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Burmistrz spotyka się
z mieszkańcami
Poręba rozbłysła.
W dodatku ekologicznie!
Jeden z najważniejszych miejskich symboli – napis „Poręba” stojący na skwerze przy
ul. Chopina – rozbłysł! I prezentuje się znakomicie.

Mimo zaciskania pasa, które wynika z Programu Postępowania Naprawczego, narzuconego przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Poręba w 2018
roku prężenie się rozwija. Jak bardzo, udowadniał burmistrz Ryszard Spyra
podczas pierwszej tury spotkań z mieszkańcami.
zarządzania. - Dwa razy
musimy przemyśleć wydanie każdej złotówki - mówi
pan burmistrz.
Ile na koncie
zgromadziła gmina?

Miastu towarzyszy od początku lat 80. O czym
mowa? O sporej wielkości napisie na zielonym
skwerze przy ul. Chopina. I choć białe litery w
niebieskiej obręczy zdążył już nadgryźć ząb czasu, chyba nikt z mieszkańców nie wyobraża sobie skwerku bez tego symbolu.
- My również - podkreślają władze Poręby. I pokazują zmianę, jaka zaszła niedawno. Widać ją
przede wszystkim nocną porą. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Porębie przy słynnym napisie zamontowało bowiem
oświetlenie.
- Nie byle jakie - podkreśla Mariusz Grabarczyk,
prezes MPWiK. Wyjaśnia, że lampy oświetlające
napis napędzane są...energią odnawialną. - Tuż
przy napisie stanął maszt z panelem solarnym zaznacza Grabarczyk.
Przypomnijmy; napis „Poręba” to tak naprawdę
logo Fabryki Urządzeń Mechanicznych i zarazem ostatni ślad po wielkiej fabryce. „FUM Poręba” był jednym z największych producentów
obrabiarek w Polsce. Napis pierwotnie miał być
rodzajem szyldu reklamowego fabryki. Obecnie
należy do Urzędu Miasta Poręba i pełni funkcję
ozdobną.

Widać je na pierwszy rzut oka. Czasem o inwestycjach
warto jednak przypomnieć. Z takiego założenia wyszedł
burmistrz Poręby Ryszard Spyra. I zaprosił mieszkańców poszczególnych dzielnic miasta na cykl spotkań.
Inwestycje są. I to bez kredytu!
- Jestem zadowolony, że pomimo programu naprawczego narzuconego nam przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach, już wiele inwestycji udało
się nam zrealizować - zaznacza burmistrz Spyra. Podczas spotkań z mieszkańcami Poręby, które odbywały
się w styczniu i lutym, podsumowywał, że na inwestycje miejskie miasto wydało już 2 mln 216 tys. zł. - Nie
korzystając z żadnego kredytu, nawet obrotowego w
rachunku bieżącym gminy - podkreśla burmistrz Spyra.
Nie ukrywa jednak, że taki sukces to skutek dobrego

Jak wygląda stan miejskiej kasy? - Na koniec
2017 roku na rachunku
bankowym gminy zgromadziliśmy 3 159.901,81 zł
własnych środków finansowych, w tym 730 078,00
zł na pokrycie inwestycji
rozpoczętych w minionym
roku. Zostaną one zakończone w pierwszym półroczu 2018 roku - mówi burmistrz Spyra.
Remont przedszkola, powrót posterunku,
naprawy na terenie MOSiR
Jakie inwestycje w 2017 roku udało się w mieście zrealizować? M.in. duży remont w Przedszkolu Miejskim
nr 1, gruntowne naprawy w tzw. Hotelowcu oraz budowę nowego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 (były Miejski Zespół Szkół w Porębie).
Ale to nie wszystko. W ubiegłym roku, do Poręby wrócił
posterunek policji, miasto postawiło nowe wiaty przystankowe w centrum, wymieniono bramy wjazdowe w
OSP, naprawiono dach budynków porębskiego MOSiR
-u. O tym, jak zmieniła się nasza gmina i jak wkrótce –
dzięki kolejnym inwestycjom – się zmieni, przeczytacie
na następnych stronach „Naszej Poręby”.
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Niemal 1300 latarni ulicznych
przejdzie metamorfozę
Będą świecić jaśniej, a co za tym idzie - mieszkańcy
poczują się bezpieczniej. Poręba szykuje się do kompleksowej modernizacji oświetlenia ulicznego.
Część już została wymieniona, ale wiele
latarni w naszym mieście to wciąż infrastruktura sprzed lat. Dawne rozwiązania - na przykład sodowe żarówki, które
dają charakterystyczne pomarańczowe
światło - dziś nie sprawdzają się tak
dobrze jak kiedyś. Z tego powodu burmistrz Poręby Ryszard Spyra, wspólnie
z właścicielem sieci - spółką Tauron,
podjął decyzję o modernizacji oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie naszej gminy.
1300 punktów świetlnych
do wymiany
- Idziemy za postępem technologicznym oraz potrzebą oszczędzania. Takie
założenia zmuszają nas do szukania
nowoczesnych rozwiązań. W projekcie
zostaną zastosowane energooszczędne

oprawy LED-owe - podkreśla burmistrz
Spyra. Dodaje, że dokonano już przeglądu istniejącej infrastruktury oświetleniowej i zinwentaryzowano sieć. Projekt
modernizacji objąć ma około 1300 punktów świetlnych.
Będzie bardziej estetycznie,
bezpiecznie i taniej
- Jesteśmy po rozmowach z przedstawicielami spółki, po opracowaniu dokumentacji projektowej, a także oszacowaniu
kosztów całej inwestycji. Przygotowujemy się do negocjacji umowy z Tauronem
– zaznacza burmistrz Spyra. Dodaje, że
dzięki inwestycji ulice Poręby będą nie
tylko estetyczniejsze, ale także lepiej
oświetlone i bezpieczne. Dodatkowo
zaś zmniejszy się koszt zużycia energii
elektrycznej.

‘‘Wszystkim maturzystom z Poręby, połamania
piór na egzaminie maturalnym i dostania się na
wymarzone studia”

życzy
Ryszard Spyra
Burmistrz Poręby

Poręba chce być eko!
400 mieszkańców złożyło wnioski
O dofinansowanie na
kolektory słoneczne, fotowoltaikę i pompy ciepła starało się około 400
mieszkańców Poręby. Znacząca większość skorzystała.

Jak zyskać na podgrzewaniu wody i ogrzewaniu swojego domu? To proste - skorzystać z natury. Najpierw
trzeba wyposażyć się jednak w instalacje, które pozwalają na eksploatację odnawialnych źródeł energii.
Mieszkańcy Poręby już to wiedzą!
Urząd Miasta w Porębie kilka miesięcy temu ogłosił
nabór wniosków o dofinansowanie na zakup instalacji. Konkretnie rzecz ujmując - ogniw fotowoltaicznych
służących do produkcji energii elektrycznej ze słońca,
kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła. - To mądra
inwestycja. Nie dość, że ekologiczna, to jeszcze umożliwiająca na znaczne obniżenie rachunków za prąd i
ciepło - podkreśla burmistrz Poręby Ryszard Spyra.

Teraz Urząd Miasta w Porębie podsumowuje nabór
do programu. Okazuje się, że ponad 400 mieszkańców złożyło wniosek o dofinansowanie takiej instalacji.
Znaczna większość została zweryfikowana pozytywnie. Kilkadziesiąt wniosków nie przeszło weryfikacji ze
względów formalnych.
Przypomnijmy; dofinansowanie na zakup i montaż
instalacji umożliwiającej korzystanie z odnawialnych
źródeł energii wynosi 85% minus podatek VAT. W
przypadku zlokalizowania instalacji OZE (fotowoltaika,
solary) na dachach bądź elewacji budynków mieszkalnych VAT wynosi 8%.
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Budynek urzędu w remoncie
Zabytkowy
budynek
Urzędu Miasta w Porębie
- tzw. Pałacyk
- jest remontowany.
Remont prowadzony jest
w środku budynku przy ul.
Dworcowej 1, gdzie swoją siedzibę mają władze
Poręby. Co się tu dzieje?
- Prace to skutek zaleceń
inspektorskich dotyczących kwestii przeciwpożarowych - mówi Joanna
Mucha, skarbnik miasta.
Tłumaczy, że ściany w
budynku urzędu od 30 lat
pokrywała łatwopalna boazeria. Trzeba było się jej
pozbyć, by budynek był
bezpieczny.
Nowe instalacje,
korytarze, remont
w wydziałach
W ramach remontu ekipa
budowlana wymieniła już
stare instalacje elektryczne i część paneli sufitowych. Remontowane są
też korytarze i wydziały.
Ci, którzy już mieli okazję
odwiedzić urząd, z pewnością zauważyli, że zrobiło się tu ładniej. Ściany
są białe, drzwi w eleganckich szarościach. - Przepraszamy mieszkańców
za niedogodności i prosimy o wyrozumiałość.
Remont jest konieczny, a
jego efekty z pewnością
się spodobają - tłumaczą
w urzędzie.
Pierwotnie służył jako
mieszkanie fabrykantów
Przypomnijmy; budynek,
w którym obecnie mieści
się Urząd Miasta w Porębie - tzw. Pałacyk - został
wybudowany w zupełnie
innym celu. Właściciele
tutejszej fabryki wznieśli
go...jako prywatny dom.
Został zbudowany z czerwonej cegły i pierwotnie
miał inny kształt niż aktualnie.
Władze miasta w Porębie przeniosły się tutaj w
1982 roku.
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Jak w 2017 roku zmieniła się Poręba?

Remonty placówek oświaty, budynków miejskich i komunalnych, remonty chodników i budowa nowego parkingu. To jednak nie wszystko. W minionych roku udało się też reanimować miejski posterunek policji, a nawet
udekorować miasto w okresie świątecznym. Wszystko dla mieszkańców. Sprawdźcie, co udało się zrobić w
naszym mieście w 2017 roku i jakie były tego koszty.
Inwestycje wykonane w Porębie w 2017 roku:
• Adaptacja pomieszczeń budynku komunalnym przy ul. Chopina 1 na potrzeby Posterunku Policji - 119 000,00 zł, nowa instalacja elektryczna i teletechniczna - 246 965,43 zł.
• Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Miejskim Zespole Szkół w Porębie - projekt i budowa - 356896,59 zł, dodatkowo zaś zakupiono i zamontowano projektor wielofunkcyjny za kwotę 16530,00 zł.
• Remont chodnika przy ul. Wiedzy, łącznie z dodatkowymi robotami w tym miejscu - 28 887,75 zł.
• Remont budynku „hotelowego” przy ul. Chopina 3 - 266 669,72 zł.
• Modernizacja dachu na budynku porębskiego MOSiR-u - 49 932,59 zł.
• Remont elewacji budynku komunalnego przy ul. Chopina 1A - inwestycję zrealizowano na dwóch ścianach zewnętrznych za kwotę
12 250,80 zł.
• Wykonanie instalacji odgromowej na budynku OSP Górka - 10 671,74 zł.
• Wykonanie instalacji elektrycznej w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie, wraz z instalacją SAP oraz dokumentacją projektową, ponadto zakupiono i zamontowano tablicę interaktywną oraz wyremontowano sale. Łączny koszt: 472 063,24 zł.
• Termomodernizacja budynku będącego w użytkowaniu Klubu Sportowego MKS (zlokalizowanego na boisku sportowym) - 29 995,83
zł.
• Zakup i montaż nowoczesnych wiat przystankowych w centrum miasta - 34 452,84 zł.
• Zakup oświetlenia świątecznego - 136.296,30 zł.
• Modernizacja Filii Biblioteki w Niwkach - 55 195,71 zł.
• Zakup i montaż boksów śmietnikowych przy ul. Zakładowej i Mickiewicza - 79 139,18 zł (w tym 17 024,18 zł jako udział Gminy we
wspólnocie mieszkaniowej w ramach budowy wiaty śmietnikowej przy ul. Mickiewicza)
• Zakup traktorka do koszenia trawy i oczyszczania miasta - 18 900,01 zł.
• Zakup i montaż urządzeń wielofunkcyjnych na miejskie place zabaw - 35 372,34 zł.
• Zakup ławeczki internetowej - 13 776,00 zł.
• Modernizacja oczka wodnego w centrum miasta oraz fontanny przy Miejskim Ośrodku Kultury - 35 245,65 zł.
• Zakup bram wjazdowych do OSP 1- 8 939,98 zł oraz zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa drogowego i wodnego - 33 385,60
zł.
• Remont sal i świetlicy oraz modernizacja pracowni informatycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 - 42 000,00 zł.

Nasza poręba | informator miejski
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Jakie inwestycje zostaną zakończone
w 2018 roku w Porębie?
Część już rozpoczęto, część dopiero się zacznie. Mowa o inwestycjach zaplanowanych na bieżący rok.
Sprawdź, które budynki zyskają na estetyce, gdzie zaparkujesz na nowych miejscach postojowych, a gdzie
spotkasz się z innymi rodzicami na nowym placu zabaw dla dzieci. Słowem sprawdź, jak nasze miasto zmieni
się w 2018 roku.
Inwestycje w Porębie, które zakończą się w bieżącym roku:
• Zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw oraz siłowni zewnętrzne przy ul. Przemysłowej - 529 884,00 zł. Ta inwestycja została
rozpoczęta w 2017 roku.
• Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. Mickiewicza - 92 944,29 zł.
• Remont chodnika przy ul. Zakładowej - 7 494,13 zł.
• Modernizacja instalacji elektrycznej wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Porębie - 82 542,57 zł.
• W ramach tejże inwestycji zaplanowano również:
• modernizację ścian wewnętrznych w budynku, malowanie lamperii w ciągach komunikacyjnych, przebudowę sekretariatu,
• zakup i montaż drzwi wewnętrznych w budynku Urzędu Miasta w Porębie, z uwzględnieniem drzwi przeciwpożarowych (to zalecenia
Komendy Powiatowej Straży Pożarnej),
• oraz zakup i montaż paneli podłogowe w pomieszczeniach urzędu.
• Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego wokół boiska sportowego MKS Poręba - 17 244,00 zł.
• Remont elewacji budynku komunalnego przy ul. Chopina 1A. Przypomnijmy, że inwestycję zrealizowano w 2017 roku na dwóch ścianach zewnętrznych, zaś do realizacji w tym roku zostały dwie pozostałe elewacje za kwotę 12 250,80 zł.

Nasza poręba | informator miejski

7

8

Nasza poręba | informator miejski

Niesamowita metamorfoza i łzy szczęścia.
Poręba wstawiła się za 9-latkiem
z porębskiego magistratu. Dodają, że – choć chłopiec
był objęty pomocą z MOPS-u – tę sprawę dyrekcja
ośrodka potraktowała rutynowo. - Ale nie my - zapewniają władze Poręby.
Wielka metamorfoza w zaledwie trzy tygodnie
Urzędnicy nie wahali się ani chwili. - 9-latkowi trzeba
pomóc - zdecydowali. Skutek? Zbiórka pieniężna i prezenty od sponsorów. Dzięki temu w zaledwie trzy tygodnie, ekipa budowlana z Miejskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji w Porębie w domu chłopca
zdziałała dosłownie cuda.
Ma swój pokój

Chłopca wychowują dziadkowie.
Nie było ich stać nawet na urządzenie łazienki. Dzięki wspólnej
akcji urzędników z Poręby, 9-letni
mieszkaniec dostał nie tylko toaletę, ale nawet swój pokój.
Warunki, w jakich do tej pory żyło dziecko, odbiegały od wszelkich standardów. W domu, który chłopiec
zamieszkuje ze swoimi dziadkami (są jego rodziną
zastępczą) nie było nawet łazienki. Rodzina swoje potrzeby załatwiała do wiader. - Nie było ich stać na remont, sami by sobie nie poradzili - przyznają urzędnicy

- Część holu przerobiona została na łazienkę - mówi
Mariusz Grabarczyk, prezes MPWiK. Dodaje, że
wszystko zrobiono tu od zera; postawiono ścianki, następnie je wykafelkowano, zrobiono podłogę, zamontowano sanitariaty i kabinę prysznicową. Ma końcu zaś
spółka podpięła budynek do kanalizacji. Zmieniła się
też suterena w domu chłopca. Ekipa z MPWiK urządziła tu pokój dla 9-latka. Pojawiły się nie tylko meble,
ale – dzięki sponsorom – także zabawki i komputer do
nauki.
Dziadkowie i chłopiec, nie kryli łez wzruszenia. Własnymi siłami opiekunowie małego porębianina odświeżyli pozostałą część domu. Miejmy nadzieję, że teraz
będą mogli mieszkać już spokojnie. - Za pomoc, pieniądze i prezenty dziękujemy wszystkim osobom dobrego serca - mówi burmistrz Poręby Ryszard Spyra,
jeden z darczyńców.

Niezwykłe prezenty dla porębskiej
drużyny tenisa stołowego
Kompletne stroje, buty, ręczniki i czapki.
A wszystko to w porządnych sportowych
torbach. Seniorzy z Poręby dostali sprzęt
do rozgrywek w popularnego ping-ponga.
Razem mają ponad 600 lat i energii tyle,
że młodzi mogą im pozazdrościć. W sali
Miejskiego Ośrodka Kultury w Porębie
spotykają się w dni nieparzyste, trzy
razy w tygodniu. By trenować po dwie
godziny. To porębska drużyna seniorów
tenisa stołowego! Ośmiu panów i dwie
panie. - W ostatnim turnieju zajęliśmy
drugie miejsce. Wyprzedziła nas tylko
drużyna policjantów - mówi Zbigniew
Barczyk, jeden z zawodników.
By docenić ich starania, Urząd Miasta
w Porębie zakupił dla drużyny sportowe
gadżety: dresy i koszulki z nazwiskami,
buty, czapki, a nawet ręczniki. - Dostaliśmy to wszystko w torbach dobrej jako-

ści. Wszystko się naprawdę przyda - nie
kryje radości pan Zbigniew. Dodaje, że
w najbliższych zawodach wystartują już
w nowych strojach. - Będziemy wyglądać bardzo profesjonalnie - zaznacza z
uśmiechem.
Kapitanem drużyny jest 74-letni Piotr
Makowski. Wszyscy zawodnicy zgodnym chórem podkreślają, że tenis stołowy odejmuje im lat. - Spotykamy się
cyklicznie, trenujemy, żeby wygrywać, a
jednocześnie poprawiamy swoją kondycję fizyczną. To nasza druga młodość śmieją się zawodnicy.
Życzymy im dalszych sukcesów!

‘‘Spotykamy

się cyklicznie,
trenujemy, żeby wygrywać,
a jednocześnie poprawiamy
swoją kondycję fizyczną. To
nasza druga młodość.”
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W Porębie powstanie żłobek.
Budynek przy ul. Siewierskiej
ma nowego najemcę
Pomyślne rozstrzygnięcie przetargu oraz podpisanie umowy o dzierżawę budynku.
To pierwsze kroki na drodze do utworzenia w Porębie żłobka. Nabór ruszy już w sierpniu.

Poręba ma
nową stronę
internetową.
Sprawdź ją!

_________________
Wiele tygodni pracy i wreszcie jest. To
nowa strona internetowa Urzędu Miasta
w Porębie.
Jest
nowoczesna,
przejrzysta i czytelna. Znajdziesz na niej
nie tylko najświeższe
informacje o życiu i
wydarzeniach dziejących się w naszym
mieście, ale też niezbędne adresy jednostek miejskich i ich
numery telefonów.
Nowa strona miejska
stworzona
została
także z myślą o korzystających z internetu
w swoich komórkach.
Zobaczcie
zresztą
sami na www.umporeba.pl

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. Właśnie znalazł się nowy gospodarz na gminny majątek.
16 lutego miasto podpisało umowę na wynajem budynku przy ul. Siewierskiej. W charakterystycznym żółtopomarańczowym gmachu powstanie żłobek.
Jak zapowiada Agnieszka Kowolik, nowa najemczyni,
zanim opiekę znajdą tu pierwsze maluchy, budynek
przejdzie proces adaptacji. - Lipiec będzie miesiącem
naboru podopiecznych, natomiast w sierpniu planujemy otwarcie placówki – zapowiada zwyciężczyni
przetargu. Dodaje, że żłobek w Porębie rozpocznie
działalność od utworzenia dwóch grup 8-osobowych.
- Docelowo chciałabym otoczyć opieką czterdzieścioro
dzieci - zdradza Kowolik.
Ma też dobrą wiadomość dla rodziców podopiecznych
placówki. Chce przystąpić bowiem do ministerialnego programu „Maluch plus”. - Pozwoli to na obniżenie
kosztów ponoszonych przez rodziców aż o 400 zł. Będzie to możliwe dopiero od początku 2019 roku - mówi
nowa najemczyni budynku przy ul. Siewierskiej.
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MOSiR szykuje się do sezonu.
Będą nowe toalety
Niedawno zyskały nowy dach, teraz
prace przy budynkach porębskiego MOSiR-u „weszły” do środka. Sprawdźcie,
co się tu zmieni.
Koniec z kontenerową, przenośną toaletą. W zbliżającym się wielkimi krokami
sezonie letnim, na terenie Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Porębie,
skorzystać będzie można już z toalety z
prawdziwego zdarzenia. Trwa remont w
budynkach przy porębskim basenie.
Prace w środku nabrały już tempa. Ekipa
budowlana skuła starą podłogę, pozbyła
się dawnej instalacji elektrycznej. Teraz
czas na nowe wnętrze. Pojawią sie tu
dwie toalety. W obu – do dyspozycji od-

poczywających na terenie MOSiR-u
mieszkańców – będą sanitariaty i po
dwie umywalki. Oznacza to, że tymczasowa, zamawiana na czas letni
przenośna toaleta, zniknie.
To jednak nie wszystko. W planach
jest też nowa estetyczna elewacja. Prace w budynkach prowadzone są
za środki własne gminy, z pomocą
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji – podkreśla
Urząd Miasta w Porębie.

Nie do uwierzenia!
Tak zmienił się po remoncie
Mieliście już okazję zobaczyć budynek gospodarczy przy porębskim stadionie MKS?
Możecie go nie poznać.

Był w fatalnym stanie, a remont ze względu na brak
funduszy, przesuwany był latami. Udało się w zeszłym
roku. Budynek gospodarczy przy stadionie MKS Poręba – z charakterystyczną pomarańczową elewacją –
przeszedł lifting. Na tyle solidny, że wielu mieszkańców
pyta...co to za nowy budynek.
Harmonogram przeprowadzonych prac to rzeczywiście
długa lista. Zaczęło się od odkopania fundamentów,

chemicznego osuszenia ścian i rozbiórki dachu oraz
sufitu z płyt. W środku wyburzono kilka ścian działowych, a z podłogi zerwano stare deski. Ekipa remontowa zamurowała także dwoje drzwi zewnętrznych.
W kolejnej fazie powstał nowy dach z podbitką, następnie zaś nowa, jasnożółta elewacja. Przy budynku
wykonawca prac remontowych wymienił także drzwi i
okna. Wykończono wnętrze. Efekt? Budynek jest aktu-

alnie nie do poznania.
Przypomnijmy; to nie koniec prac budowlanych przy
porębskim boisku. Od kilku tygodni trwa brukowanie
miejsc postojowych od strony ulicy Mickiewicza. Na
nowym parkingu zaparkować będzie mogło aż 25 samochodów, w tym osoby niepełnosprawne.
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Bezpłatny pakiet badań.
Skorzystało 200 porębian
Poziom cukru we krwi,
cholesterolu, tkanki tłuszczowej, a nawet gęstości kości. To tylko część
bezpłatnych badań, jakie
czekały na mieszkańców
podczas tegorocznego
Dnia Zdrowia.

Ręce pełne roboty mieli specjaliści z Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Porębie. 7
kwietnia odbyła się tu akcja pod patronatem burmistrza
miasta Ryszarda Spyry, współorganizowana przez
Miejski Ośrodek Kultury w Porębie.
Dzień Zdrowia, bo o nim właśnie mowa, cieszył się
dużym zainteresowaniem mieszkańców. - Każdy, kto
się do nas zgłosił, został przyjęty i przebadany przez
doświadczonych specjalistów. Z badań skorzystało ponad 200 pacjentów - podkreślała lek. med. Lidia RokKasztalska, kierownik SPZOZ w Porębie.

Rady od kardiologa i dietetyka
Mieszkańcy do wyboru mieli cały wachlarz bezpłatnych badań. Mogli skorzystać z konsultacji specjalistów m.in.
z dziedziny kardiologii. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także porady u doświadczonych dietetyków, którzy
wykonywali też pomiar tkanki tłuszczowej. Porębianie wykonać mogli również badania poziomu cukru we krwi,
poziomu cholesterolu i ciśnienia tętniczego.
Pod przychodnię podjechał osteobus i krwiobus
To jednak nie wszystko. Dziesięciu pacjentów przyjął bezpłatnie tutejszy lekarz stomatolog. Chętni korzystali też
z bezpłatnego badania EKG i profilaktycznych badań prostaty wraz z USG. Pod placówką z okazji Dnia Zdrowia
zaparkowały dwa autobusy ze sprzętem medycznym. W krwiobusie można było oddać krew, z kolei w mobilnym
osteobusie sprawdzić gęstość swoich kości. - Bardzo się cieszę, że na akcję tak licznie przybyli mieszkańcy Poręby - zaznaczała mówi Rok-Kasztalska. Porębianie też nie ukrywali zadowolenia. - Na specjalistów trzeba dziś
czekać miesiącami, dzięki akcji nie musiałam - przyznawała jedna z pacjentek.
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Wandale nie będą już bezkarni.
Poręba unowocześnia monitoring
Kamery połączone zostaną
w sieć, a obraz na bieżąco
trafiać będzie
do służb miejskich. To kolejny duży krok
zmierzający do
poprawy bezpieczeństwa w
naszym mieście.

Zniszczone wiaty przystankowe, pourywane bramy przy nowych boksach
na śmieci, wreszcie; akty wandalizmu
na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji. - Dość tego - mówi burmistrz
Poręby Ryszard Spyra. I zapewnia, że
wandale nie będą już czuć się bezkarnie. Miasto zainwestuje bowiem w unowocześnienie miejskiego monitoringu.
Na czym polegać ma inwestycja? Kamery zostaną wpięte do sieci, dzięki czemu
obraz na bieżąco trafiać będzie do stanowiska operatorskiego na posterunku
policji w Porębie. Ale nie tylko. Miejskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zaoferowało, że podgląd z kamer
na bieżąco - przez 24 godziny, siedem

dni w tygodniu - sprawdzać będzie tutejszy wyszkolony pracownik. W przypadku zauważenia czegoś niepokojącego
MPWiK natychmiast poinformuje odpowiednie służby.
- Inwestycja z pewnością przysłuży się
mieszkańcom - deklaruje burmistrz Spyra. Zaznacza, że dzięki niej wzrośnie
wykrywalność wykroczeń i przestępstw.
Za sprawą czujnego oka kamery, mieszkańcy będą czuli się bezpiecznie także
z innego powodu. Do leżącego na ulicy człowieka bądź zauważonego przez
osoby obsługujące sieć pożaru, natychmiast będzie można wezwać służby ratunkowe.

Aktualnie Poręby strzeże 7 kamer miejskiego
monitoringu. Zlokalizowane są przy ulicach:

•
•
•
•
•
•

Wojska Polskiego (budynek OSP 1),
Zakładowej (były biurowiec FUM),
Chopina 3 (tzw. Hotelowiec),
Chopina 12 (budynek tutejszej wspólnoty
mieszkaniowej),
Wojska Polskiego 16 (tu monitorowane są
m.in. śmietniki przy ulicy),
Mickiewicza 7.

Kamery znajdziemy także na budynku posterunku policji i Szkoły Podstawowej nr 1. Wszystkie
są szerokokątne, a jedna z nich jest przenośna.

200 metrów nowego ogrodzenia
wokół stadionu
Nowoczesne, panelowe
ogrodzenie niebawem otoczy miejski stadion. Prace
już idą pełną parą.

Pierwsze efekty prac zobaczyć można od strony ulicy Mickiewicza. Ekipa budowlana posadowiła tu część
betonowego fundamentu pod ogrodzenie. To na nim
aktualnie stawiane są metalowe przęsła, na których
wkrótce zamontowane zostaną panele ogrodzeniowe.
W ten sposób stadion porębskiego MKS-u będzie ogrodzony już w całości.
To jednak nie koniec nowości przy miejskim obiekcie
sportowym. Gotowy jest już parking przy ul. Mickiewicza. Pojawiło się tu 25 miejsc postojowych, w tym dwa
dla osób niepełnosprawnych. - Można z nich już korzystać - informuje Urząd Miasta w Porębie.
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Mieszkanie+? Poręba jest na „tak”!
Własne cztery kąty? Poręba chce pomóc mieszkańcom w spełnieniu takiego marzenia. Jedną z miejskich działek zgłoszono do rządowego programu Mieszkanie+.
Bez kryterium wieku, za to dla rodzin wielodzietnych
i o niskich zarobkach. To najważniejsze założenia
ogólnopolskiego programu Mieszkanie+. Program
opiera się przede wszystkim o budownictwo komercyjne, a mieszkania dostępne będą w ramach umów
najmu. Co najważniejsze, osoby o najniższych dochodach otrzymają specjalne dopłaty do czynszu.

- Działka, o której mowa idealnie nadaje się do tego
programu. Od Drogi Krajowej przecinającej gminę
dzieli ją zaledwie 200 metrów, a mimo ulokowania w
centrum miasta, panuje tu cisza i spokój. To bardzo
dobre warunki do tworzenia rodzinnych więzi - zapewnia pan burmistrz.Teren zgłoszony do programu
Mieszkanie+ to 1,1580 ha.

- Chcemy wziąć udział w programie Mieszkanie+,
by pomóc mieszkańcom w spełnieniu marzeń o
własnych czterech kątach - mówi burmistrz Poręby Ryszard Spyra. Zaznacza, że miasto zrobiło już
duży krok zmierzający do przystąpienia do rządowego projektu. Do tych celów wytypowano jedną z
miejskich działek.

To nie jedyny krok, jaki w kwestiach mieszkaniowych zrobiło miasto. W zeszłym roku malownicze,
zielone tereny przy ul. Partyzantów przekształcono
w działki o charakterze budowlanym. Powstać ma
tu osiedle na Stoku.

Kolejny krok ku ważnej inwestycji:
działki na Stoku już po podziale
Póki co łąka w zimowym anturażu. Za
jakiś czas – prestiżowe osiedle. Podział
działek na tzw. Stoku został zatwierdzony
uchwałą porębskich radnych.
Cisza i spokój, choć to zaledwie 900 metrów od centrum Poręby. Teren przy ulicy
Partyzantów w Porębie idealnie nadaje
się pod budownictwo mieszkaniowe.
Właśnie został podzielony na 19 działek
budowlanych. Uchwałę w tej sprawie 26
lutego podjęła Rada Miasta Poręba.
Dla zainteresowanych zakupem
W marcu – jak podkreśla porębski magistrat – informacje o podziale działek
pojawią się w Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB). Następnie zostaną założone Księgi Wieczyste dla każdej z nich,
a kolejnym krokiem będzie zlecenie ich
wyceny przez rzeczoznawcę.
Zainteresowani kupnem już pod koniec marca będą mogli zapoznać się z
informacjami o podziale terenu przy ul.
Partyzantów, które na 21 dni zawisną
na tablicy w budynku Urzędu Miasta w
Porębie. Następnie, 6 tygodni od wywieszenia wykazu - jak przewiduje prawo będzie można ogłosić przetarg na zakup
podzielonych gruntów. Najwcześniej nastąpi to w czerwcu.
17 działek z myślą o różnym
nabywcy
Przypomnijmy; o planach budowy osiedla „Na Stoku” mówiło się od dłuższego

czasu. Teren został odrolniony i geodezyjnie podzielony z myślą o różnorakim
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. – przeznaczona jest dla potencjalnego dewelopera wyłonionego w
przetargu publicznym

Będzie na nowe inwestycje
Działki są już częściowo uzbrojone. Co
więcej, spółka wodociągowa planuje
zbudować tu hydrofor, zapewniający
brak skoków ciśnienia wody, na które
skarżyli się okoliczni mieszkańcy.
Miasto podkreśla, że teren przy ul. Partyzantów jest niezwykle atrakcyjny. Przyszłym lokatorom 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.
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Rankiem wkroczyły wojska radzieckie.
73. rocznica wyzwolenia Poręby
20 stycznia minęła 73 rocznica wyzwolenia Poręby
spod okupacji hitlerowskiej. Burmistrz Ryszard Spyra
uczcił ten dzień i złożył wieniec przy pomniku poległych żołnierzy.
„Koniec wojny zbliżał się szybko. W nocy 16 stycznia 1945 roku nad obszarem ziemi
zawierciańskiej, w tym i Poręby, przeleciały samoloty zwiadowcze. Podobnie było
przez następne trzy dni. Rankiem 20 stycznia 1945 roku do Poręby wkroczyli pierwsi
żołnierze radzieccy…”
W ten sposób Dzień Wyzwolenia Poręby wspominają świadkowie tamtych wydarzeń. Wspominają strzały na przedpolach miasta i niemiecki opór w okolicy Dziechciarzy i Krzemiendy. „Właśnie w tym czasie zginęło dwóch radzieckich żołnierzy 21
Armii, dowodzonej przez generała pułkownika Dymitra Gusiewa. Zostali zabici przez
uciekającego w popłochu wroga” - mówią świadkowie końca wojny. Poręba co roku
oddaje im hołd. Tak było i teraz. 20 stycznia, w 73. rocznicę wyzwolenia miasta przez
Armię Radziecką, burmistrz Poręby Ryszard Spyra złożył wiązankę kwiatów pod
Pomnikiem Poległym Bohaterom w walkach o Wolność Ojczyzny.
Poręba pamięta!

Himmler zgolił wąsy i rzucił się
do ucieczki. Porębianie poznawali
„Tajemnice dziejów”
Czym była tajna operacja ODESSA? Porębianie znów poznawali zawiłości historii.
Spotkanie z cyklu „Tajemnice dziejów” odbyło się 2 marca w Miejskim Ośrodku Kultury w Porębie. Poprowadził je doktor nauk humanistycznych Marcin Janeczek.
Założono ją pod koniec drugiej wojny światowej. Powód był prosty. W momencie, gdy Rzeszę obiegła
wieść o samobójstwie Hitlera, nikt nie miał złudzeń, że
to już koniec niemieckiej potęgi. Armia Czerwona już
niszczyła Berlin, a do granic miasta docierały wojska
alianckie. Zbrodniarze wojenni musieli uciekać. Ponoć
sam Heinrich Himmler zgolił wąsy i rzucił się do ucieczki.
Prawdy i mity o ODESSIE
Tak narodziła się ODESSA – tajna Organizacja Byłych
Członków SS. Miała pomóc zbrodniarzom w ucieczce,
zwłaszcza że dysponowała majątkiem oraz międzynarodowymi powiązaniami politycznymi. To właśnie tej organizacji poświęcony był wykład dr. Janeczka.
Jazzowe dźwięki
Druga część spotkania w MOK-u dotyczyła już nie historii, a muzyki. Na scenie zaprezentował się trębacz
jazzowy Sebastian Baczewski, który ukończył Szkołę
Muzyczną II st. w Sosnowcu i uczestniczył w wielu konkursach jazzowych.
Miejski Ośrodek Kultury w Porębie już zaprasza chętnych na kolejne spotkania z serii Kalendarium historii i
nauki „Tajemnice dziejów”.
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Jesteś dobrym fachowcem?
Cech pomoże ci rozwinąć skrzydła
Działa od 1922 roku. Zrzesza rzemieślników, ale też
małe i średnie przedsiębiorstwa. Teraz zawierciański Cech zaprasza do
współpracy mieszkańców
Poręby.

Branża budowlana, drzewna, fryzjerska, kupiecka,
samochodowa albo odzieżowa. To tylko część przedsiębiorstw, które pod swoją pieczą ma Cech Rzemieślników w Zawierciu. - Niektórzy nasi członkowie to fachowcy z dziada pradziada. Wspieramy ich z dumą
- mówią przedstawiciele organizacji. Nie oznacza to
jednak, że pomocy odmówią nawet początkującemu
przedsiębiorcy.
Nie wiesz jak rozliczyć PIT? Cech ci pomoże
Zawierciański Cech do współpracy zaprasza przedsiębiorców z Poręby. O jakiej pomocy mowa? - Prowadzimy m.in. bezpłatne doradztwo i pomoc w zakresie systemów i form podatkowych, ubezpieczeń społecznych,
prawa pracy czy składania i rozliczania deklaracji PIT i
deklaracji ZUS - wyliczają przedstawiciele działającego
od 1922 roku Cechu.

Darmowe szkolenia BHP albo unijna dotacja
To jednak nie koniec. Cech organizuje i przeprowadza
w swej siedzibie także szkolenia i kursy m.in. z zakresu
BHP. - Proponujemy kursy pedagogiczne dla mistrzów
szkolących uczniów, szkolenia BHP dla pracodawców,
a także kursy z minimum sanitarnego dla pracowników
i pracodawców - podkreśla zawierciański Cech. Dodaje: - Wszystko po to, by przedsiębiorcom było łatwiej -.
Aktualnie Cech zaprasza też do wzięcia dotacji unijnej na szkolenia, a nawet studia podyplomowe. Akcję
współorganizuje wspólnie z Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach.
By skorzystać z pomocy organizacji trzeba być jednak
jej członkiem. Procedura jest prosta. Zasady i deklaracje członkowie znaleźć można na stronie internetowej
www.cechzwiercie.pl.

Poręba wita! Zobaczcie, co pojawi się
przy wjeździe do naszego miasta
Będą szaro-żółte, by było
je widać z daleka. To nowe
„witacze”, które niebawem
pojawią się przy wjazdach
do Poręby.

Nasze miasto udowadnia, że jest gościnne. Przy pomocy specjalnych tablic, które lada chwila zostaną
zamontowane przy wjazdach do Poręby. Tak zwane
„witacze” będą miały logo miasta i – jak sama nazwa
wskazuje – będą witały wszystkich zmierzających do
miasta.
Tablice są szaro-żółte. Pojawiły się na nich również flagi miast, z którymi Poręba się przyjaźni. Przypomnijmy;
naszymi miastami partnerskimi są: miasto Wynnyki,
które leży na Ukrainie oraz węgierski Kistelek.
To jednak nie koniec nowości. Pod budynkiem Urzędu
Miasta w Porębie stanie również specjalna tablica informacyjna. - Będzie podświetlana i bardzo estetyczna
- podkreślają w urzędzie. Wszystko po to, by ułatwić
mieszkańcom załatwianie spraw administracyjnych.
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Przedszkolaki przegnały srogą zimę

Maluchy z Przedszkola
Miejskiego nr 1 w Porębie w barwnym korowodzie z Marzanną
przespacerowały przez
miasto. Zima wrócić już
nie powinna!

Maluchy były bardzo przejęte. Do tegorocznego Święta
Wiosny szykowały się od wielu dni. Pod czujnym okiem
pań przedszkolanek bibuła przeistaczała się w piękne
kwiaty i inne wiosenne dekoracje. Żeby tradycji stało
się zadość, przygotować trzeba było też Marzannę. 22
marca mali porębianie wzięli ją ze sobą i w barwnych
korowodzie, pod opieką nauczycielek, przespacerowali
przez Porębę.
W grubych kurtkach, ale z uśmiechami na twarzach,
maluchy wyganiały srogą zimę ze wszystkich zakątków
naszego miasta. Pomagały im ogromne kwiaty z bibuły, którymi dzieci wesoło potrząsały. Dziarskim krokiem
wraz z nauczycielami dotarły nad Czarną Przemszę.
Tutaj głośnym śpiewaniem, pożegnały srogą zimę, a
przywitały utęsknioną wiosnę. To nie był jednak koniec.
Po powrocie do przedszkola maluchy wzięły udział w
„Kolorowym balu zwierzątek”.

Liczymy, że po takim powitaniu wiosny, nad naszym
miastem zaświeci słońce, wzrośnie temperatura, a
dzieci będą mogły już harcować na przedszkolnym
podwórku i wypatrywać pierwszego bociana.

‘‘W grubych kurtkach, ale z

uśmiechami na twarzach, maluchy wyganiały srogą zimę ze
wszystkich zakątków naszego
miasta.”

