
bezpieczeństwa i komfort życia mieszkańców miasta – 
wtórował burmistrzowi inspektor Kurdybelski. 

Przypomnijmy; po kilku latach nieobecności w Porę-
bie, 19 października 2017 roku burmistrz Ryszard 
Spyra, oficjalnie reaktywował posterunek policji przy 
ul. Chopina. Służbę pełni tu siedmiu funkcjonariuszy. 
Kierownikiem jednostki jest asp.szt. Tomasz Kmita. 
Czterech mundurowych przydzielono do służby patro-
lowej, dwaj pozostali to dzielnicowi.

Jak sprawdza się przywrócona do życia jednostka? 
– Jako dzielnicowy mogę stwierdzić, że miesz-
kańcy Poręby czują się bezpieczniej – mówi asp. 
szt. Adam Adamczyk. – To dało się odczuć w rozmo-
wie z mieszkańcami na spotkaniach, prelekcjach, 
edukacji seniorów w zakresie bezpiecznych zacho-
wań w związku z próbami oszustw czy pogadankami 
z dziećmi o bezpieczeństwie – wylicza aspirant. – Rze-
czywiście mieszkańcy, którzy do nas przychodzą – nie 
tylko zgłosić konkretną sprawę, ale też poradzić się – 
przyznają, że lepiej czują się z posterunkiem w mieście 
– zaznacza kierownik jednostki Tomasz Kmita.

Nasz porębski posterunek 
policji ma nowy samochód. 
To służbowy Hyundai I20. 
Burmistrz Ryszard Spyra 
pod koniec lutego przeka-
zał policjantom kluczyki do 
pojazdu, który w połowie 
został sfinansowany przez 
porębski samorząd.

 
185 w 3 miesiące
Tyle razy potrzebna była interwencja mun-
durowych w naszym mieście w okresie od 1 
października do 20 grudnia 2017 roku, czyli 
w pierwszych miesiącach funkcjonowania poste-
runku policji przy ul. Chopina. 

Większość interwencji stanowiły wykroczenia. 
Było ich aż 121. 



2 NASZA PoRęBA  |  iNfoRMAToR MieJSKi

Szukasz działki? teraz tę przy ulicy
Partyzantów kupisz z dużym rabatem!

Jest ich dziewiętnaście. Siedemnaście działek (po 1000 
mkw. każda) przeznaczono pod zabudowę indywidu-
alną. Działka o wielkości nieco ponad 8 700 mkw. oraz 
największa – licząca ponad 20 0000 mkw. – przewi-
dziane są dla potencjalnych deweloperów. To zielone 
tereny przy ul. Partyzantów w Porębie – tzw. osiedle 
Na Stoku. Przetarg na ich sprzedaż miasto ogłosić ma 
w drugim kwartale tego roku. 

Idealne do zamieszkania

Dlaczego warto kupić działkę budowlaną przy ul. Par-
tyzantów? Bo to wymarzone miejsce do zamieszkania. 
W zielonej i spokojnej okolicy, zaledwie 900 metrów 
od centrum Poręby. Do działek prowadzi asfaltowa 
droga, a w trzecim kwartale 2019 roku spółka miejska 
wybuduje tu wodociąg. Przewidywane jest również 
doprowadzenie gazu i prądu. Co ciekawe, z osiedla 
Na Stoku przy dobrej widoczności zobaczyć można 
Zamek w ogrodzieńcu.

Dodatkowy powód do zakupu

Teraz władze miasta przygotowały jednak dodatkowy 
powód do zakupu – 10 z 19 działek przy ul. Partyzan-
tów Urząd Miasta w Porębie oferuje z 20-procentowym 
rabatem od ceny wyjściowej. – Teren przy ul. Partyzan-
tów jest niezwykle atrakcyjny. Przyszłym mieszkańcom 
z pewnością żyło będzie się tutaj dobrze – zaręcza 
Ryszard Spyra, burmistrz Poręby. Dodaje, że pieniądze 
ze sprzedaży działek przy ul. Przemysłowej posłużą 
całemu miastu. Przeznaczone zostaną na miejskie 
inwestycje. 

Szczegóły dotyczące inwestycji znaleźć można na stro-
nie internetowej www.osiedlenastoku.eu.

Aż 20-procent mniej niż cena 
wyjściowa. Na dziesięć atrakcyj-
nych działek budowlanych przy 
ul. Partyzantów miasto przygoto-
wało specjalną ofertę rabatową. 
Ale to nie wszystko. W bieżącym 
roku spółka miejska ma w planie 
doprowadzić tu wodociąg.
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Z powodzeniem stosują takie rozwiązanie w innych 
śląskich i zagłębiowskich miastach. Nic dziwnego, to 
prosty sposób, by dostać się do źródła problemu – 
komina i bezpośrednio stąd pobrać próbki dymu. To 
właśnie za pomocą drona walczyć można ze smogiem. 
– Przetestujemy taką możliwość również w Porębie 
– zapowiadają przedstawiciele porębskiego urzędu 
miasta. 

Dozwolone czy zakazane paliwo?

Jak to działa? Dron przeznaczony do walki ze smogiem 
jest wyposażony w specjalne mierniki. Nadlatuje nad 
źródło dymu i mierzy poziom szkodliwych substancji 
znajdujących się w dymie. Wyniki odczytuje program 
komputerowy skorelowany z dronem. Skutek? Już 
po parunastu minutach wiadomo czy właściciel gospo-
darstwa pali dozwolonym czy zakazanym paliwem. 
– Smog mocno daje się nam wszystkim we znaki. 
Nie możemy nic z tym nie robić – zaznacza burmistrz 
Poręby Ryszard Spyra. Dodaje jednak, że miastu 
nie chodzi o to, by kogokolwiek karać. – Najchętniej 

w ogóle byśmy tego nie robili. Nie możemy udawać jed-
nak, że problemu nie ma. Jeśli  ktoś nie stosuje się do 
przepisów prawa, musi liczyć się z konsekwencjami – 
mówi burmistrz Spyra.

Kontrolują sytuację

Aktualnie władze Poręby analizują możliwości użycia 
drona nad miastem, następnie odbędą się tzw. loty 
testowe. – Szczegóły ustalimy z firmą oferującą takie 
rozwiązanie. Stworzymy również harmonogram kontroli 
– zapowiadają przedstawiciele Referatu Gospodarki 
Komunalnej i ochrony Środowiska w Porębie. Zazna-
czają, że do tej pory poza policją, także inspektorzy 
referatu udawali się na kontrole w miejsca wskazane 
przez mieszkańców. – Wciąż można alarmować nas 
o podejrzeniach palenia w piecu śmieciami – zazna-
czają urzędnicy.

Zgłoś sprawę. Można zrobić to anonimowo

Jak postąpić, gdy podejrzewamy, że sąsiad do pieca 
włożył odpady? Zgłośmy sprawę w Referacie Gospo-
darki Komunalnej i ochrony Środowiska w Porębie. 
Wystarczy zadzwonić na numer telefonu 32 6771867 
(wew. 118). Można zrobić to anonimowo. Zgłoszenie 
może mieć też charakter mailowy (srodowisko@umpo-
reba.pl lub rotreba@umporeba.pl).

Z prośbą o sprawdzenie sytuacji, zwrócić możemy się 
też bezpośrednio do porębskiej policji. Numer do poste-
runku w Porębie to 32 6785 630. Zgłoszenie możemy 
przesłać również mailem na adres: poręba@zawiercie.
ka.policja.gov.pl. 

Palisz śmieciami?
Dron będzie mieć cię na oku

Dłużej nie da się udawać, 
że problemu nie ma. Przez 
smog cierpią nie tylko wino-
wajcy, ale także wszyscy wokół. 
Poręba znalazła nowe możliwo-
ści walki z paleniem w piecach 
byle czym. I są one...latające!


Jak niebezpieczny
jest smog?
 
Skutki smogu są naprawdę poważne, a lista cho-
rób wywołanych długotrwałym narażeniem na to 
zjawisko całkiem długa. Co znajduje się na jej 
szczycie?

zaburzenia układu oddechowego•	
alergia oraz astma•	
choroby układu krwionośnego i serca•	
choroby nowotworowe•	

Jak podaje portal internetowy airly.eu – skutki 
zanieczyszczeń powietrza zwykle pojawiają się 
po latach, lecz czasem są widoczne natychmiast. 
Przykład? Wielki smog londyński, który odno-
towano w 1952 roku i utrzymywał się zaledwie 
przez 5 dni. Wywołał 4 tysiące zgonów zwią-
zanych z komplikacjami oddechowymi po jego 
wdychaniu.

TeMaT nuMeru
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Chcesz ogłosić coś ważnego? Skorzystaj z miejskich słupów 
ogłoszeniowych. Promować się możesz aż w osiemnastu punktach 
naszego miasta.  

Swoje zdrowie, a nierzadko również życie nara-
żają praktycznie przy każdym wyjeździe z remizy. 
W minionym roku takich wyjazdów było aż 67. Ochot-
nicy z OSP Poręba podsumowali 2018 rok podczas 
tradycyjnego spotkania noworocznego.  

Uwaga! Nowe zasady umiesz-
czania informacji na miejskich 
słupach ogłoszeniowych

Przy ul. Armii Krajowej, Chopina, 
fabrycznej czy Zakładowej. To 
między innymi tutaj znaleźć można 
miejskie słupy lub tablice ogłosze-
niowe. ich administratorem jest 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Porębie. 
– informujemy, że pojawiły się nowe 
zasady umieszczania informacji 
w tychże miejscach – zaznaczają 
przedstawiciele spółki.

ogłoszenia na słupach wywieszane 
są raz w tygodniu – w każdy ponie-

działek. Zainteresowani taką formą 
promocji swoje ogłoszenie do sie-
dziby spółki dostarczyć muszą 
minimum 3 dni przed wywiesze-
niem. 

ile to kosztuje? Ceny zaczynają 
się od 3,5 zł (wówczas ogłosze-
nie wisi tydzień) a kończą na 14 zł 
(za miesiąc wywieszenia informacji). 
Koszty zależą również od wielkości 
ogłoszenia. Szczegółowy cennik 
znaleźć można na stronie spółki 
miejskiej: www.mpwikporeba.pl. Co 

więcej; – stali klienci liczyć mogą 
na upusty – zapewniają w MPWiK. 
Nowy regulamin obowiązuje od 29 
stycznia. Więcej informacji znajduje 
się na stronie internetowej http://
www.mpwikporeba.pl/kategorie/
slupy-ogloszeniowe. – Serdecznie 
zapraszamy wszystkich zaintereso-
wanych zamieszczeniem ogłoszeń 
i reklam, do korzystania z tej wciąż 
popularnej i skutecznej formy 
reklamy – mówią przedstawiciele 
MPWiK.

67 niebezpiecznych 
akcji. Strażacy podsu-
mowali 2018 rok

Jedne mniej, inne dużo 
bardziej niebezpieczne. 
Wyjazdy na akcje stra-
żackie niemal zawsze 
wiążą się z niebezpie-
czeństwem i elementami 
ryzyka. – Tym bardziej 
doceniamy ich pracę 
i zaangażowanie – tymi 
słowy o strażakach z oSP 
Poręba nieraz mówił bur-
mistrz naszego miasta 
Ryszard Spyra, jeden z gości uroczy-
stego spotkania noworocznego, które 28 
grudnia zorganizowano w remizie. 

niemal 70 akcji 
ratowniczo-gaśniczych

Spotkanie otworzył prezes zarządu 
oSP w Porębie Marcin Darocha, który 
przywitał przybyłych gości i zaprezen-
tował pokaz multimedialny z osiągnięć 
strażaków w 2018 roku. Jak podsumo-
wano; ochotnicy z Poręby dotychczas 
uczestniczyli w 67 akcjach ratowniczo-
gaśniczych. 

Statuetki za pomoc strażakom

W spotkaniu udział wzięli również m.in. 
komendant powiatowy PSP w Zawier-
ciu bryg. Artur Łągiewka i komendant 
zarządu miejskiego ZoSP w Porębie 
Zbigniew August. Podczas spotkania 
noworocznego nie zabrakło również słów 
uznania dla tych, którzy pomagali stra-
żakom, m.in. w remoncie ich siedziby. 
okolicznościowe statuetki za wspo-
maganie ochotników dostali burmistrz 
Spyra i brygadier Artur Łągiewka. Pod-
czas spotkania  uczestnicy złożyli sobie 
życzenia i wspólnie usiedli do stołu, by 
podsumować mijający rok w rodzinnej 
atmosferze.  
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radni dostali tablety. to była pierwsza 
taka sesja!

autobusy o numerach 2 oraz 10
pojadą inaczej

To była pierwsza sesja tego typu. e-sesja – bo wła-
śnie o niej mowa – odbyła się w poniedziałek 25 
marca. Rada Miasta Poręba jak zwykle zebrała 
się w sali Miejskiego ośrodka Kultury w Porębie. 
Jak zwykle towarzyszył jej harmonogram obrad, 
a najważniejszą część wypełniły głosowania nad 
poszczególnymi propozycjami uchwał. Na sesji 
pojawiło się jednak wiele nowości. 

Przykład? Choćby fakt, że podczas tej próbnej 
e-sesji radni głosowali za pomocą programu kom-
puterowego, a na stole mieli tablety. – To kwestia 
dostosowania się do ustawy, ale również wejście 
w XXi wiek – podkreślali radni. Dodawali, że dzięki 
głosowaniu za pomocą tabletów nie będzie już 
mowy o pomyłce przy liczeniu głosów.

To jednak nie wszystko. Niebawem sesje porębskich 
radnych będzie można śledzić bez konieczności 
wychodzenia z domu. Wszystko za sprawą transmi-
sji, którą będzie można oglądać na stronie urzędu 
miasta (www.umporeba.pl). Dzięki temu rozwiąza-
niu nie będzie trzeba sporządzać już stenogramu 
z sesji, radnych będzie można też na żywo podglą-
dać przy pracy. 

od dworca PKP w Zawierciu, przez 
Porębę do Siewierza. To trasa przejazdu 
autobusu o numerze 10. od zawierciań-
skiego dworca do Poręby (i oczywiście 
z powrotem) wozi nas natomiast auto-
bus o numerze 2. obie linie – zgodnie 
z nową koncepcją Zakładu Komunikacji 
Miejskiej w Zawierciu – przejdą reorga-
nizację. 

Kursów będzie tyle samo

Na czym polegać będą zmiany? 
W nowym rozkładzie wydłużyły się prze-
rwy między połączeniami w godzinach 
popołudniowych. Z kolei w godzinach 

wieczornych autobusy kursować będą 
nieco częściej. Nie zmienia się natomiast 
liczba kursów. W porównaniu z obowią-
zującym rozkładem jazdy, połączeń jest 
dokładnie tyle samo. W sumie te dwie 
linie autobusowe zapewniają 24 połą-
czenia z centrum Poręby w dni robocze 
i 13 w dni wolne.

Dodatkowy przystanek przy basenie

To jednak nie koniec rozwiązań, które 
niesie ze sobą nowy rozkład jazdy. Zgod-
nie z koncepcją, w okresie wakacyjnym 
autobusy zrobią dodatkowy przystanek 
przy basenie MoSiR-u, czyli ul. Zakłado-

wej. Nie planuje się także cięć połączeń 
związanych z wakacjami i faktem, 
że wówczas z komunikacji autobusowej 
korzysta mniejsza liczba młodych ludzi. 

Zgłoś swoją uwagę

Zmiany w rozkładach jazdy podykto-
wane są m.in. zmianami w zarządzie 
zawierciańskiej spółki komunikacyjnej. 
Pracownicy ZKM Zawiercie projektując 
nowy rozkład jazdy dołożyli wszelkich 
starań, aby był on jak najbardziej przyja-
zny dla mieszkańców Poręby. Co więcej, 
opracowanie nowego rozkładu jazdy 
poprzedzone było spotkaniami konsul-

tacyjnymi.

Zanim zmiany ostatecznie wejdą jed-
nak w życie, mieszkańcy Poręby mogą 
zgłaszać do nich uwagi. osobiście – 
w Wydziale Gospodarki Komunalnej 
i ochrony Środowiska Urzędu Miasta 
w Porębie (pokój nr 5) lub pod numerem 
telefonu 32 67 71 203. 

Nowy rozkład jazdy najprawdopodobniej 
wejdzie w życie już w maju tego roku. 
Jego projekt zobaczyć można na www.
umporeba.pl oraz oraz stronie ZKM 
w Zawierciu. 

Eliminacja pomyłek przy liczeniu głosów, przede wszystkim zaś dostosowanie się do ustawowych wytycz-
nych. To przyczyny zmian w funkcjonowaniu Rady Miasta Poręba. Teraz radni mają tablety, a przebieg sesji 
będzie można śledzić niewychodząc z domu.

Uwaga, zmieni się rozkład jazdy dwóch autobusów wożących mieszkańców Poręby! Nowy rozkład jazdy obo-
wiązywać zacznie prawdopodobnie już od maja na liniach o numerach 2 oraz 10. Sprawdźcie, co się zmieni.

TeMaT nuMeru
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kolej na lotnisko w Pyrzowicach.
Poręba skorzysta

Zgodnie z decyzją Centrum Unijnych Projektów Trans-
portowych (tzw. CUPT) PKP Polskie Linie Kolejowe 
na taką inwestycję dostaną ponad 503 miliony złotych 
dofinansowania. Cały projekt – pod nazwą „Rewitaliza-
cja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 
182 Tarnowskie Góry – Zawiercie” oszacowano na nie-
mal 742 miliony złotych. Mieszkańcy naszego regionu 
na taką inwestycję czekają od lat. Wreszcie się ziści.

Lepsze połączenia Poręby z innymi miastami 
metropolii

Co da nam taka inwestycja? Przede wszystkim możli-
wość dojazdu koleją do lotniska w Pyrzowicach. Przy 
okazji jednak odnowiona linia zapewni skomunikowanie 
m.in. Poręby z innymi miastami Górnośląsko-Zagłę-
biowskiej Metropolii. Dojazd do Katowic będzie możliwy 
od strony Tarnowskich Gór i Zawiercia. – orientacyjny 
czas przejazdu na lotnisko z Tarnowskich Gór to ok. 17 
minut, natomiast z Zawiercia ok. 23 minuty. Z Katowic 
na lotnisko dojedziemy w godzinę z minutami – podaje 
inwestor. 

Przystanek kolejowy: Poręba

PKP PLK są aktualnie na etapie opracowywanie 
projektu całej inwestycji, która poza odbudową nieczyn-
nego odcinka linii 182 obejmuje również m.in. budowę 
nowych przystanków osobowych. 

Taki powstanie m.in. w naszym mieście. Budowę 
pozostałych zaplanowano w Miasteczku Śląskim,  Mie-
rzęcicach-Łubne, Zawierciu Kądzielów oraz samych 
Pyrzowicach – przy lotnisku. Prace budowlane roz-
poczną się za nieco ponad rok i potrwają do 2022.

PKP Polskie Linie Kolejowe 
potwierdzają: jest finansowanie 
na rewitalizację i odbudowę czę-
ściowo nieczynnej linii kolejowej 
182, łączącej Tarnowskie Góry 
z Zawierciem. Skutek? Dojazd do 
lotniska w Pyrzowicach i lepsze 
możliwości komunikacji w regio-
nie. Także dla porębian!

‘‘Orientacyjny czas 
przejazdu na lotnisko 
z Tarnowskich Gór to 
ok. 17 minut, natomiast 
z Zawiercia ok. 23 minuty. 
Z Katowic na lotnisko 
dojedziemy  
w godzinę z minutami.”
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Historyczny moment dla Poręby:
radni jednomyślni w sprawie budżetu

Porębscy radni w poniedziałek 17 grudnia zagłosowali 
jednomyślnie. Zarówno za budżetem miasta na zbli-
żający się wielkimi krokami 2019 rok, jak i Wieloletnią 
Prognozą finansową na lata 2019-2031. To bardzo 
ważny, wręcz historyczny moment dla Poręby.

Łatwo nie było, ale Poręba odniosła sukces

W grudniu pozytywną opinię w sprawie projektu budżetu 
dla Poręby na 2019 rok wydała także Regionalna izba 
obrachunkowa w Katowicach. Przypomnijmy; w 2016 
roku – w momencie, gdy nad naszym miastem zawisła 
groźba bankructwa – izba wezwała gminę do przygoto-
wania i wdrożenia programu naprawy finansów. Ciężar 
takiego zadania spadł na barki burmistrza Ryszarda 
Spyry. – Udało się, sytuacja finansowa jest już sta-
bilna, a pozytywna opina Rio bez uwag i zastrzeżeń to 
dla miasta olbrzymi sukces – podkreśla dziś burmistrz 
Spyra.

Dochody wyższe od planowanych wydatków

W uzasadnieniu do uchwały Regionalna izba obra-
chunkowa w Katowicach  zaznacza, że jej skład 

orzekający dokonał analizy przedłożonego przez burmi-
strza Poręby projektu uchwały budżetowej na 2019 rok 
(wraz z materiałami informacyjnymi do uchwały). W pro-
jekcie tym zaplanowano dochody gminy w wysokości 
34 584 206,67 zł (w tym dochody bieżące wynoszące 
nieco ponad 29,1 mln zł), wydatki zaś w kwocie 34 566 
650,17 zł (bieżące wynoszą ok. 28, 7 mln zł). Widać 
zatem wyraźnie, że zaplanowane dochody bieżące są 
wyższe od planowanych wydatków bieżących  (dokład-
nie o kwotę 436 592,10 zł), a zatem spełniony został 
wymóg wnikający z art. 242 ustawy o finansach publicz-
nych – powstała tzw. nadwyżka operacyjna.

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 17 556, 
50 zł została przeznaczona na spłatę wcześniej zacią-
gniętej pożyczki w Wojewódzkim funduszu ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Ostatnia spłata pożyczki 

Przypominamy, że pożyczka z funduszu – ze względu 
na niskie oprocentowanie – nie została objęta restruk-
turyzacją długu poprzez emisję obligacji komunalnych, 
a w roku 2019 przypada jej ostatnia spłata. 

 – Podsumowując; dwie pozytywne opinie naszego nad-
zoru finansowego – Regionalnej izby obrachunkowej 
w Katowicach – świadczą o tym, iż Poręba zakończyła 
Program Postępowania Naprawczego pełnym sukce-
sem – podkreśla z dumą burmistrz Spyra.

Przypomnijmy; w kadencji 2010-2014 Poręba straciła 
płynność finansową. Był to trudny czas. 11 grudnia 2014 
roku Regionalna izba obrachunkowa w Katowicach, 
wezwała gminę do opracowania i wdrożenia Programu 
Postępowania Naprawczego. Ciężar oszczędności 
spadł nie tylko na mieszkańców, ale również na barki 
włodarza Poręby – Ryszarda Spyrę.

Program naprawczy nakazywał gminie spłatę kredytów. 
Miasto zdecydowało się je skonsolidować, czyli zamie-
nić drogie i wysoko oprocentowane kredyty na tanie 
obligacje komunalne – oprocentowanie 4,69% w skali 
roku. Miasto we wrześniu 2016 roku, za zgodą Rio, 
wyemitowało obligacje w kwocie 7 205 000 Przezna-
czono je na spłatę kredytów w wysokości 6 120 796 zł 
oraz pokrycie deficytu budżetu, który powstał na skutek 
niespłacenia dostawcom towarów i usług oraz pracow-
nikom szkół i przedszkola.

15 głosów „za”, nikt przeciwko i nikt wstrzymujący się od głosu. Tak zakończyła się ostatnia w zeszłym roku 
sesja Rady Miasta Poręba. Jej tematem był budżet miasta na 2019 rok, który został przyjęty jednomyślnie. 
Wcześniej projekt budżetu pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa. 
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jak uniknąć kar podatkowych?
Poręba stworzyła vademecum

Do szkoły za darmo. 
„to naprawdę wielka pomoc”

To kolejny pomysł, który udowadnia, że Urząd Miasta 
w Porębie jest przyjazny dla swoich petentów. Chcąc 
pomóc zrozumieć mieszkańcom podatkowe zasady 
dotyczące zakupu lub nabycia nieruchomości, urzęd-
nicy stworzyli specjalne vademecum. 

 – To broszura, która wyjaśni m.in. jak  zapobiegać 
naliczaniu kar i dodatkowego wymiaru podatku, który 
wynika z braku spełnienia obowiązku złożenia przez 
podatnika deklaracji do urzędu miasta w ciągu 14 dni 
– tłumaczą pomysłodawcy vademecum.

Teraz porębianie z łatwością unikną niepotrzebnych 
strat finansowych i stresów. 

Vademecum podatnika znajduje się na paterze 
budynku Urzędu Miasta w Porębie przy pokoju nr 
1. Broszurki można zabrać do domu lub poczytać 
na miejscu. Zapoznamy się z nimi także za pomocą 
strony internetowej umporeba.pl

oliwier to uczeń czwartej klasy szkoły podstawowej. 
Jego młodszy brat Antoś chodzi do przedszkola. – 
Codzienne zawożenie chłopców to był dla nas spory 
problem – przyznaje ich mama Karina Nowak. – oboje 
z mężem musieliśmy być na czas w pracy, podobnie 
teściowa. Teść mógł nam pomóc, ale rano zostawał bez 
auta – rozkłada ręce pani Karina. i dodaje: – Na szczę-
ście problemu z zawożeniem i odważeniem dzieci już 
nie ma. odkąd miasto postarało się o busa – .

Podwiezie pod same drzwi

Wynajęty przez Urząd Miasta w Porębie bus w pierwszy 
kurs wyjechał kilka dni po rozpoczęciu tegorocznego 
roku szkolnego. Z takiej opcji korzysta ponad czter-
dzieścioro dzieci z dzielnic najbardziej oddalonych 
od Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 oraz porębskiego 
przedszkola. Mowa tu o dzielnicy Krawce, Niwki, 
Dziechciarze i Krzemienda. – Aktualnie kursują dwa 
busy. Kierowcy są niezwykle mili, na tyle, że zawożą 
dzieci pod sam dom. To lepsza opcja niż podrzuce-
nie ich na przystanek. Rodzice czują, że ich dzieci są 
naprawdę bezpieczne – zapewnia pani Karina.

Młodzi porębianie pod dobrą opieką

To jednak nie wszystko. Poza kursami do obu poręb-
skich szkół podstawowych i miejskiego przedszkola, 
miasto zapewniło także opiekunkę dla korzystających 
z takiego udogodnienia dzieci. Co na to rodzice? – 
Podobnie jak ja są bardzo zadowoleni – zaręcza Karina 
Nowak. Dodaje, że pociechy są pod dobrą opieką, 
a pani opiekunce przekazać można też na przykład 
ważne dokumenty. Ta bez problemu odda je w ręce 
konkretnej nauczycielki. – To kolejna oszczędność 
czasu – podkreślają rodzice. – Pamiętam kiedy starszy 
syn zaspał do szkoły. Jako że, że bardzo rzadko się to 
zdarza, a o nieobecności spowodowanej na przykład 
chorobą zawsze informujemy, pani opiekunka zapukała 
do naszych drzwi. Dzięki temu oliwier zdążył do szkoły 
– wspomina z uśmiechem pani Karina. 

Pomysł chwalą też inni rodzice. – Chcieliśmy wyjść 
im naprzeciw. Zdajemy sobie sprawę, że dowożenie 
maluchów do placówek oświatowych to nierzadko duży 
kłopot. Teraz odciążamy rodziców. Zarówno pod kątem 
ich cennego czasu, jak i pieniędzy – podkreśla bur-
mistrz miasta Ryszard Spyra. 

Specjalna broszura, a w niej 
odpowiedzi na wszystkie nurtu-
jące zainteresowanych pytania 
dotyczące kwestii zakupu 
lub nabycia nieruchomości. 
To nowy pomysł urzędników 
z Poręby. – Chcemy pomóc 
naszym mieszkańcom w kwe-
stiach podatkowych – tłumaczą.

W zeszłym roku szkolnym nie raz musieli się dwoić i troić. Teraz już nie 
muszą. Rodzice z dzielnic najbardziej oddalonych od porębskich szkół 
i przedszkola swoją pociechę wsadzić mogą do miejskiego busa. Nie 
dość, że zawiezie i odwiezie, to jeszcze zrobi to całkiem za darmo.

‘‘Aktualnie kursują dwa busy. Kierowcy są niezwykle 
mili, na tyle, że zawożą dzieci pod sam dom. To lepsza 
opcja niż podrzucenie ich na przystanek. Rodzice czują,  
że ich dzieci są naprawdę bezpieczne.”
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Stół do szachów i nie tylko. 
Co powstanie na terenie byłej SP nr 3?

obwodnica Zawiercia i Poręby coraz bliżej

Podwójny stół do szachów i chińczyka, orbitrek, twister 
i wahadło, biegacz oraz czworokąt sprawnościowy. 
Takie urządzenia stanąć mają na terenie po byłej szkole 
podstawowej w Porębie. To jednak nie wszystko. infra-
strukturę do ćwiczeń mięśni, a także kondycji szarych 
komórek, uzupełni infrastruktura dla tych, którzy wolą 
jednak odpocząć. Przy placu zabaw i nowej siłowni 
pod chmurką staną bowiem wygodne ławeczki i kosze 
na śmieci.

Zanim to jednak nastąpi, teren po dawnej Szkole 
Podstawowej nr 3 w Porębie zostanie uprzątnięty i zni-
welowany. Zniknie stary asfalt, odtworzone zostaną 

trawniki. inwestycja szacowana jest na niecałe 150 
tysięcy złotych. Ponad 95 tysięcy miasto zdobyło jed-
nak ze środków Unii.

operacja pn. „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrz-
nej w Porębie” współfinansowana jest ze środków Unii 
europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wspar-
cie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
Programem Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 201-
2020 w zakresie: Budowa, przebudowa, doposażenie 
miejsc rekreacyjnych/turystycznych.   

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

Operacja pn. „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Porębie” 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 201-2020 w 

zakresie: Budowa, przebudowa, doposażenie miejsc rekreacyjnych/turystycznych.     

Beneficjent: Gmina Poręba

Całkowity koszt realizacji operacji: 149.786,26 zł, w tym ze środków EFRROW 95 308 zł. 

Przewidywane wyniki operacji: Projekt przewiduje zerwanie nawierzchni asfaltowej, niwelację terenu, a następnie odtworzenie trawników na terenie objętym inwe-
stycją. Po przygotowaniu miejsca przewidziany jest montaż następującego wyposażenia: podwójny stół do szachów i chińczyka, orbitrek, twister i wahadło, biegacz, 
czworokąt sprawnościowy oraz ławki i kosz na śmieci. Znajdzie się tam sprzęt zaspokajający potrzeby wszystkich grup społecznych, zarówno młodszych i starszych. 

Jedna jezdnia, dwa pasy ruchu po 3,5 metra każdy, 
dozwolona maksymalna prędkość 80 km/h. To szcze-
góły dotyczące budowy obwodnicy Zawiercia i Poręby. 
Na tę ważną inwestycję zarówno kierowcy, jak i miesz-
kańcy czekają od lat. odciążyć ma bowiem miejskie 
trasy, co z pewnością poprawi bezpieczeństwo na lokal-
nych drogach.

Plan zaczyna się wreszcie urzeczywistniać. – ogło-
siliśmy przetarg na wykonanie obwodnicy Zawiercia 
i Poręby – poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad.

Budowa podzielona na dwa odcinki. Jest już kon-
cepcja

obwodnica ma mieć 24 kilometry długości. Pobiegnie 
wzdłuż DK 78 przez powiaty: będziński, zawierciań-
ski, a konkretyzując gminy: Siewierz, Poręba, Łazy, 

Zawiercie i ogrodzieniec. – Wykonana została Kon-
cepcja Programowej dla tego zadania. Trasa powstać 
ma z podziałem na dwa odcinki tj. odcinek i: Siewierz 
– Poręba – Zawiercie (Kromołów) oraz odcinek ii 
w Zawierciu (Kromołów – Żerkowice) – mówi Marek 
Prusak, rzecznik prasowy katowickiego oddziału 
GDDKiA. Tłumaczy, że przygotowanie Koncepcji Pro-
gramowej miało na celu przede wszystkim opracowanie 
optymalnych rozwiązań technicznych dotyczących m.in. 
węzłów, skrzyżowań i obiektów inżynierskich obwod-
nicy.

Obwodnica zmieni Porębę

Jak ta inwestycja wpłynie na nasze miasto? W ramach 
budowy obwodnicy na terenie Poręby zaplanowano 
m.in. budowę skrzyżowania DK78 z ul. oleśnickiego/
Górnośląska (zapewniona będzie możliwość dojazdu 
do centrum miejscowości od strony zachodniej) oraz 

budowę wiaduktu nad ul. Chopina. – Natomiast najbliż-
szym węzłem w rejonie miejscowości Poręba będzie 
węzeł „Kuźnica” na skrzyżowaniu obwodnicy z drogą 
wojewódzką nr 796, poprzez który będzie zapewniona 
możliwość dojazdu do centrum miejscowości – infor-
muje GDDKiA. 

Przetarg na budowę obwodnicy inwestor ogłosić ma 
w listopadzie tego roku. Termin realizacji wyznaczono 
na lata 2021-2023. 

------

Kiedy składaliśmy ten numer „Naszej Poręby” GDD-
KiA rozstrzygnęła już przetargi na budowę obwodnicy 
Zawiercia. Oferty przewyższały jednak kwoty, które na 
pierwszy i drugi odcinek zamierzał przeznaczyć zama-
wiający. – Procedura przetargowa trwa – poinformował 
nas rzecznik GDDKiA Marek Prusak.

Będzie kolejna atrakcja dla mieszkańców! Młodszych i tych nieco starszych. Poręba zdobyła dofinansowanie 
na nowy plac zabaw i siłownię pod chmurką. Powstanie na terenie dawnej Szkoły Podstawowej nr 3.

Drgnęło w sprawie budowy obwodnicy Zawiercia i Poręby. Odpowiedzialna za inwestycję Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad ma już tzw. Koncepcję Programową dotyczącą powstania tej ważnej drogi. Co wię-
cej; ogłoszono przetarg na wykonawstwo.
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rozpoznasz siebie na tych zdjęciach?
ta placówka to kawał historii!

„Co to za zdjęcia?”. – Wielu pyta nas o to, co wisi 
na naszych ścianach. odpowiedź jest prosta, czarno-
białe fotografie pokazują wieloletnią tradycję naszego 
przedszkola i mieszkańców Poręby, są ukłonem 
w stronę ludzi, którzy na to ciężko pracowali i poświę-
cali swoje życie dzieciom – mówi dyrekcja Przedszkola 
Miejskiego nr 1. Z tej okazji, postanowiliśmy przypo-
mnieć kilka faktów o naszej placówce.

120 miejsc dla najmłodszych

Dawniej przedszkole pełniło funkcję ochronki i było bar-
dziej związane z zapewnieniem opieki niż działalnością 
oświatową. Wraz z początkami placówki, tworzy się 
jej historia. od początku zapisywana na kartach kro-
niki. Najstarszy zapis głosi: ”Budynek Przedszkola Nr1 
w Porębie, przekazany został do użytku w roku 1951, 
z ilością miejsc 120. W budynku tym znajduje się także 
pomieszczenie „świetlica dziecięca”. Budynek jest 
własnością f.U.M. „Poręba”, znajduje się w ogrodzie 
jordanowskim przeznaczonym wyłącznie do zabaw 
na świeżym powietrzu.”

Jak widać rozbieżność daty uruchomienia placówki nie 
jest duża, a nawet są przypuszczenia skąd się wzięła. 
Prawdopodobnie w 1951 roku przedszkole działało 
w budynkach osiedlowych na ulicy Zakładowej, nato-
miast budynek obecny był w budowie i został oddany 
do użytku rok później, czyli w 1952 roku.

Zacne mieszkanki przedszkolnego poddasza

Mundurki, plisowane spódnice, marynarskie kołnie-
rzyki i kokardy we włosach, obowiązkowe warkocze 
i krótko obcięte włosy u chłopców. Upominki dla dzieci 
zapakowane w papierowe paczuszki. Skromnie, ale 
z klasą i uśmiechem na twarzy. To jedno ze zdjęć, jakie 
wiszą na przedszkolnej ścianie. A to tylko część historii 
naszego przedszkola. Pierwszym dyrektorem placówki 
została pani Aniela Szlachta. Pod jej czujnym okiem 
przedszkole rozkwitało i udzielało się w życiu Poręby. 
Co ciekawe; pani dyrektor wraz z jedną z nauczycielek 
– Krystyną Burak – mieszkały w budynku przedszkola, 
a konkretnie rzecz ujmując – w pomieszczeniach 
na poddaszu budynku. Jak to było mieszkać w miej-
scu pracy? Praca na pewno była ich pasją. obie Panie 
odwiedziły przedszkole rok temu z okazji Święta edu-
kacji Narodowej.

Przedszkolaki też obchodzą Święto Pracy

Przedszkole należało do f.U.M. „Poręba” aż do lat 
80-tych. Przez Urząd Miasta Poręba zostało przejęte 
dopiero w 1991 roku, kiedy to burmistrzem był Włodzi-
mierz Spyra, a dyrektorem przedszkola pani Pelikańska. 
„W dniu rozpoczęcia roku szkolnego, odprowadzono 
grupę starszaków do szkoły. od samego Przedszkola 
towarzyszyli im harcerze, akompaniując do marszu 
werblami. W Przedszkolu ugoszczono ich jeszcze 
wspólnym śniadaniem z przedszkolakami. Przed szkołą 

wręczono kierownikowi szkoły wiązanki kwiatów oraz 
wychowawcom klas i, wręczając całą dokumentację.” 
W taki właśnie sposób – jak odnotowano w przed-
szkolnej kronice – wyglądał 1 Maja, czyli Święto Pracy 
obchodzone przez najmłodszych porębian w 1964 roku. 
Uroczysta akademia z tej okazji odbyła się w godzi-
nach popołudniowych. „Na program złożyły się tańce, 
piosenki, inscenizacje, w wykonaniu dzieci z poszcze-
gólnych grup” – czytamy w kronice.

Do maluchów przyszedł Dziadek Mróz

14 stycznia 1961 roku odbyła się w Przedszkolu Nr1 
uroczystość „Noworocznej Choinki” dla dzieci. Zorgani-
zował ją Komitet Rodzicielski. Na paczki ze słodyczami 
wyasygnował 3.500zł. Podarunki wręczał maluchom 
tradycyjny „Dziadek Mróz”. – Historia naszego przed-
szkola jak widać związana była z przemysłem, który 
„wybudował” to miasto, tam, gdzie praca tam ludzie, 
tam rodziny i ich dzieci, które potrzebowały opieki 
i kształcenia. Przedszkole było dobrem wspólnym, 
które wiązało i integrowało społeczność osady, a potem 
miasta Poręba – podkreślają w placówce.

 – Jeżeli ktoś chciałby coś opowiedzieć bądź dopo-
wiedzieć na temat historii naszego przedszkola to 
zapraszamy. Może odkryjemy razem nowe fakty, które 
umknęły kronikarzom – mówi Agnieszka Andrzejewska, 
dzisiejsza dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Porę-
bie

„Wielką ulgą dla pracujących matek było uruchomienie w 1952 roku przedszkola, gdzie fachową opiekę znala-
zło 150 najmłodszych obywateli osiedla.” Taką informacją rozpoczyna się historia Przedszkola Miejskiego Nr1 
w Porębie. Na dawnych czarno-białych fotografiach znaleźć możecie siebie i swoich znajomych.



NASZA PoRęBA  |  iNfoRMAToR MieJSKi 11 

Porębscy seniorzy mają plan na 2019 rok. 
Zobaczcie, jaki!

Do zespołu mPWik dołączyła… 
ekologiczna Bożenka

Co z tego, że mają już swoje lata? Co 
z tego, że harce młodości już im nie 
w głowie? Seniorzy z naszego miasta 
udowadniają, że mają jeszcze na tyle 
energii, by robić naprawdę wiele. Dowo-
dzili tego między innymi 21 lutego, 
podczas zebrania sprawozdawczego 
Stowarzyszenia emerytów Rencistów 
i inwalidów „NeSToR” w Porębie.

Karnawał, Dzień Kobiet i powitanie 
wiosny
 
Sprawozdanie za 2018 rok złożyła prze-
wodnicząca Stowarzyszenia Halina 
Lipa, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 
należało już do kompetencji Danuty 
Dobiech, z kolei preliminarz na 2019 
rok przedstawiła wiceprzewodnicząca 
Krystyna Hamerlik.  Co na bieżący rok 
zaplanował porębski „Nestor”? Seniorzy 
w najbliższym czasie – bo już 1 marca 
– zorganizują tradycyjną zabawę karna-
wałową. Dziesięć dni później – 11 marca 
– uroczyste spotkanie z okazji Dnia 
Kobiet, w kwietniu zaś imprezę integra-
cyjną pod hasłem „Powitanie Wiosny”.

Honorowy Członek Stowarzyszenia

Wśród zaproszonych gości obecny 
był burmistrz naszego miasta Ryszard 
Spyra, radny Rady Powiatu Karol 

Hadrych i dyrektor MoK Karolina 
ostrowska. Na zakończenie spotkania 
Stowarzyszenie „Nestor” podjęto jed-
nogłośnie uchwały m.in. o udzieleniu 
absolutorium, zatwierdzające sprawoz-

danie zarządu, sprawozdanie finansowe 
za 2018 rok oraz plan pracy na 2019 
rok. Miłym akcentem było nadanie tytułu 
Honorowego Członka Stowarzyszenia 
„Nestor” Karolowi Hadrychowi, muzy-
kowi i opiekunowi dwóch odnoszących 
sukcesy porębskich zespołów muzycz-
nych; „Sweet Voices” oraz „Studio Art”.

Promują zdrowy tryb życia

Przypomn i jmy ;  S towarzyszen ie 
„Nestor” skupia emerytów i rencistów 
z naszego miasta. Czym się zajmuje? 
Celem Stowarzyszenia jest m.in. dzia-
łalność publiczna na rzecz poprawy 
warunków życia porębskich seniorów, 
szczególnie tych najbardziej potrze-
bujących. Jego członkowie promują 
zdrowy tryb życia, działają na rzecz osób 
niepełnosprawnych, dodatkowo zaś 
organizują spotkania integracyjne dla 
osób starszych, upowszechniają sport 
i turystykę.  

Ci, którzy śledzą historię 
miejskiej spółki, dosko-
nale znają już „Helenkę” 
i „Henryka” – dwa ciągniki, 
które służą ekipie Miej-
skiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanaliza-
cji w Porębie w pracach 
między innymi przy miej-
skiej zieleni, odśnieżaniu 
dróg i chodników. Wielu 
z was widziało również 
„Mariuszka” – sporej wiel-
kości nową śmieciarkę, 
która niedawno uzupeł-
niła flotę spółki. Teraz 
do  zespo łu  do łącza 
Bożenka.

Kim jest Bożenka? – To 
samoobsługowa stacja 
paliw. Warto podkreślić, 
że posiada dwupłasz-
czowy zbiornik i  jest 
wyjątkowo ekologiczna. 
P o w s t a ł a  z  m y ś l ą 

o potrzebach naszego 
przedsiębiorstwa – mówi 
Mariusz Grabarczyk, pre-
zes porębskiego MPWiK. 
Dodaje, że montaż zbior-
nika jest rozwiązaniem 
innowacyjnym, k tóre 
pozwoli znacząco obni-
żyć koszty zakupu paliwa. 
Dodatkowo zaś usprawni 
pracę w MPWiK. 

 – Dla nas to rozwiąza-
nie idealne – łączymy 
ekologię z możliwością 
zaoszczędzenia pienię-
dzy, przy jednoczesnym 
ułatwieniu pracy naszych 
pracowników – podkre-
ślają przedstawiciele 
zarządu spółki.

Najpierw podsumowali jednak minione 365 dni. W sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Porębie 
zrzeszające emerytów i rencistów Stowarzyszenie „Nestor” odbyło tradycyjne zebranie sprawozdawcze.

W szeregach spółki najpierw pojawiła się Helenka. Później dołączył do niej Henryk i Mariuszek. Teraz Miejskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Porębie wita kolejnego „pracownika”. Poznajcie go – a raczej ją 
– i wy!
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ale niespodzianka! Ponad stu podopiecz-
nych porębskiego mkS-u 

Brawo! Nasz zespół na podium ważnego 
międzynarodowego festiwalu

Nabór do dziecięcych grup sekcji piłki 
nożnej został ogłoszony pod koniec 
czerwca zeszłego roku. efekt? – Prze-
rósł nasze najbardziej optymistyczne 
oczekiwania – przyznają przedstawiciele 
porębskiego MKS-u. Nic dziwnego. We 
wrześniu, po podsumowaniu, okazało 
się bowiem, że na pierwsze treningi sta-
wiło się aż stu pięciu chłopców i jedna 
dziewczynka. – Przyjemnie było patrzeć 
na trenujące dzieci i miło było słuchać 
gwaru dobiegającego z boisk na stadio-
nie i orliku – przyznają w MKS-ie. 

Walczą pod egidą Śląskiego Związku 
Piłki nożnej

Mali zawodnicy zostali podzieleni 
na cztery grupy szkoleniowe zgodnie 
z ich wiekiem (od lat czterech do dwu-
nastu lat). Trafili pod opiekę trenerów: 
Krzysztofa furgacza, Damiana Kocota, 
Damiana Adamieckiego i Patryka Traga-
rza. Co ciekawe, najstarsza grupa (czyli 
rocznik 2006-2007) została zgłoszona do 
rozgrywek pod egidą Śląskiego Związku 
Piłki Nożnej. – Liczymy, że powalczą 
o awans do wyższej klasy rozgrywkowej 
– mówią przedstawiciele MKS-u. Zazna-
czają, że 2019 rok będzie szczególny dla 
porębskiego, liczącego już sto lat klubu.
 

Bez sponsorów ani rusz

Co MKS Poręba planuje na najbliższy 
czas? Trenerzy zdradzają, że do oficjal-
nych rozgrywek zgłoszą kolejne drużyny 
dziecięce. Pozostałym klub chce zor-
ganizować turnieje zarówno na boisku 
otwartym, jak i na hali sportowej. – 
Chcemy, by nasza szkółka piłkarska się 
rozwijała i cieszyła bardzo dobrą opinią 
wśród zawodników, rodziców i kibiców 
– mówią przedstawiciele porębskiego 
MKS-u. Przyznają równocześnie, że nie 
udałoby się im otworzyć szkółki, gdyby 
nie jej darczyńcy i sponsorzy, bez któ-
rych niemożliwy byłby zakup sprzętu 
sportowego i wyposażenia.

Zarząd MKS „Poręba” gorąco dziękuje: 
Urzędowi Miasta na czele z panem 
Burmistrzem Ryszardem Spyrą, MoK 
Poręba, MPWiK Poręba, GG Cars, Ben-
dek Docieplenia, Moto-malina, Probud, 
ToP, Metalimpex, ogromax, Siatpol, 
Amon, Dach-Drosik, MM Cars, Auto-Raf, 
Transport Kotela, U Bartusia, Polonica, 
Marpol, Batpol, Bramy S.Biały, Limba, 
Sylwako, CSGBUD, siłowni Power-
fit, Kantorowi Molenda, Usługi zwyżką 
Mucha i Dachmetowi.

A konkretnie rzecz ujmując porębski zespół Studio Art, 
który mieszkańcom jest przecież dobrze znany. – Miło 
jest nam poinformować, ze nasz zespół zajął iii miejsce 
w 25. Międzynarodowym festiwalu Kolęd i Pastorałek 
im. ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie. Startowali-
śmy w kategorii zespołów młodzieżowych i dorosłych 
– zaznacza należący do Studia Art Karol Hadrych. 

Konkurencja była ogromna

o tym, jak wysoka jest ranga i popularność będziń-
skiego festiwalu świadczy choćby rosnąca z roku 
na rok liczba uczestników. Tym razem konkurencja 
była naprawdę spora. Jak podsumowali organizatorzy, 
w bieżącej edycji wzięło udział niemal...18 000 osób. 
Zespół „Studio Art” zakwalifikował się do finału festi-
walu 12 grudnia 2018r., biorąc udział w eliminacjach 
w Państwowej Szkole Muzycznej w Będzinie. Kolejnym 
etapem były przesłuchania finałowe, w których nasi 
artyści wystąpili 10 stycznia 2019. W jury zasiedli m.in. 
profesorowie Akademii Muzycznej im. Karola Szyma-
nowskiego w Katowicach.

Koncert Galowy w nagrodę

Zespół otrzymał nagrodę pieniężną – 1000 zł ufundo-
waną przez fundację PKo BP i wystąpił w Koncercie 
Galowym, który odbył się 13 stycznia w Sanktuarium 
Polskiej Golgoty Wschodu na będzińskim osiedlu 
Syberka.

Zespół „Studio Art” wystąpił w składzie: Anna Dudziń-
ska, Anna Nowakowska, Monika Węglarz, Sylwia Góra, 
Joanna Mazur, Katarzyna Mazur, Martyna Parzniew-
ska, Amelia Skop, Julia Machura, Patrycja Krzykawska, 
Dobrosława Smugorzewska, iga Sulej, Kacper Maj, 
Kuba Stachura, Karol Hadrych. Serdecznie gratulu-
jemy!

Słodkie głosy też na podium

To jednak nie koniec sukcesów, jakie odnoszą zespoły 
muzyczne z naszego miasta. Wcześniej „Studio Art” 
i zespół „Sweet Voices”, który tworzą Amelia Skop, 
Dobrosława Smugorzewska, Julia Machura i Patrycja 
Krzykawska, zdobyły laury w patriotycznych konkur-
sach piosenki. – „Sweet Voices” zdobył najwyższe 
miejsce w festiwalu muzycznym „Tu wszędzie jest moja 
ojczyzna”, który odbył się w Poczesnej – mówi Karol 
Hadrych. Dodaje, że nagroda smakuje tym bardziej, 
że do konkursu zgłosiło się aż 60 wykonawców z woje-
wództwa śląskiego. Konkurencja była zatem duża.

Stu pięciu chłopców i jedna dziewczynka. Aż tylu 
młodych porębian zjawiło się na eliminacjach do 
dziecięcych grup sekcji piłki nożnej. - Zaintere-
sowanie przeszło nasze najśmielsze oczekiwania 
- przyznają w Miejskim Klubie Sportowym Poręba. 
Dodają, że jesienne rozgrywki młodzikom idą świet-
nie.

To nie byle jaki konkurs. Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie 
organizowany jest rokrocznie od ponad dwudziestu lat. Startują w nim utalentowani i ambitni. Teraz i Poręba 
zbiera laury.

TeMaT nuMeru
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Był stary chodnik, 
powstała nowoczesna
ścieżka pieszo-rowerowa

Zmiany przy 
mok-u. Będzie 
jak za dawnych 
czasów?

Przebiega wzdłuż Przemszy, a z chodnikiem przy Dro-
dze Krajowej nr 78 styka się za sprawą dwóch łączników. 
To nowa ścieżka pieszo-rowerowa w porębskim parku. 
Wcześniej był tu mocno zniszczony chodnik z asfaltu. 
Teraz trudno w to uwierzyć, bo jego miejsce zajęła 
estetyczna nawierzch-
nia z kostki brukowej 
bezfazowej o grubości 8 
cm. – Nowa ścieżka ma 
ok. 550 metrów długo-
ści i zbudowana została 
zgodne z Rozporzą -
dzeniem Ministerstwa 
Transportu i Gospodarki 
Morskiej – podkreślają 
władze miasta.

rowerzyści bezpiecz-
nie, czyli nie od strony 
rzeki

Po nowej nawierzchni można nie tylko spacerować 
i jeździć na rowerze, ale również na rolkach. Część 
przeznaczona na ścieżkę rowerową (dwukierunkową) 
ma nawierzchnię koloru czerwonego o szerokości 2 

metrów, natomiast część służącą pieszym wyznacza 
kostka w kolorze szarym.
Jak zaznacza Urząd Miasta w Porębie – ze względu 
bezpieczeństwa od strony rzeki funkcjonuje część dla 
pieszych. Skrajnie niebezpieczna byłaby bowiem sytu-

acja, gdyby rowerzyści 
jeździli tuż przy skarpie. 

Dalsze plany poczekają 
na wiosnę

To jednak nie koniec 
inwestycji w miejskim 
parku. Wzdłuż wykonanej 
ścieżki planuje się usta-
wienie kilku wygodnych 
ławeczek. Na wiosnę uzu-
pełnione zostanie także 
oznakowanie poziome 
i pionowe ścieżki, która 
kosztowała ok. 288 tys zł 

i powstała zresztą w pierwszym etapie budowy ście-
żek rowerowych w naszym mieście. Planowane są 
następne. Wraz z kolejnymi ścieżkami zakłada się też 
budowę oświetlenia parkowego.

Przed charakterystycznym biało-niebieskim budynkiem 
porębskiego MoK-u stały niegdyś stoliki i krzesełka. 

Można było przysiąść tu 
w ciepły dzień i z rodziną lub 
znajomymi napić się na przy-
kład kawy. Teraz być możne 
wróci taka możliwość. 

Wszystko za sprawą remontu, 
który dobiegł już końca. 
ekipa remontowa gruntownie 
odnowiła taras przed frontem 
budynku i miejską fontanną. 
Robotnicy wybrukowali także 

zjazdy, z których skorzystają mamy z wózkami i osoby 
niepełnosprawne. Zamontowane zostały nowe, este-
tyczne barierki.  

 – Dzięki remontowi będzie można urządzić w tym 
miejscu strefę do użytku dla mieszkańców – zapowia-
dają władze Poręby. Poza powrotem dawnej strefy 
kawiarnianej pomysłów na zaadoptowanie tarasu 
przy MoK-u jest więcej. Wśród nich znalazła się m.in. 
bawialnia dla najmłodszych porębian. Co ostatecznie 
zorganizowane zostanie w tym miejscu, czas pokaże.

To wyjątkowo udana metamorfoza! Zrujnowany asfaltowy chodnik 
w parku nad Przemszą miasto przerobiło na nowoczesną ścieżkę dla 
pieszych i rowerzystów. Na spacer warto wybrać się tu nawet w chłodny 
dzień.

Zakończyły się prace przy Miej-
skim Ośrodku Kultury w Porębie. 
Ekipa budowlana odbudowała 
taras przy budynku, zrobiła także 
wygodne zjazdy. Czy wróci tu 
dawna kawiarnia?

‘‘Dzięki 
remontowi 
będzie można 
urządzić w tym 
miejscu strefę 
do użytku dla 
mieszkańców.”
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Poręba z klasą wita i żegna
zmotoryzowanych

Nieczystości wylane do rowu? Uwaga, 
będą kontrole szamb

Ci, którzy mieli już okazję zobaczyć tablice (póki co 
dwie), mówią wprost: są bardzo estetyczne, a sam 
pomysł bardzo dobry! Bo choć nie najnowszy – w tzw. 
witacze wyposażone są już śląskie i zagłębiowskie 
miasta – w Porębie stanęły właśnie pierwsze tablice 
z takim przeznaczeniem.

Są szaro-żółte, by było je widać z daleka. Jedna – 
informuje o godzinach urzędowania UM w Porębie 
(stoi na skwerku przy ul. Dworcowej 1), druga zaś wita 
i żegna zmotoryzowanych jadących ulicą Baśniową. – 
W planie jest jeszcze trzecia i ostatnia tablica tego typu. 
Stanąć ma przy ul. Myśliwskiej, jesteśmy jednak w trak-
cie dogrywania szczegółów dotyczących jej dokładnej 
lokalizacji z Powiatowym Urzędem Dróg w Zawierciu 
– mówi Mariusz Grabarczyk, prezes Miejskiego Przed-
siębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Porębie, które 
zajęło się montażem witaczy.

Na tablicach jest logo Poręby, a dodatkowo flagi 
naszych miast partnerskich. Przypomnijmy; są nimi 
miasto Wynnyki, które leży na Ukrainie oraz węgierski 
Kistelek. – Poręba to niezwykle gościnne miasto. Przy 
pomocy „witaczy” chcieliśmy to podkreślić – mówi bur-
mistrz Ryszard Spyra.

To wyjątkowo uciążliwy problem. Nie tylko ze względu 
na nieprzyjemny zapach. Nieczystości wylewające 
się z przydomowych szamb mogą poważnie zagrozić 
ludziom, środowisku i zwierzętom. Co gorsza, zdarzały 
się już w naszym mieście przypadki, gdy przecieki 
nie były kwestią  przypadkowego rozszczelnienia się 
zbiornika, lecz celowym działaniem. odprowadzanie 
ścieków do kanalizacji deszczowej, a także rowów 
melioracyjnych czy nawet jeziora lub rzeki to poważne 
łamanie obowiązującego prawa. – Takiemu procederowi 
mówimy dość – zapowiada Urząd Miasta w Porębie.

Masz szambo? Musisz wypełnić deklarację

Jak gmina chce rozwiązać problem? – Mieszkańcy, 
który posiadają przydomowe szamba muszą wypełnić 
deklaracje – informują urzędnicy. Dokumenty do wypeł-
nienia dostępne są w Urzędzie Miasta Poręba przy ul. 
Dworcowej 1, a uzupełnić należy je jak najszybciej 
(kto jeszcze tego nie zrobił, w lutym może spodziewać 

się ponaglenia). Na podstawie deklaracji (będzie ich 
w sumie 1750) gmina stworzy specjalną ogólnomiejską 
bazę posiadaczy zbiorników na ścieki. Na jej podstawie 
urzędnicy wraz z policją rozpoczną kontrole.

uporządkujmy sprawy związane ze zbiornikiem 
przed kontrolą

Właściciele szamb spodziewać mogą się m.in. pytań 
o umowy zawarte z firmami wywożącymi nieczystości. 
Przypomnijmy; zbiorniki opróżniane powinny być raz 
na kwartał. Jeśli jest inaczej, na właściciela nałożona 
może zostać kara. – Prosimy wszystkie osoby, których 
sprawa dotyczy o niezwlekanie z wypełnieniem deklara-
cji i uporządkowanie spraw związanych z posiadaniem 
przydomowego szamba. Zdajemy sobie sprawę, 
że lokatorzy domów po dziadkach mogą mieć z tym 
problem, ale zasłanianie się na przykład niewiedzą, nie 
będzie okolicznością łagodzącą – przestrzegają przed-
stawiciele Urzędu Miasta w Porębie. 

„Witamy!” – widnieje na szarej 
tablicy, która stanęła przy ul. 
Baśniowej. – W taki sposób pod-
kreślić chcemy naszą gościnność 
– mówi włodarz Poręby Ryszard 
Spyra.

Są stare, nieszczelne, opróżniane 
zbyt rzadko. Z drugiej strony ich 
właściciele nieczystości celowo 
pozbywają się w niedozwolony 
sposób. Teraz problem ma znik-
nąć. Właściciele szamb wypełnić 
muszą specjalne deklaracje. 
Później Urząd Miasta w Porębie 
rozpocznie kontrole. 
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twoje śmieci zabierze...”mariuszek”!

Wielu z was miało już pewnie okazję spotkać się 
z „Mariuszkiem” – nowym nabytkiem porębskiego 
MPWiK. Ze względu na gabaryty trudno go zresztą 
przeoczyć. – To nasza nowa śmieciarka. Dowód na to, 
że się rozwijamy – podkreślają przedstawiciele Miej-
skiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
w Porębie.

Z najwyższą normą i charakterystyczną 
„Kropelką”

„Mariuszek” od kilku dni jest już oficjalnie w pracy 
i wypełnia swoje obowiązki z należytą dokładnością. 
Co więcej, jest pojazdem nowoczesnym i ekologicz-
nym. – Spełnia najwyższą normę emisji spalin euro6 
– podkreśla Mariusz Grabarczyk, prezes MPWiK. 

Zanim trafił na porębskie drogi został „ozdobiony” 
w oznaczenia przedsiębiorstwa i charakterystyczną 
„Kropelkę”, czyli z lubianą przez mieszkańców maskotkę 
spółki. 

Nowa śmieciarka to inwestycja w komfort mieszkań-
ców. – Dzięki niej sprawniej będziemy docierać do 
mieszkańców Poręby, realizując usługę odbioru odpa-
dów – zaznaczają w MPWiK.

Para ciągników sprawdza się świetnie

Śmieciarka dołączyła do sukcesywnie odnawianego 
taboru spółki. Wcześniej w gronie MPWiK pojawiła się 
„Helenka” i „Henryk” – dwa ciągniki, które służą spółce 
w pracach przy miejskiej zieleni, odśnieżaniu dróg 
i chodników, pilnowaniu, by nie były one zabrudzone ani 
śliskie. Władze przedsiębiorstwa podkreślają, że nowe 
nabytki sprawdzają się świetnie.

Jest „Helenka”, jest też „Hen-
ryk”. Teraz do grona nowych 
pojazdów Miejskiego Przed-
siębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji w Porębie dołączył 
„Mariuszek”. Czym będzie się 
zajmował? Sprawdźcie sami.
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18 par z Poręby świętowało
swoje Złote Gody

 – Dziękujemy Wam, że przez dziesiątki lat byliście 
współgospodarzami naszego miasta i wrzuciliście ten 
symboliczny kamyk, który przyczynił się do rozwoju 
naszej gminy. Kosztowało Was to wiele trudu i wyrze-
czeń – zaznaczał obecny na uroczystości burmistrz 
Poręby Ryszard Spyra. Dodawał, że pary świętujące 
swoje Złote Gody są doskonałym przykładem dla swo-
ich dzieci i wnucząt. – Pokazaliście, że można wspólnie 
przeżyć, w szczęściu i zrozumieniu 50 lat. To wzór 
dla wszystkich, którzy decydują się związać węzłem 
małżeńskim, zakładając rodzinę – podkreślał włodarz 
naszej gminy.

Medale od prezydenta Dudy

Uroczystości Złotych Godów odbyły się 19 grudnia 
w Miejskim ośrodku Kultury w Porębie. Poza burmi-
strzem Spyrą zjawił się na nich również przewodniczący 
porębskiej Rady Miasta Marcin Kucia oraz kierownictwo 
Urzędu Stanu Cywilnego – kierownik Halina firek i jej 
zastępca Zbigniew Sałaciński. Dostojni jubilaci zostali 
obdarowani medalami od prezydenta RP.

Miłość, wierność i uczciwość małżeńską przysięgały sobie 50 lat temu. Dziś świętują. I słusznie, bo wytrwać we 
dwójkę w zgodzie i szacunku wcale nie jest łatwo. 18 par z Poręby obchodziło swoje Złote Gody.

Świętowało aż osiemnaście par

„Za długoletnie pożycie małżeńskie” odznaczenia 
odebrali: Tadeusz i Jadwiga faryś, Henryk i Jadwiga 
Hadrych, Stanisław i elżbieta Klich, Bonifacy i Danuta 
Kochanowscy, Konieczniak Stanisław i Wanda 
Konieczniak, Henryk i Anna Kubicz, Jerzy i Halina Lipa, 
Mieczysław i Jadwiga Machura, Piotr i Anna Makowscy, 
Ryszard i elżbieta Matera, Jan i Zofia Mazur, Zygmunt 
i eleonora Misina, Lucjan i Teresa Nowak, Tadeusz 
i Jadwiga Pantak, Czesław i Julianna Piwek, Andrzej 
i Krystyna Rauk, Zdzisław i Zofia Siewierscy, Stanisław 
i Krystyna Staszek, Zdzisław i Grażyna Turek oraz Wło-
dzimierz i Zofia Woźniak.

Przy tradycyjnej lampce szampana, ciągle młodzi 
duchem, jubilaci z uśmiechem wspominali, koleje 
swego życia. Uroczystość uświetniły występy zespołów 
wokalnych „Retro” i „Złota Jesień Bis” które przygoto-
wały specjalnie na tę okazję część artystyczną.


