Numer 1

Styczeń / Luty 2018

NASZA PORĘBA
I

n

f

o

r

m

a

Str. 3 | Reaktywacja posterunku

t

o

Str. 7 | Apel smogowy

r

Mi

e

j

s

k

i

Str. 9 | Prace przy FUM-ie

Magiczny klimat w Porębie
Zobaczcie świąteczne dekoracje
Rozbłysły! I sprawiają, że wieczorem Poręba wygląda o wiele przyjemniej. Urząd Miasta zainwestował w świąteczne iluminacje.

Wszystkim mieszkańcom
Miasta Poręba, Przedsiębiorcom, Gościom i Turystom odwiedzającym
Nasze Miasto, składam
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej
pomyślności oraz samych
sukcesów w roku 2018.
Ryszard Spyra
Burmistrz Miasta

Wiele miast naszego województwa stroi się na
święta Bożego Narodzenia. W iluminacjach ścigają się głównie Katowice i Częstochowa, ale
mniejsze gminy też chcą być świąteczne. - Choć
jesteśmy w programie naprawczym narzuconym
nam przez Regionalną Izbę Gospodarczą, udało nam się wygospodarować pieniądze, by kupić
nowe dekoracje świetlne, a tym samym sprawić
mieszkańcom trochę przyjemności – mówi burmistrz Poręby Ryszard Spyra.

‘

Co znalazło się na liście zakupów? Są świecące
choinki, gigantyczne bombki, a także piękna fontanna. Udekorowany został również zabytkowy
budynek Urzędu Miasta w Porębie. Wszystkie dekoracje automatycznie zapalają się wieczorem i z
całą pewnością umilają mieszkańcom spacery. Co
ciekawe, dekoracje już tak spodobały się mieszkańcom, że chętnie się przy nich fotografują.
– Bardzo się cieszymy, że udało się zakupić i odpalić na czas nasze nowe ozdoby. Liczymy, że
dzięki nim Poręba będzie nie tylko ładniejsza, ale
świąteczny klimat zagości też w sercach i umysłach wszystkich mieszkańców – dodaje burmistrz
Spyra.
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Boisko przy Miejskim Zespole Szkół
już gotowe!
Uczniowie czekali na niego
z niecierpliwością. Wreszcie
jest! Zobaczcie, jak prezentuje się nowe boisko wielofunkcyjne przy porębskim
MZS-ie, a obecnie SP nr 1.
Jesienna aura na szczęście nie przeszkodziła
ekipie budowlanej. Wystarczyło kilka tygodni, by
teren przed Miejskim Zespołem Szkół w Porębie z
placu budowy zamienił się w nowoczesne boisko.
– Robi wrażenie – przyznają uczniowie i rodzice.
– Sam chętnie przetestowałbym taką nawierzchnię – przyznaje tata jednego z podopiecznych
MZS-u.
Nic dziwnego, bo boisko prezentuje się bardzo
dobrze. Jest bezpieczne - za sprawą poliuretanowej nawierzchni i wielofunkcyjne - za sprawą linii,
które na niej zaznaczono.
Będzie można pograć tu w koszykówkę, piłkę nożną oraz ręczną. Wszystko za sprawą nowej infrastruktury. Pojawiły się bowiem m.in. nowe bramki
piłkarskie, stojaki do rzutów w kosza. Słowem;
wszystko by młodzież wyszaleć sportowo mogła
się tu do woli.

Przy ul. Mickiewicza powstaje
nowy parking
Trwa budowa nowych miejsc
parkingowych przy ul. Mickiewicza w Porębie. Część z
nich już wybrukowano.
Brak miejsc postojowych to bolączka wszystkich
kierowców, a także miast. Te próbują wygospodarować teren na nowe parkingi, ale nie zawsze są
takie możliwości. Pojawiły się w Porębie. Od kilku
tygodni trwa budowa zupełnie nowego parkingu
przy ul. Mickiewicza - tuż na wprost miejskiego
stadionu. W ramach inwestycji powstanie sporo,
bo aż 25 nowych miejsc parkingowych. – Część
z nich zostanie przeznaczona do dyspozycji osób
niepełnosprawnych – podkreślają władze Poręby.
Jak będzie wyglądał nowy parking? Pierwsze kilka miejsc postojowych jest już niemal gotowych.
Wybrukowano je szarą kostką, wyglądają bardzo
estetycznie. – Parking będzie ogólnodostępny –
zapowiadają w Urzędzie Miasta w Porębie.
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Reaktywacja posterunku w Porębie
W budynku przy ul. Chopina, 19 października oficjalnie uruchomiono posterunek policji. – Będziemy
bezpieczniejszym miastem
– mówił burmistrz Poręby
Ryszard Spyra.
Posterunek już wcześniej gościł w Porębie. Zamknięto go w kwietniu 2012 roku i od tej pory ze
swoimi sprawami mieszkańcy musieli jeździć do
pobliskiego Zawiercia. – Już nie będą – zapowiedział emerytowany policjant i burmistrz Poręby
Ryszard Spyra. To właśnie dzięki jego staraniom,
w mieście reaktywowana została jednostka policji.
Oficjalnie otwarto ją 19 października o godz.13. –
Cieszymy się, że policja znów wraca do Poręby.
Dzięki temu miasto i jego mieszkańcy będą czuli
się bezpieczniej – mówił burmistrz Spyra. Wcześniej budynek został gruntownie wyremontowany,
m.in. z pomocą osadzonych z zakładu karnego w
Ciągowicach. Konieczne było m.in. odgrzybianie
ścian, tynkowanie, skuwanie zawilgoconych podłóg. Wykonawca wymienił też spróchniałą stolarkę okienną, wyremontował łazienki, zamontował
nową instalację elektryczną i teleinformatyczną.

185 odnotowanych interwencji. Posterunek się sprawdza!
– Cieszymy się, że policja do nas wróciła –
przyznają mieszkańcy Poręby, a jednostka
przy ul. Chopina podsumowuje swoje działania po niemal trzech miesiącach funkcjonowania.
Przypomnijmy; po kilku latach nieobecności w
Porębie, 19 października 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 patrolowej, dwaj
pozostali to dzielnicowi.

Mieszkańcy przyznają: dobrze, że
policja wróciła
Jak sprawdza się przywrócona do życia jednostka? - Jako dzielnicowy mogę stwierdzić,
że mieszkańcy Poręby czują się bezpieczniej
- mówi asp. szt. Adam Adamczyk. - To dało
się odczuć w rozmowie z mieszkańcami na
spotkaniach, prelekcjach, edukacji seniorów w zakresie bezpiecznych zachowań w

związku z próbami oszustw czy pogadankami
z dziećmi o bezpieczeństwie - wylicza aspirant. - Rzeczywiście 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.

185 interwencji w niecałe trzy miesiące
Aspirant Kmita dodaje, że dla mieszkańców
sporym ułatwieniem jest fakt, że swoje sprawy
załatwić mogą na miejscu, bez konieczności
jechania do Zawiercia. - Podajemy swoje numery komórkowe, dlatego można się z nami
umówić na konkretną godzinę - zaznacza kierownik porębskiego posterunku. Dodaje, że
niebawem wzrośnie liczba funkcjonariuszy
w mieście. W planach jest także dodatkowy
samochód. - W tej chwili dysponujemy jednym, niebawem się to zmieni – zapowiada
asp. Kmita. Dodaje, że od 1 października do
20 grudnia policja w Porębie odnotowała 185

interwencji.

Ile interwencji odnotowano w Porębie od momentu uruchomienia posterunku?
W okresie od 1 października do 20 grudnia
2017 roku interweniowano łącznie 185 razy.
Wykryto w tym czasie:

15
przestępstw na terenie miasta
______________________

3
przestępstwa narkotykowe
______________________

121
ujawnionych wykroczeń ogółem
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Hotelowiec zmienił swoje oblicze
Wygląda jak nowy

Naprawiono dach, wyremontowano elewacje. Skutek? Budynek przy
ul. Chopina 3 w Porębie wreszcie wygląda estetycznie.
Estetycznie i na szaro
Jak wyglądały ostatnie prace przy hotelowcu? Przy budynku zaparkowała ciężarówka
ze zwyżką, a na jednej z głównych ścian budynku zamontowano rusztowania. Wszystko
po to, by ekipa budowlana zajęła się remontem elewacji. Efekty pojawiły się szybko. Znikł
stary, żółtawy tynk. W jego miejsce pojawił się
nowy, w eleganckim szarym odcieniu.
Prace przy tzw. hotelowcu rozpoczęły się jesienią. Ich postęp - co podkreślali sami lokatorzy - widać było gołym okiem. Dach, który
przez kilka tygodni naprawiała firma budowlana, jest już gotowy. Wymienione zostało stare
poszycie oraz przewody kominowe. Remont
przeszła też nadgryziona zębem czasu elewacja budynku.

Będą nowe okna
Ale to nie koniec. Firma budowlana zajęła się
również wejściami do budynku, wymieniono
tutaj m.in. zniszczoną glazurę przy schodach.
W planach jest także wymiana stolarki okiennej - dzięki czemu budynek zyska na wyglądzie, a mieszkańcy na kosztach ogrzewania.

Remont „hotelowca” był
jednym z głównych zadań, jakie postawił sobie
burmistrz miasta - Ryszard Poręba. - Obiecałem, że mieszkańcom
będzie się wygodniej i
teraz te obietnicę spełniam - zaznacza burmistrz Spyra.
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Działka na Stoku
Miasto sprzedaje atrakcyjny teren
Blisko natury, choć zaledwie 900 metrów od centrum
Poręby. 19 działek budowlanych przy ul. Partyzantów
czeka na swoich nabywców.
O planach inwestycyjnych przy ul. Partyzantów mówiło się w naszym mieście od długiego
czasu. Wreszcie, udało się. Teren został odrolniony i geodezyjnie podzielony. To, co jest
jeszcze polem, niedługo zamieni się w atrakcyjne miejsce do mieszkania.
Kilkudziesięcio hektarowy teren został podzielony z myślą o różnym nabywcy. 17 działek (po 1000 mkw. każda) przeznaczono pod
zabudowę indywidualną. Działka o wielkości
nieco ponad 8 700 mkw. przewidziana jest
dla tzw. średniego dewelopera. Największa licząca ponad 20 000 mkw. - trafić ma w ręce
dużego dewelopera. Działki są już częściowo
uzbrojone. Co więcej, spółka wodociągowa
planuje zbudować tu hydrofor, zapewniający
brak skoków ciśnienia wody, na które skarżyli
się okoliczni mieszkańcy.
– Teren przy ul. Partyzantów jest niezwykle
atrakcyjny. Przyszli mieszkańcy będą mieli
blisko do centrum naszego miasta, a jednocześnie ciszę i spokój. Z pewnością żyło będzie im się tutaj dobrze – mówi Ryszard Spyra, burmistrz Poręby. Dodaje, że pieniądze ze
sprzedaży działek przy ul. Partyzantów posłużą całemu miastu. Przeznaczone zostaną na
miejskie inwestycje.
Działka przy ulicy Partyzantów to nie jedyne
tereny pod zabudowę domów jednorodzinnych, które wytypował Urząd Miasta w Porębie. Radni podjęli już decyzję o wyrażeniu
zgody na sprzedaż pięciu działek przy ul. Niepodległości. Aktualnie trwa proces przygotowania przetargu na sprzedaż. Średnia cena z
operatu szacunkowego to 30.000,00 zł.


Szczegółowe informacje można
uzyskać w Referacie Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska.
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Burmistrz Poręby apeluje:
Nie palmy śmieci!

Miasto zainwestowało,
a ktoś zniszczył wiaty
i nowe boksy
__________________________________

Miały służyć nam
wszystkim.
Tymczasem z szyb w
dwóch
wiatach
przystankowych
w październiku zostały tylko drobinki
szkła, a przy nowych boksach na
śmieci, ktoś zdewastował
bramy.
Apelujemy: szanujmy nasze miasto!
Tylko wtedy będzie
mogło stawać się
ono coraz ładniejsze.
Głupi wybryk? Sposób na odreagowanie? Trudno
powiedzieć, co kierowało tymi, którzy w październiku
zniszczyli wiaty przystankowe przy ul. Wyzwolenia i
Armii Krajowej. Jedno jest pewne; przez wandali do
czasu naprawy niczemu niewinni pasażerowie będą
musieli marznąć.

Wszyscy oddychamy tym samym powietrzem. - Nie trujmy
zatem siebie i sąsiadów - apelują w sezonie grzewczym władze Poręby.
Temperatura ledwie spadła nieco poniżej zera i już
się zaczęło. - Znów nie da się oddychać - ostrzegają przedstawiciele lokalnych Alarmów Smogowych. Zaznaczają, że smog ma bezpośrednie
znaczenie dla naszego zdrowia. Jest powodem
wielu chorób, o których z pewnością nie myślimy
wrzucając do domowego paleniska co popadnie.

Czarne chmury
Niestety przypadki palenia śmieciami obserwujemy także w naszym mieście. Nie dość, że wówczas z kominów unosi się ciemna chmura dymu,
to jeszcze towarzyszy temu wszystkiemu wyjątkowo niemiły zapach. - Apeluję, by stosować się do
przepisów. By nie palić plastikiem, kolorowymi gazetami i innymi śmieciami. Wszyscy na tym cierpimy - podkreśla burmistrz Poręby Ryszard Spyra.

Czy niewolno palić?
Zgodnie z obowiązującym prawem – uchwałą antysmogową, którą sejmik śląski uchwalił wiosną
tego roku, od 1 września obowiązują nowe zasady
palenia w piecach. Przedstawiają się one następująco: od tego sezonu grzewczego obowiązuje
zakaz palenia mułem oraz zakaz używania drewna o wilgotności powyżej 20 proc. Palić w piecu
można zatem jedynie paliwem wysokiej jakości.

Wrzucasz do paleniska śmieci?
Licz się z mandatem!
Przestrzegamy, spalanie odpadów jest wykroczeniem niezależnie od tego, czy są one spalane w
kominku, piecu czy też na zewnątrz – np. na ogrodzie. Może się skończyć na pouczeniu. Trzeba
jednak liczyć się także z mandatem. Nie małym,
bo w wysokości od 20 do 500 złotych.
Nie tylko o nasze portfele jednak chodzi. Najgorszy jest wpływ smogu na nasze zdrowie.

To niestety nie jedyne zniszczenia, jakich jesienią
dokonano w Porębie. Miasto pod koniec minionych
wakacji zainwestowało w dwa boksy na pojemniki na
śmieci przy ul. Zakładowej. Wszystko po to, by odpady nie wysypywały się z koszy. Miało być estetycznie.
I było, dopóki komuś nie wpadło do głowy, by rozkręcić i uszkodzić przednie bramy do boksów.

Zanim wyjdziesz na zewnątrz, sprawdź
jakość powietrza
Specjaliści przestrzegają, że lista chorób wywołanych przez smog jest długa. Od dolegliwości
układu oddechowego, po nowotwory. – Smog
jest szczególnie niebezpieczny dla ciężarnych,
małych dzieci i osób starszych – zaznaczają lekarze. Gdzie sprawdzić, czy normy pyłu zawieszonego w powietrzu zostały przekroczone? Pomiary
na bieżąco umieszcza na swojej stronie internetowej Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w w Katowicach (www.powietrze.katowice.wios.
gov.pl). Jeśli normy są przekroczone, ze spaceru
na powietrzu lepiej zrezygnujmy.

Apelujemy: nie niszczmy naszego miasta! Dzięki
inwestycjom i dbaniu o to, co już zostało wykonane,
Poręba staje się coraz ładniejsza, a pieniądze wydane dla wspólnego dobra mieszkańców, są wydane
sensownie.
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Straż pożarna ma nowe bramy
Pięć nowych bram garażowych - to nabytki Ochotniczej Straży Pożarnej w Porębie. Miasto szykuje się teraz
do remontu remizy.
Nowe, charakterystyczne czerwone bramy zamontowane zostały w sierpniu. Zastąpiły te mocno wysłużone. Strażacy nie ukrywają, że cieszą
ich takie nabytki. Na remont wciąż czeka jednak
budynek OSP w Porębie.
Burmistrz miasta - Ryszard Spyra zapowiada, że
znajdą się pieniądze na ten cel. – Doceniamy poświęcenie strażaków. Chcemy w ten sposób wynagrodzić im ich trudy – podkreśla burmistrz.
Na reparację czeka m.in. dach remizy.

Dach przy MOSIR-ze po sporym liftingu
Nawet pogoda nie była im
straszna. Wynajęta przez
miasto firma wyremontowała dach budynków porębskiego MOSiR-u.
Nie ma co ukrywać, był już w kiepskim stanie.
Dach na budynkach należących do Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Porębie - bo o nim
mowa - aż prosił się o remont. I wreszcie się go
doczekał.
Urząd Miasta wygospodarował fundusze na niezbędne naprawy. – Dziury zostały załatane, a
część zniszczonej papy zdjęta – mówił przedstawiciel wykonawcy prac, którego spotkaliśmy na
miejscu. Dodawał: – Wymieniliśmy również rynny
i część przewodów kominowych.
Ekipa z pracami remontowymi uporała się przed
nadejściem srogich mrozów. Mimo śniegu, który zalegał na dachu, prace szły pełną parą. –
Wszystko po to, by w najbliższym sezonie letnim,
mieszkańcy i obsługa basenu przy ul. Zakładowej
13, mogli korzystać z obiektu bez przeszkód –
podkreślano w porębskich urzędzie miasta.
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Prace przy FUM-ie
Miasto zabezpiecza budynek

__________________________________

Ćwiczenia służb
antyterrorystycznych
w Porębie

__________________________________
Desant na wieżowiec - antyterroryści trenowali w
Porębie
Charakterystyczny huk śmigieł i uzbrojeni po pachy
antyterroryści. Na terenie dawnej fabryki w Porębie,
odbyły się ćwiczenia służb policyjnych z południa Polski.

Huk nadlatującego helikoptera zaniepokoił pewnie
niejednego mieszkańca. Ci, którzy wiedzieli, że na
terenie dawnej Fabryki Urządzeń Mechanicznych
sporo będzie się działo, tłumie stawi się pod budynkiem przy ul. Zakładowej 1 w Porębie. – Specjalnie
poprzestawiałem swoje rzeczy. Chciałem zobaczyć,
jak to wszystko będzie wyglądać. Takie rzeczy dzieją
się przecież nie co dzień w naszym mieście – przyznawał jeden z porębian.
Ćwiczenia w terenie

Odkąd zakład przestał działać, popada w ruinę. – Nie może
stanowić jednak niebezpieczeństwa – podkreślają władze
Poręby. I zlecają prace przy dawnym FUM-ie.
Miał ponad 200 lat tradycji i należał do jednych z największych producentów obrabiarek w całej Polsce. Fabryka Urządzeń Mechanicznych w Porębie, bo o niej
mowa, przeszła już do historii. Odkąd kilka lat temu
ogłoszono jej upadłość, a zakład opuścili ostatni członkowie załogi, wieżowiec przy ul. Zakładowej, tuż obok
basenu MOSiR, popada w ruinę.
Poprzednie władze Poręby zakupiły go za symboliczną
złotówkę, nie wkładając jednocześnie wiele w jakiekolwiek utrzymanie gmachu. Dziś to obraz nędzy i rozpaczy. Burmistrz Poręby Ryszard Spyra podjął decyzję o
zabezpieczeniu budynku. – Chodzi o bezpieczeństwo
mieszkańców – tłumaczy. Zaznacza, że wstęp na teren dawnej fabryki jest zabroniony, o czym przypomina
nie tylko olbrzymi baner zamontowany na budynku, ale także wysoki płot okalający zlikwidowany zakład.
– Niemniej jednak zdecydowaliśmy się na zamurowanie okien i drzwi, by jeszcze lepiej zapewnić warunki bezpieczeństwa. Zwłaszcza zimą, kiedy warunki pogodowe nie są sprzyjające – podkreśla burmistrz
Spyra.
Co ciekawe, pod koniec września budynek FUM-u stał się świadkiem ważnych wydarzeń w naszym mieście. Swoje ćwiczenia odbywali tu funkcjonariusze służ policyjnych z południa Polski. Antyterroryści trenowali umiejętności m.in. desantu przy pomocy tzw, szybkiej liny - wprost z helikoptera, którzy przysiadł
nad dachem dawnej fabryki.

Działo się naprawdę dużo. Wieżowiec po FUM-ie
zabezpieczono taśmą policyjną, zagrodzony był też
dostęp do basenu porębskiego MOSiR-u. – Wszystko po to, by było bezpiecznie – tłumaczył dowódca
Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego
w Katowicach. Dodawał, że ćwiczenia w terenie są
dla funkcjonariuszy niezwykle ważne, a opuszczony
pofabryczny teren, który burmistrz Ryszard Spyra nieodpłatnie przekazał policji na ten cel, nadają się do
tego idealnie.
Desant na budynek, a potem ewakuacja zagrożonych
Scenariusz ćwiczeń był dość prosty. Wieżowiec opanowała grupa przestępców. Antyterroryści wkroczyli do środka przy pomocy tzw. szybkiej liny - wprost
z helikoptera, który przysiadł nad dachem FUM-u.
Następnie, po opanowaniu budynku, przeprowadzili
ewakuację. Na linie doczepionej do MI-8, szóstkami
oddalili się z terenu zagrożenia. – Cieszymy się, że
mogliśmy brać udział w takich ćwiczeniach. Dzięki
nim możemy mądrze wykorzystywać nasze tereny
pofabryczne, a jednocześnie promować nasze miasto – podkreślał burmistrz Ryszard Spyra.
__________________________________________
 28 września 2017
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Duży upust na wynajem żłobka
Kto chętny?
Warto, bo z początkowej
kwoty ponad 9 700 zł, budynek po byłej szkole podstawowej, wynająć można teraz
za około 1000 zł. – Czekamy na oferty – zachęca burmistrz Ryszard Spyra.
Budynek główny o powierzchni użytkowej
niemal 600 metrów kwadratowych, budynek
gospodarczy z kotłownią o łącznej powierzchni ponad 110 metrów kwadratowych i działka
z urządzonym już placem zabaw. Wszystko
za około tysiąc złotych miesięcznie. Warunek
jest jeden: dzierżawca prowadzić ma tutaj
żłobek.
W trzykondygnacyjnym budynku przy ul. Gen.
Jerzego Ziętka 44 - o którym mowa - działała
wcześniej Szkoła Podstawowa nr 3 w Porębie. Lokal ma zatem niezbędną infrastrukturę
do prowadzenia działalności oświatowej. Jest
dobrze zlokalizowany, ogrodzony, w dobrym
stanie. - Potrzebuje tylko nowego gospodarza
– zaznacza Ryszard Spyra, burmistrz Poręby.
Dodaje, że rodziców chętnych, by zostawić tu
swoją pociechę z pewnością nie zabraknie.
Dobrą motywacją dla przyszłego najemcy
może być fakt, że urząd miasta właśnie obniżył czynsz na dzierżawę. Z nieco ponad 9 700
zł, na ok. 1000 zł. Umowa dzierżawy dotyczy
okresu 10 lat.


Szczegółowe informacje można
uzyskać w Referacie Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska, ul. Dworcowa 1, pokój 5 lub
pod numerem telefonu 32 677 12
03.
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Nie dokarmiać dzików

Uwaga na dziki!
Jak się zachować, gdy je spotkamy?
Już nie tylko w lesie. Ostatnie lata pokazują, że dziki coraz częściej spotkać można w mieście. Jak się wówczas zachować?
Ich ślady niedawno pojawiły się przy ul. Dworcowej, kilkanaście metrów
od budynków mieszkalnych i kilkadziesiąt od
Urzędu Miasta w Porębie.
Dziki kłami zryły sporą
część chodnika, ale na
szczęście nikomu nie
zrobiły krzywdy.

Sami jesteśmy
sobie winni
Dlaczego dziki coraz częściej zmieniają swoje miejsce żerowania. - Sami zmieniamy przyzwyczajenia tych zwierząt - mówią wprost
ekolodzy. Tłumaczą, że poprzez celowe dokarmianie zwierząt, a także marnowanie jedzenia i wyrzucanie go później do śmietników
przy blokowiskach, sami zapraszamy je do
miasta.

Technika
„udawania drzewa”
Jak zachować się, gdy spotkamy dzika?
Przede wszystkim zachowajmy spokój, nie
róbmy hałasu, nie próbujmy przepłaszać
zwierząt, a tym bardziej - czymkolwiek w nie
rzucać. Ekolodzy zapewniają, że samotny
dzik nie jest groźny, niebezpieczna może być
natomiast locha z młodymi. - Zaniepokojona,
staje się bardzo agresywna - przestrzegają
znawcy tematu. Rekomendują: - W przypadku natknięcia się na watahę, spokojnie oddalmy się. Jeśli dziki zauważyły natomiast naszą
obecność, skutkuje technika „udawania drzewa”. Należy zatem stać bez ruchu.

Pod jaki numer
należy zadzwonić?
- W każdym przypadku zetknięcia się z dzikami, prosimy o natychmiastowy kontakt z
Urzędem Miasta - apelują urzędnicy z Poręby. Wystarczy zadzwonić pod numer telefonu:
32 67 71 203 lub 32 67 71 867. - Posiadanie
informacji o lokalizacji dzików umożliwi przeprowadzenie odstrzału redukcyjnego - tłumaczy Urząd Miasta.
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Uczniowie z Poręby lubią fizykę!
Sprawdźcie dlaczego...
Twój ulubiony przedmiot
szkolny? – W-F albo plastyka. Fizyka raczej nie –
powie z pewnością większość uczniów. Szkoła
Podstawowa nr 1 w Porębie znalazła jednak sposób na to, by przekonać
dzieci do nauki. Zobaczcie zresztą sami.
Nie ma co ukrywać, fizyka i chemia
nie należą do łatwych i przyjemnych.
Uczniowie wolą lekcje z innych przedmiotów. Ale nie ci ze Szkoły Podstawowej nr 1 Porębie. Szkoła znalazła świetny sposób na to, by przekonać swoich
podopiecznych do poznawania arkanów
nauk ścisłych.

Nowocześnie i kolorowo
Co to za sposób? – Przyjemne miejsce do
nauki – zdradza Iwona Muskalska, dyrektor
SP nr 1 w Porębie. Pokazuje nową pracownię fizyczno-chemiczną. Nic dziwnego, że nauka łatwo wchodzi tu do głowy. Sala została
gruntownie wyremontowana i wygląda jak z
obrazka.
Są w niej m.in. nowe ławki i ergonomiczne,
niebieskie krzesła. Jest tablica multimedialna,
a na ścianie kolorowa tapeta z wizerunkiem
młodego fizyka. Pojawiły się też nowe odczynniki do przeprowadzania eksperymentów, a
starsze, wartościowe urządzania chemiczne
stoją zamknięte w estetycznych, przeszklonych regałach.
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13

Ważne inwestycje
w młodych porębian
Pracownia nauk ścisłych to nie jedyna sala,
którą w czasie wakacji wyremontowała SP nr
1 w Porębie. Niedawno pokazywaliśmy Wam
pracownię do nauki języków obcych. Podobnie jak w pierwszym przypadku, przeszła ona
gruntowną metamorfozę. - Teraz odwiedzają
nas delegacje z innych szkół. Nie było jeszcze
osoby, która nie przyznałaby, że jest pod wrażeniem – mówi z dumą pani dyrektor. I choć
gmina jest w narzuconym przez Regionalną
Izbę Obrachunkową programie naprawczym,
Poręba chętnie inwestuje w przyszłość najmłodszych porębian. – Duże szanse na starcie są bardzo ważne. Jako gmina chcemy je
dać każdemu małemu mieszkańcowi – zaznacza burmistrz Spyra.

Nowe łazienki w SP nr 1
Hotelowe? Nie, takie łazienki urządzono w
naszej szkole.
Łazienki w Szkole Podstawowej nr 1 przeszły
prawdziwą metamorfozę. Wyglądają teraz tak
ładnie, że niektórzy porównują je do tych w
hotelach.
Wymagały gruntownego remontu. Kafle z biegiem czasu spękały, sanitariaty uległy zniszczeniu. Dyrekcja SP nr 1 w Porębie decyzję
o przebudowie łazienek na parterze podjęła
jeszcze przed wakacjami.
Wygospodarowaną na ten cel kwotę przeznaczono na remont od podszewki. Ekipa budowlana odkuła zniszczone kafelki aż do warstwy
cegły. Dziś łazienki dla chłopców są już gotowe. Ściany pokryły duże, podłużne kafle w
grafitowym odcieniu, są też nowe umywalki,
baterie, sanitariaty.
Remont trwał także w toalecie dla dziewcząt.
– Tu także zrobiło się estetycznie i nowocześnie – podkreśla Iwona Muskalska, dyrektor
porębskiej SP nr 1.
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Gdzie będzie nowy plac zabaw?
Mieszkańcy zdecydowali
Kto decydować ma o inwestycjach miejskich, jeśli nie
sami mieszkańcy? W tym
przypadku
zdecydowali.
Wiadomo już, gdzie w Porębie powstanie nowe miejsce
do dobrej zabawy.
Place zabaw dla dzieci cieszą się dużą popularnością. I trudno się dziwić, te nowoczesne mają
wszelkie konieczne atesty i ciekawą architekturę.
Efekt? Maluchy uwielbiają się tu bawić, a rodzice
mogą w tym czasie odpocząć na pobliskich ławkach.

Są zjeżdżalnie, a nawet...
fabryka piasku
Na ukończeniu jest już plac zabaw przy porębskiej Biedronce. Atrakcji tu nie zabraknie.
Wśród nich znalazły się m.in. kręte zjeżdżalnie,
kolorowa ścianka wspinaczkowa, a nawet...fabryka piasku. Ale to nie koniec. Urząd Miasta
na przyszły rok zapowiedział kolejną inwestycję
z myślą o najmłodszych mieszkańcach. - Tym
razem mieszkańcy sami mogli zdecydować o
jej lokalizacji - podkreślają urzędnicy z Poręby.

O plac walczyły
dwie lokalizacje
Mowa o ankiecie, którą kilka miesięcy temu wypełniali porębianie. Wybrać mogli pomiędzy dwoma
lokalizacjami dla nowego placu zabaw. - Zostały
wytypowane ze względu na powierzchnię działek
oraz kwestie własności. Atrakcje dla dzieci powstaną na terenie, który należy do gminy. Dzięki
temu inwestycja może zostać bardzo szybko zrealizowana, bez konieczności prowadzenia wcześniejszych długotrwałych procedur komunalizacji
tj. przejęcia przez gminę nie swoich terenów lub
wykupu gruntu od prywatnych właścicieli - podkreśla Urząd Miasta w Porębie.

Gdzie powstanie
nowe miejsce zabaw?
W ankiecie znalazła się lokalizacja przy skrzyżowaniu ulic Kopernika i Baśniowej oraz skrzyżowaniu ulic Aksamitnej i Krótkiej. Która wygrała? - Ta druga, przewagą czterech głosów
- informują urzędnicy. Dodają, że właśnie rozpoczęła się procedura podziału geodezyjnego.
Nowy plac zabaw w dzielnicy Niwki będzie do
dyspozycji mieszkańców jeszcze w tym roku.
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Widzieliście już przedszkole po remoncie?
Nabrało barw!
Kilkanaście tygodni żmudnej pracy i wreszcie jest.
Nasze miejskie przedszkole
w nowej odsłonie! Wygląda nie tylko przyjemnej dla
oka, jest przede wszystkim
bardziej funkcjonalne i bezpieczne.
Pracy było co niemiara. I to nie tylko za sprawą
długiej listy zaplanowanych robót. W trakcie wakacyjnych prac, często okazywało się, że trzeba
do niej dopisać kolejne elementy do pilnej naprawy, co nieco wydłużyło czas remontu. Teraz kurz
zdążył już opaść. Okazało się, że nasze porębskie przedszkole mocno się zmieniło. Na lepsze!

W nowych barwach
Zmiany widać już od samego progu. W przedsionku pojawiła się piękna tapeta w tulipany, na
której zamontowano wieszaki dla małych podopiecznych. A to dopiero początek. – Wszystko jest świeżo odmalowane – pokazuje z dumą
Aneta Sulińska, dyrektor Przedszkola Miejskiego
nr 1 w Porębie. Korytarze i sale mają teraz piękne, wesołe barwy. W miejscu, gdzie niegdyś była
stołówka, maluchy do dyspozycji mają nową salę
zabaw.

Nie tylko ładniej. Przede wszystkim bezpieczniej.
Ale zmiany, które widać na przysłowiowy pierwszy rzut oka wcale nie są najważniejsze. Ekipa
budowlana wymieniła w placówce praktycznie
całą elektrykę. Zamontowano nowe oświetlenie,
nowy system przeciwpożarowy, nowe hydranty.
Pojawił się też domofon i monitoring - Wszystko
po to, byśmy wszyscy czuli się tutaj bezpiecznie
- podkreśla pani dyrektor. Burmistrz Poręby Ryszard Spyra nie ukrywa, że placówka wymagała
tak gruntownego remontu. – Była mocno zaniedbana. Budynku nikt nie remontował od kilkudziesięciu lat. Wreszcie mamy powody do dumy
– podkreśla burmistrz Spyra
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Wychowują nasze dzieci
Burmistrz nagrodził nauczycieli
To było wyjątkowe spotkanie. Z tymi, którzy wychowują młodych porębian i
tymi, którzy wychowywali
ich rodziców. Burmistrz Ryszard Spyra nagrodził pracujących i emerytowanych
nauczycieli.
Spotkanie odbyło się dzień przed Świętem
Edukacji Narodowej, w Miejskim Ośrodku
Kultury. – To dzień szczególny. Tak jak i troska samorządu lokalnego o stan oświaty w
naszym mieście – mówił burmistrz Poręby
Ryszard Spyra. Zaznaczał, że gmina dokłada
wszelkich starań, by oświata stała na wysokim poziomie. – To dla nas priorytet – zapewniał pan burmistrz.
Ciepłymi słowami obdarzył też bohaterów
tego dnia - nauczycieli. Wręczył im nagrody
pieniężne, dyplomy uznania oraz kwiaty. Zarówno tym, którzy są aktywni zawodowo, jak i
tym, którzy przeszli już na emeryturę.
Nagrody i dyplomy od burmistrza miasta
otrzymali: Iwona Muskalska, Aneta Sulińska, Anna Kwapisz-Pańczyk i Arkadiusz
Pompka. Podczas uroczystości wytypowanym, zasłużonym nauczycielom nagrody
przyznali także dyrektorzy szkół. Odrobinę
rozrywki zapewnił zaś gościom zespół „Retro”
z porębskiego MOK-u.
Raz jeszcze Urząd Miasta w Porębie życzy
wszystkim nauczycielom wszystkiego najlepszego!

Nasza Poręba

Informator Miejski

Wydawca:

Urząd Miasta w Porębie, ul. Dworcowa 1

Nakład:

5 tys. sztuk

