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Skąd miasto ma na inwestycje?
Nowy plac zabaw, parking, remont „hotelowca”. A jeszcze kilka lat temu Poręba stała na skraju bankructwa.
Skąd miasto bierze na nowe inwestycje? Z całą pewnością nie z kredytów.
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.
RIO: długi należy spłacić
Program naprawczy nakazywał naszej gminie spłatę
kredytów. Miasto zdecydowało się je skonsolidować. Konsolidacja długu to nic innego jak zamiana kredytów
drogich i wysoko oprocentowanych na tanie obligacje
komunalne - oprocentowanie 4,69% w skali roku - tłumaczy burmistrz Spyra.
Miasto we wrześniu 2016 roku, za zgodą RIO, wyemitowało obligacje w kwocie 7 205 000 Przeznaczono
je na spłatę kredytów w wysokości 6 120 796 zł oraz
pokrycie deficytu budżetu, który powstał na skutek niespłacenia dostawcom towarów i usług oraz pracownikom szkół i przedszkola.
Jest przełom. Poręba spłaca kredyty
7 października 2016 roku nastąpił przełomowy moment
dla Poręby. Dokonano spłaty kredytów w następującej
wysokości: 3 500 000 zł - Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, 2 336 000 zł - Bank Spółdzielczy
o/Sosnowiec, 267 240 zł - Międzypowiatowy Bank
Myszkowski w Myszkowie oraz - 17 556 zł zaciągnięte z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w
Katowicach. Pozostałą część wyemitowanych obligacji
- 1 084 204 zł - miasto przeznaczyło na pokrycie zobowiązań z lat poprzednich.

Trzeba zacisnąć pasa. Efekt? Ważne dla mieszkańców inwestycje
Kolejnym założeniem programu naprawczego było obniżenie wydatków bieżących. Ten punkt również udało
się zrealizować. Efekt? - Rok 2016 zakończył się dla
nas ogromnym sukcesem. Pierwszy raz od kilku lat Poręba wypracowała nadwyżkę operacyjną - 1 548055,76
zł, a stan środków na rachunku bankowym wyniósł 2
597 363,01 zł - mówi z dumą pan burmistrz. Dodaje: Środki te zainwestowaliśmy - .
Dzięki temu zrealizowano wiele nowych inwestycji. To
m.in. budowa placu zabaw przy Orliku, boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 1, remont przedszkola, modernizacja tzw. „hotelowca” czy rewitalizacja budynku dla
policji.
Inwestycje z własnych środków, nie z obligacji!
W 2017 roku Poręba znów miała nadwyżkę budżetową (1 643 100,66 zł). Dzięki temu miasto nadal będzie
się zmieniać. W planach ma ten rok jest kilkadziesiąt
różnych inwestycji, w tym m.in. zakup nowych wiat
przystankowych, czy plac zabaw w Niwkach. - A co
najważniejsze, Poręba wyszła już z patowej sytuacji
finansowej. Inwestycje są finansowane z własnych
środków gminy, a nie z obligacji - mówi burmistrz Spyra. Podkreśla, że wszystkie kredyty zostały spłacone,
a wykup obligacji odbywał się będzie od roku 2021 do
2031 roku. - Chcę tylko dodać, aby uniknąć bezpodstawnych domysłów, że dochody, które teraz osiągamy
to wpływy z podatków, dzierżaw terenów, najmu lokali
komunalnych bądź czynszów mieszkaniowych. Nie są
to absolutnie dochody ze sprzedaży majątku gminy,
czyli działek czy mieszkań - tłumaczy burmistrz.

Burmistrz
z absolutorium
Po wysłuchaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i
Komisji Rewizyjnej, porębscy
radni udzielili absolutorium
burmistrzowi Poręby Ryszardowi Spyrze.
Głosowało 14 radnych, 10 było „za”. Radni Rady
Miejskiej w Porębie, podczas sesji 25 czerwca,
przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu za
2017 rok i udzielili burmistrzowi miasta absolutorium.
Wcześniej pozytywną opinię na temat przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu za ubiegły rok wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w
Katowicach. Sytuację finansową naszego miasta
przeanalizowała także Komisja Rewizyjna.
Udzielenie poparcia burmistrzowi jest niewątpliwie
wyrazem docenienia wszelkich działań podejmowanych przez władze miasta w ubiegłym roku.
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Fabryka piasku i zakręcona zjeżdżalnia.
Plac zabaw już otwarty!

Zabawy jest tu co niemiara. Nowy plac zabaw przy Orliku przeszedł już odbiór techniczny. Teraz można go testować do woli.
Jest zjeżdżalnia z gigantycznym ptaszkiem, jest ścianka wspinaczkowa, kolorowe zjeżdżalnie a nawet
najprawdziwsza fabryka piasku. Nic dziwnego, że nawet godzina nie wystarczy, by wyszaleć się tu do
woli. To nowy plac zabaw w Porębie. - Bardzo nam się tutaj podoba - mówi pani Justyna, mama 6-letniej
Julki i 4-letniego Kuby. Dodaje, że maluchy nową miejską atrakcję testowały już wielokrotnie. - Za
pierwszym razem byliśmy na placu niemal dwie godziny, a i tak ciężko było zaciągnąć dzieci do domu.
Cieszę się, że pojawiło się tak fajne miejsce w naszym mieście – podkreśla pani Justyna.
Nowy plac zabaw został wyposażony w wiele profesjonalnych i atestowanych urządzeń dla dzieci. Jeśli
nie macie pomysłu, jak z pociechami spędzić ciepłe popołudnie, zapraszamy do testowania!
Przy porębskim Orliku, tuż przy nowym miejscu do przedniej zabawy, stanęła także ławeczka z przewijakiem. Teraz każda świeżo upieczona mama, będzie miała już wygodne miejsce do zaopiekowania
się swoim maleństwem.

‘‘Za pierwszym razem

byliśmy na placu niemal dwie godziny, a i tak
ciężko było zaciągnąć
dzieci do domu. Cieszę
się, że pojawiło się tak
fajne miejsce w naszym
mieście.”
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Uwaga, powstaje strategiczny
dokument dla Poręby
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Temat numeru

W jaki sposób i jakich inwestorów pozyskać może
miasto, by prężenie się
rozwijać? W Miejskim
Ośrodku Kultury w Porębie odbyły się konsultacje
społeczne w tej kwestii.
Przedstawiono też część
strategicznego dokumentu służącemu rozwojowi
naszego miasta.

Przedstawiciele różnych grup społecznych
debatują
W Miejskim Ośrodku Kultury w Porębie odbyły się już
dwa spotkania dotyczące strategii dla naszej gminy. W ramach konsultacji społecznych spotykali się
przedstawiciele porębskiego urzędu miasta, ale też
różnych grup społecznych: od przedstawicieli jednostek oświatowych po duchowieństwo. Wszystko po
to, by wspólnie nakreślić kierunki rozwoju Poręby.
Wynajęta przez miasto firma przedstawiła też m.in.
analizy demograficzne i ekonomiczne dotyczące
Poręby. Co z nich wynika?
Co ósmy porębianin jest w wieku produkcyjnym

Gdy inni rozpoczęli już kampanie wyborcze, burmistrz Poręby wciąż zajmuje się dbaniem nie o
własną popularność, ale możliwości rozwojowe
miasta. By mądrze inwestować, trzeba mieć jednak dobry plan. Z tego względu, Urząd Miasta w
Porębie, zlecił profesjonalnej firmie przygotowanie
niezbędnych dokumentów planistycznych – podstaw do Strategii dla Poręby na najbliższe lata. To ważny dokument. Związany m.in. z lokalnym
programem rewitalizacji i zmianą planu zagospodarowania przestrzennego. Bez niego nie zrobimy
następnego dużego kroku - podkreśla burmistrz
Spyra.

Okazało się, że – podobnie jak cały region – starzeje się też nasza gmina. - Dane pokazują, że liczba
pracujących mieszkańców od 1998 do 2016 roku
zmniejszyła się o ok. 1600 osób - podkreślano podczas konsultacji społecznych w MOK-u.
Zgodnie z danymi, na każde 100 osób pracujących
w Porębie przypada 60 osób do utrzymania - dzieci
i osób starszych. Innymi słowy, spośród każdej setki
mieszkańców, codziennie do pracy wstaje 12 osób,
czyli co 8 porębianin jest w wieku produkcyjnym. Co
więcej; 894 mieszkańców pracuje poza granicami
naszego miasta. Największa grupa – 125 osób – w
Zawierciu.
To jednak nie wszystko. Profesjonalne analizy rynku wskazują też kierunki rozwoju naszego miasta.
- Atrakcyjność inwestycyjna Poręby oparta jest na
nowym budownictwie mieszkaniowym – zaznaczano podczas konsultacji społecznych. Podkreślano
też inne walory Poręby: atrakcyjność rezydencjalną,
środowiskową i lokalizacyjną naszego miasta.

Wiedziałeś, że?…
• Poręba jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 8 581,
z czego 52,0% to kobiety, a 48,0%
mężczyźni.
W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 3,2%. Średni
wiek mieszkańców wynosi 43,7 lat
i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku
mieszkańców całej Polski.
• Mieszkańcy powiatu zawarli w
2016 roku 26 małżeństw, co odpowiada 3,0 małżeństwom na
1000 mieszkańców. W tym samym
okresie odnotowano 1,7 rozwodów
przypadających na 1000 mieszkańców.
• 23,9% mieszkańców Poręby jest
stanu wolnego, 59,1% żyje w małżeństwie, 4,3% mieszkańców jest
po rozwodzie, a 11,8% to wdowy/
wdowcy.

Źródło: polskawliczbach.pl, GUS, 31.XII.2017
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Sprawdźcie, co w ramach inwestycji
zaplanowała wasza wspólnota
mieszkaniowa
Roczne spotkania wspólnot
mieszkaniowych już na nami.
Skutek? Ważny! Są nimi inwestycje planowane na bieżący rok.
Co znalazło się w protokołach
dotyczących budynków przy ul.
Chopina, Mickiewicza i Wojska
Polskiego?

Niektóre budynki, za sprawą termomodernizacji
zmienią się nie do poznania. W innych zaplanowano mniejsze remonty. Ale równie ważne. - W
efekcie lokatorom mieszkać będzie się wygodniej - podkreślają zarządcy naszych wspólnot.

A2M Nieruchomości. Dotarliśmy do protokołów z
rocznych spotkań obu administratorów.

Przypomnijmy; budynkami wspólnot w Porębie
administruje zawierciańska spółka Zarządzanie
Nieruchomościami „Cztery Kąty” oraz porębska

Jesteście ciekawi, czy naprawią was wreszcie
dach, oświetlenie lub instalacje? Sprawdźcie
sami.

Dzięki temu wiemy, czym ekipy remontowe zajmą się w tym roku w każdym z budynków wspólnoty.

Chopina 5, 5A
Obie wspólnoty w 2018 roku spłacają raty kapitałowoodsetkowe oraz zobowiązania finansowe wobec VEOLIA. Zaplanowano jednak ważne inwestycje:
• naprawę oświetlenia zewnętrznego przed I-szą klatką w budynku przy ul. Chopina 5,
• wymianę zaworów termostatycznych w mieszkaniu
5A/6 (ze względu na ich głośną pracę),
• naprawę drzwi wejściowych (wraz z wymianą samozamykacza) do budynku przy ul. Chopina 5A,
• remont instalacji elektrycznej WLZ na odcinku z
mieszkania nr 3 do głównego zabezpieczenia na
klatce schodowej (Chopina 5).
• oraz prace przy zieleni przed budynkiem na terenie
UM.
Chopina 9, 10
W tych budynkach „Cztery Kąty” zaplanowały:
• odtworzenie chodnika przy ścianie wschodniej budynku pod adresem Chopina 9,
• wymianę pionu sanitarnego oraz zasilania instalacji
wodnej w części wspólnej w mieszkaniu nr 13 (Chopina 9),
• częściowy remont instalacji elektrycznej piwnicznej,
• zabezpieczenie uszkodzonego okna w I-szej klatce
budynku przy ul. Chopina 10 oraz naprawę oświetlenia zewnętrznego przy klatce.
Obie wspólnoty gromadzą również środki na przyszłe
remonty – m.in., remont dachu przy ul. Chopina 10. W
tym roku – jak zapewnia zarządca budynku – powstanie kosztorys prac.
Chopina 12
Wspólnota w bieżących roku spłaca raty kapitałowoodsetkowe, nie oznacza to jednak, że inwestycji nie będzie. Wręcz przeciwnie, na 2018 rok zaplanowano:
• wymianę tradycyjnych żarówek na klatkach schodowych na energooszczędne LED-y,
• oraz rozpoczęcie prac przygotowawczych w temacie
dokończenia termomodernizacji budynku oraz zagospodarowania terenu zewnętrznego – utwardzonego
i zielonego.
Chopina 13
Ta wspólnota również spłaca raty kapitałowo-odsetkowe oraz zobowiązania finansowe wobec VEOLIA (po
poprzednim zarządcy, czyli MPGKiM), niemniej jednak
na klatkach schodowych stare żarówki zastąpią energooszczędne LED-y. Ładniej zrobi się też przed budynkiem, za sprawą pielęgnacji zieleni.
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Chopina 14
Członkowie wspólnoty spłacają zobowiązania finansowe, ale na ten rok zaplanowano następujące inwestycje:
• wymiana rury sanitarnej poziomej i zaworu podpionowego c.o. w I-szej klatce,
• dokończenie prac związanych z zamknięciem układu
centralnego ogrzewanie, celem wprowadzenia pełnej automatyki obsługi instalacji grzewczej w węźle
cieplnym po jego generalnym remoncie.
Chopina 16
Wspólnota w bieżącym roku spłaca raty kapitałowo-odsetkowe oraz zobowiązania finansowe wobec VEOLIA.
Mimo to zaplanowano następujące prace remontowe:
• wymianę tradycyjnych żarówek na klatkach schodowych na energooszczędne LED-y,
• wymianę pionu sanitarnego w mieszkaniu nr 11.
Chopina 6, 7, 8
We wszystkich tych budynkach wspólnoty planują:
• izolację ścian fundamentowych i odwodnienia budynków,
• wymienić okienka piwniczne,
• wymienić piony wodno-kanalizacyjne,
• termomodernizację ścian połączona z remontem balkonów.
Dodatkowo budynek pod adresem Chopina 8 zyska
nowy dach wraz z kominami, docieplone zostaną też
ściany; zachodnia i wschodnia. W budynku o numerze
7 ekipa budowlana usunie odpadający tynk przy drugiej klace schodowej, która dodatkowo zostanie odmalowana. Naprawione zostaną też kominy. Ale to nie
wszystko. Budynek za sprawą nowych okien (drewniane ramy zastąpi PCV) zyska na estetyce.
Z kolei pod adresem Chopina 6 na ten rok zaplanowano uporać się z zawilgoceniem więźby dachowej
przy kominie na klatce pierwszej, poprawić mocowanie
rury spustowej na ścianie wschodniej oraz pochwytu
na poziomie parteru, a także wykonać izolację pionową
ścian piwnic wraz z drenażem opaskowym.
Chopina 11-8a
W przypadku tych budynków wspólnoty zapowiadają
inwentaryzację kominów, naprawę dachu, wymianę
oświetlenia na klatkach schodowych na takie z czujnikami ruchu.
Chopina 16a, 18, 20
Najważniejszą inwestycją jest termomodernizacja
wszystkich budynków wraz z dociepleniem stropów
piwnicznych. We wszystkich trzech budynkach zaplanowano także:
• uzupełnić tynki na spodzie płyt balkonowych, przy
parapetach i rynnach,
• poprawić zamontowaną na budynkach instalację odgromową,
• zamontować zamki na okienkach służących jako włazy na dach – będą zamykane na klucz, by osoby postronne nie mogły się tu dostać,
• oczyszczenie rynien dachowych oraz wykonanie
wentylacji w pomieszczeniach suszarni, z których
korzystają mieszkańcy,
• zaplanowano również remont instalacji elektrycznych
piwnic i poddasza,
• oraz naprawę instalacji gazowej.
Dodatkowo zaś w budynku przy ul. Chopina 20 naprawione zostaną ścianki podtrzymujące daszek nad
wejściem.
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Mickiewicza 1, 3, 5
We wszystkich tych budynkach wspólnoty planują:
• naprawę instalacji gazowej,
• naprawę płyt balkonowych.
• oraz naprawę kominów.
Dodatkowo w budynku pod adresem Mickiewicza 1
zaplanowano wymianę drzwi wejściowych i okienek
piwnicznych. Ekipa budowlana zajmie się też czyszczeniem rynien oraz odwodnieniem i izolacją zewnętrznych ścian fundamentowych.
W budynku pod adresem Mickiewicza 3 dodatkowo
zaplanowano usunąć wszystkie luźne części tynków i
czap kominowych z dachu, oprawić klejenie instalacji
odgromowej, naprawić mocowanie pochwytu na zejściu do piwnicy na II klatce schodowej oraz balustrady w poziomie parteru na obu klatkach schodowych.
Wspólnota wymieni również okienka piwniczne i wykona izolację ścian fundamentowych wraz z odwodnieniem.
W budynku pod adresem Mickiewicza 5 zaplanowano
usunąć z dachu luźne kawałki tynku i czap kominowych oraz skorodowane nasady kominów, wyczyścić
i uszczelnić rynny kominowe. Remont przejdzie też instalacja elektryczna w piwnicy. W budynku pojawią się
nowe drzwi wejściowe do klatek schodowych.

Mickiewicza 7, 13, 15, 17, 23
We wszystkich tych budynkach wspólnoty planują:
• naprawę płyt balkonowych wraz z konserwacją balustrad balkonów,
• naprawę instalacji gazowej,
• wymianę okienek piwnicznych.
• oraz izolację ścian piwnic.
Dodatkowo z budynku pod adresem Mickiewicza 7
zaplanowano usunięcie luźnych kawałków tynku z kominów i naprawę instalacji odgromowej. To jednak nie
wszystko. Mieszkańcy dostaną nowe drzwi do piwnic,
a klatki schodowe zostaną odmalowane. Przed budynkiem pojawi się też nowy chodnik.
W budynku przy ul. Mickiewicza 13 wyczyszczone zostaną również rynny, w budynku z numerem 15 ekipa
budowlana naprawi instalacje elektrycznej w piwnicy, z
kolei pod numer 17 - zgodnie z propozycją jednej z lokatorek - na klatce schodowej pojawią się nowe lampy
z czujnikami ruchu. Tu zaplanowano również naprawę
instalacji odgromowej.
Co ciekawe, pod blokiem przy ul. Mickiewicza 23 zamontowane zostaną stojaki na rowery.
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Wojska Polskiego 6
Wspólnota będzie partycypowała w koszcie naprawy
drogi zlokalizowanej na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wojska Polskiego 10, 12.
Podjęto też decyzję o zagospodarowanie terenu zewnętrznego zielonego przed budynkiem. Pojawić ma
się tu nowy parking.
W samym budynku zaplanowano wymianę starego
oświetlenia na nowe – LED-owe. Skutek? Opłaty za
prąd z pewnością będą niższe.

Wojska Polskiego 10 - 12
W obu budynkach wspólnoty planują:
• naprawić płyty balkonowe,
• wymienić okienka piwniczne,
• docieplić ściany budynków i stropy piwniczne,
• poprawić instalacje odgromowe,
• usunąć pozostałości po szalunkach z czap kominowych,
• zaplanowano również termomodernizację ścian.
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Wojska Polskiego 14, 16
W obu budynkach wspólnoty planują:
• usunięcie luźnych tynków i innych elementów z kominów i czap kominowych oraz z gzymsów i parapetów
balkonowych,
• kompleksowo wymienić pokrycie dachowe,
• wymienić okienka piwnicze i lampy na klatce schodowej na takie z czujnikami ruchu,
• docieplić ściany południowe oraz stropy nad kondygnacją piwnic.
Dodatkowo przy budynku o numerze 12 planuje się wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w piwnicy.
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Młodzi żądzą! Poręba ma nową
Młodzieżową Radę Miasta
Do naszego miasta zawitała właśnie nowa energia. Wszystko za sprawą młodych radnych, którzy
w maju odbyli swoją sesję inauguracyjną.
Zwyciężyli w szkolnych wyborach

15 radnych, pierwsza sesja
i wybór prezydium. Swoją
działalność zainaugurowała Młodzieżowa Rada Miasta Poręba.

Najpierw musieli się jednak nieco postarać. Żeby
zostać radnym, do swoich pomysłów przekonać
trzeba przecież wyborców. Im się udało. Koledzy
i koleżanki ze szkół zdecydowali, że to właśnie
oni będą ich reprezentować. Piętnastu uczniów
z porębskich podstawówek, gimnazjum i szkoły
ponadpodstawowej zostało zaprzysiężonych na
radnych!
Wybrali prezydium
Podczas pierwszej sesji wybrano też przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta. Została nią Małgorzata Brzęczka. Role wiceprzewodniczących
przypadły w udziale Weronice Surmie i Danielowi

Rygalikowi. Teraz pomysły młodych, ich opinie i
postulaty trafiać będą do tej nieco starszej Rady
Miasta w Porębie. Działanie Młodzieżowy Rad
Miast koncentruje się bowiem przede wszystkim
na funkcji konsultacyjnej. - Niemniej jednak głos
młodych jest bardzo ważny. To oni będą w przyszłości dbali o rozwój naszego miasta - podkreśla
burmistrz Poręby Ryszard Spyra.
Spotkali się z profesorem Buzkiem
Pod koniec maja nasi młodzi radni wzięli udział w
Kongresie Młodzieżowych Rad Miasta, Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego zorganizowanym
pod hasłem „Nic o nas bez nas – partycypacja
młodzieży w życiu społecznym”. W sali Śląskiego
Urzędu Marszałkowskiego przywitał ich marszałek Wojciech Saługa. Młodzież spotkała się też z
prof. Jerzym Buzkiem, który był jednym z prelegentów kongresu.

Poręba z dumą reprezentowana
na paradzie w stolicy
„Europa ma znaczenie” - było hasłem przewodnim tegorocznej warszawskiej Parady
Schumana. Wybrali się na nią uczniowie z porębskiej SP nr 2.

Czym jest Parada Schumana?
To duże europejskie święto poświęcone
pamięci Roberta Schumana - dwukrotnego premiera Francji i jednego z ojców
Unii Europejskiej, Rady Europy oraz
NATO. Paradę od 1999 roku organizuje
jedna z proeuropejskich fundacji.
Święto wypada w pierwszą sobotę po 9
maja, czyli po tzw. Dniu Europy. W tym
roku parada miała miejsce 12 maja. I po
raz pierwszy wzięła w niej udział również Poręba.

W identycznych koszulkach
z banerem z logo Poręby
Na paradę wybrali się przedstawiciele
naszego miasta. Konkretnie rzecz ujmując - uczniowie z porębskiej Szkoły Podstawowej nr 2. Do Warszawy pojechali
pod opieką dwóch nauczycielek: Anny
Klich i Marty Gocyły. - Było warto - mówią teraz jej uczestnicy. W koszulkach
z logo szkoły i miasta, flagami Unii Europejskiej oraz banerem z logo Poręby,
dumnie przemaszerowali ulicami Warszawy.

Już chcą wrócić na paradę i do Miasteczka Schumana
Sama parada to jednak nie wszystko. Po powrocie na Krakowskie Przedmieście,
nasza młodzież mogła pogłębić swoją wiedzę na temat Unii Europejskiej oraz wziąć
udział w różnych grach i zabawach w tak zwanym Miasteczku Schumana. - W tym
roku hasło przewodnie marszu brzmiało „Europa ma znaczenie”. Szczególną uwagę
zwrócono na prawa człowieka, Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego oraz obchody 100-lecia Niepodległej Polski - zaznaczają uczestnicy wycieczki. Nie ukrywają, że za rok chcą wyjazd powtórzyć.
Szkoła dziękuje sponsorom wyprawy: burmistrzowi Poręby Ryszardowi Spyrze,
Stowarzyszeniu „Dwójka z Górki” oraz firmom: F.H. Rembud Plus, Silcomp, Silesia
Bank i P.P.H. Probud. - Wsparli naszą wyprawę zarówno finansowo jak i logistycznie
– zaznaczają w SP nr 2.
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Pasowanie na przedszkolaka:
gigantyczny ołówek poszedł w ruch
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Przy użyciu tego symbolu najmłodsi mieszkańcy naszej gminy oficjalnie stali się
przedszkolakami. Zobacz naszą fotorelację z tego wydarzenia.
Eleganckie stroje, poważne minki, dreptanie
ze zniecierpliwieniem
w miejscu. Maluchy
na chwilę przed uroczystością pasowania
na przedszkolaka były
mocno przejęte. Nic
dziwnego, to ważne wydarzenie. Pierwsze tak
oficjalne na początku
ich edukacyjnej ścieżki.
Wszelkie obawy okazały się jednak niepotrzebne. Wszystko poszło jak
z płatka. Ślubowanie się
udało, a widok charakterystycznego ogromnego ołówka, którym
dyrektor
przedszkola
Aneta Sulińska pasowała maluchy, nikogo
nie przestraszył.
Przedszkolaki z tej okazji przygotowały też
specjalny program artystyczny. Były piosenki i wierszyki, a nawet
tańce. Mali porębianie
na pamiątkę wydarzenia obdarowani zostali
miejskimi gadżetami i
tradycyjnymi rożkami
obfitości. Maluchy odwiedził też burmistrz
Poręby Ryszard Spyra.
Życzył przedszkolakom
wiele radości, owocnej
nauki i zabawy.
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Oczko wodne i skwer w nowej wersji
Przycinka zieleni, nowe ławki, a nawet oczko wodne. Poręba systematycznie pięknieje.
Choć miniona zima mocno dała
się wszystkim we znaki, natura szybko obudziła się do życia. Chcąc nieco jej pomóc, miasto zleciło prace przy zieleni.
Skutek? Wypiękniały miejskie alejki,
zagajniki i skwery.
Różnobarwne bratki ozdobiły
skwerek
Pierwsze skutki porządków zobaczyć można było między innymi na
skwerze przy przystanku w centrum
miasta, tuż przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Porębie. Skwer został uprzątnięty i wygrabiony. Pojawiły się na
nim różnobarwne bratki w podłuż-

nych kamiennych korytkach, a także dwie sporej wielkości eleganckie
donice z przyciętymi w kształt kul
bukszpanami.
Oczko wodne zyskało na urodzie
Metamorfozę przeszło też oczko
wodne przy symbolicznym napisie
„Poręba”. Za sprawą nowego oświetlenia i burty z kamyczków - zyskało na urodzie. Wcześniej znikły stąd
krzaki i samosiejki.
Pełną parą idą też prace przy nowych alejkach spacerowych, z kolei
przy Miejskim Ośrodku Kultury pojawiły się nowe ławki. Teraz podczas
dłuższego spaceru, można tutaj wygodnie odpocząć.

„Drugi dom”, który zachwyca Nowości w bibliotece
w Niwkach

Są tu całymi popołudniami. Teraz podopieczni świetlicy środowiskowej w MOK-u spędzają czas w zupełnie nowych
wnętrzach.
Remontów w naszym mieście nie brakuje. Przykład? Choćby zakończony w
czerwcu remont świetlicy środowiskowej, która działa na drugim piętrze w
Miejskim Ośrodku Kultury. Co się tutaj
zmieniło?
- Praktycznie wszystko - mówi Edyta
Lora-Bijak, kierownik placówki. - Od
nowej elektryki, przez kolor ścian aż po
nowe meble i wyposażenie kuchni, w
której pojawiła się nowa lodówka, płyta
grzewcza i piekarnik - dodaje.

Teraz odpocząć można również na
nowych pufach, a ubrania zostawić w
nowych szafkach na korytarzu, które
zakupiono w ramach wartego ok. 40
tys. zł remontu.
- Świetlica, to dla wielu dzieci drugi
dom. Miejsce, gdzie spędzają całe popołudnia. Teraz jest im tu dużo przyjemniej - podkreśla kierownik placówki.
Zaprasza na ciekawe zajęcia wakacyjne. Świetlica czynna jest w tygodniu
od 11 do 19.

Nowe komputery, tablica interaktywna,
a także odświeżone wnętrza. Odwiedźcie
filię biblioteki w Niwkach. Jest już po remoncie.
To był duży remont. Obejmował nie tylko odświeżenie pomieszczeń łącznie z
położeniem nowej podłogi, płytek w łazience czy montażu drzwi antywłamaniowych, ale też zakup wyposażenia. W
bibliotece w Niwkach pojawiło się wiele
nowości. - Jest pięć nowych komputerów, laptop, tablica interaktywna, projektor czy konsola Xbox - wyliczają porębscy bibliotekarze.
W filii pojawiły się również nowe meble,
w tym m.in. 16 nowiutkich regałów bibliotecznych, lada i stoliki komputerowe.

Bibliotekę ozdobiły też dwie estetyczne
fototapety. Remont kosztował ponad 55
tys. zł, a Miejska Biblioteka Publiczna w
Porębie dołożyła do niego z własnych
środków ok. 12 tys. zł.
Efekty podczas oficjalnego otwarcia filii
po remoncie doceniły m.in. porębskie
władze miasta, przedstawiciele Rady
Miasta i Miejskiego Ośrodka Kultury w
Porębie. Teraz biblioteka serdecznie zaprasza miłośników książek i nie tylko.
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Inteligenta ławeczka już działa.
Przetestuj ją!
Jest wyjątkowa! Służy nie tylko do siedzenia, na ławeczce pod Miejskim Ośrodkiem
Kultury skorzystać można z bezprzewodowego internetu. I nie tylko.
Błękitno-niebieska, dość masywna ławeczka pojawiła się kilka tygodni temu na zielonym skwerze przed Miejskim Ośrodkiem Kultury w Porębie.
Szybko zwróciła uwagę mieszkańców. Okazało
się, że jest nietypowa nie tylko ze względu na to,
jak wygląda. - To inteligentna ławka. Taką mogą
pochwalić się tylko nieliczne gminy - podkreślali
przedstawiciele Urzędu Miasta w Porębie.
HotSpot i gniazdko do ładowania
Na czym polega wyjątkowość niebieskiej ławeczki? To ławka internetowa. Ma wbudowany HotSpot, a co za tym idzie – skorzystamy tu z bezpłatnego internetu. Jak to zrobić? Hasła służące

do zalogowania, zapisano na tabliczce przytwierdzonej do jej boku. Teraz wystarczy, że do
swojego smartfona lub komputera wpiszemy
hasło i login. Oba są takie same: poreba (pisane bez polskich liter).
Rozładowana komórka? To już nie problem
Na tym jednak nie koniec. Inteligentna ławka
ma także porty USB. Dzięki temu bez problemu, naładujemy tu swoją komórkę. Wystarczy
do tego zwykły kabel z wejściem typu USB. Taki
sam jakiego używamy m.in. do ładowania komórki przy użyciu laptopa. Teraz rozładowany
telefon nie będzie już żadnym problemem.

Pobudka miejskiej fontanny
Po wyłączeniu na czas zimowy, a następnie przeglądzie technicznym, fontanna pod
Miejskim Ośrodkiem Kultury obudziła się do życia.
Odpoczynek na zielonym skwerku z… szumem
wody w tle? Teraz to możliwe. Pogoda sprzyja,
zrobiło się już zielono, a nasza miejska fontanna
- zlokalizowana przed główną fasadą Miejskiego
Ośrodka Kultury w Porębie - zaczęła działać.
Wcześniej przejść musiała przegląd techniczny.

Pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, po uprzednim sprawdzeniu
instalacji, uruchomili ją na czas letni.
Warto zobaczyć ją nie tylko w dzień, ale także po
zmierzchu. Za sprawą nowego oświetlenia, prezentuje się wyjątkowo okazale.

Schody pod MOK-iem są jak nowe
Popękane? Już nie! Schody prowadzące od Miejskiego Ośrodka Kultury w kierunku
zespołu szkół przy ul. Wojska Polskiego przeszły gruntowny remont.
Nadgryzionymi zębem czasu schodami, zajęła się ekipa remontowa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Porębie. - Były już w takim stanie,
że nie nadawały się do naprawy. Zdecydowaliśmy o
tym, by stare stopnie skuć, a w ich miejsce zbudować
nowe - mówi Mariusz Grabarczyk, prezes porębskiego
MPWiK.
Tak też się stało. Pracownicy spółki rozebrali zniszczone schody, następnie zbudowali tu nowe stopnie z szarych płyt. Powstał też ułatwiający zejście podest między
jedną a drugą częścią stopni. - Jedynym elementem,
który pozostał po dawnej konstrukcji jest metalowa poręcz. Jest w bardzo dobrym stanie - zaznaczała ekipa
budowlana.
Nowe schody przeszły jeszcze kosmetyczne poprawki
i konserwację. Teraz bez przeszkód można już z nich
korzystać.

12

Nasza poręba | informator miejski

Auta na awaryjnym lądowisku.
Apelujemy, by tak nie robić!
Przeznaczone jest dla śmigłowców sanitarnych. Tymczasem, na zakazie parkowania
przy ul. Mickiewicza, mieszkańcy zostawiają swoje auta.
- Apelujemy, by nie zostawiać swoich samochodów
na zakazie - mówią przedstawiciele Urzędu Miasta w
Porębie. I nie chodzi tu przede wszystkim o fakt, że niewłaściwe parkowanie dostać można mandat. Urzędnicy
tłumaczą, że zakaz parkowania przy ul. Mickiewicza, tuż
przy stadionie MKS, pojawił się dlatego, że teren przeznaczony jest jako droga do lądowiska dla śmigłowców sanitarnych. Parkujące samochody zastawiają zatem wjazd
na teren lądowiska. Skutki można sobie wyobrazić.
- Auta zostawić można kilka metrów dalej, wzdłuż ulicy Mickiewicza, gdzie powstał nowy parking - zaznaczają urzędnicy z Poręby. Przypominają, że do dyspozycji mieszkańców jest tu 25 nowych miejsc parkingowych,
w tym dwa dla osób niepełnosprawnych.

Porębskie wodociągi dostały
dwa nowe auta
Dwa peugeoty Partnery. To nowy nabytek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji w Porębie.
Auta nie są nowe, ale – co
podkreśla burmistrz Poręby Ryszard Spyra – miasto dostało je praktycznie
za darmo. - Otrzymaliśmy
je od komendanta śląskiej
policji, za wstawiennictwem mł. insp. Grzegorza Muchy, mieszkańca
Poręby i dowódcy Samodzielnego
Pododdziału
Antyterrorystycznego Policji – podkreśla burmistrz
Spyra.
Peugeoty Partnery trafiły
do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji w Porębie.
- Służą do załatwiania
spraw bieżących - mówi
Mariusz Grabarczyk, prezes porębskiego MPWiK.
Dodaje, że dzięki nim
spółka zajmować się będzie m.in. pielęgnacją
zieleni miejskiej, utrzymaniem czystości w mieście.
Służyć będą też patrolowaniu miasta.
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Surfinia za plastikową butelkę.
Poręba świętowała Dzień Ziemi
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Pogoda dopisała, chętnych nie brakowało. Teraz nasze miasto zazieleni się jeszcze bardziej.
Wszystko dzięki akcji
wymiany posegregowanych śmieci na sadzonki.

Surfinie albo równie pięknie kwitnące begonie. Darmową sadzonkę – w prezencie od miasta i Miejskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji – odebrać mógł każdy chętny. Warunek był jeden. Trzeba
było zabrać ze sobą… śmieci.
Akcja dla starszych i młodszych
- Oczywiście posegregowane - podkreślają organizatorzy porębskich obchodów tegorocznego Dnia
Ziemi. Do pojemników, które stały na terenie MPWiK
przy ul. Chopina 1, wrzucić można było plastik, szkło
albo papier. - Córa sama posegregowała plastikowe
butelki, włożyła wszystko do plastikowej reklamówki.
Podsadziłam ją tylko do kontenera, bo jest za mała,
by samodzielnie tutaj sięgnąć - mówiła z uśmiechem
jedna z mam, które wzięły udział w piątkowej akcji.
Segregujmy śmieci, sadźmy drzewa!
- Kwiecień to ważny dzień dla przyrody - podkreśla
Ryszard Spyra, burmistrz Poręby. Przypomina, że
22 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień
Ziemi. - Z tej okazji warto pomyśleć o tym, by choć
trochę zmienić swoje przyzwyczajenia. Być może
warto zacząć segregować śmieci lub zbierać surowce wtórne, a jeśli już to robimy – można posadzić we
własnym ogrodzie kolejne drzewo. W przyszłości da
nam nie tylko przyjemny latem cień, ale też oczyści
powietrze z pyłów - mówi burmistrz Spyra.
Wymyślił go amerykański senator
Światowy Dzień Ziemi po raz pierwszy obchodzono w 1970 roku w Stanach Zjednoczonych. Pomysłodawcą święta był amerykański senator Gaylord
Nelson, który mocno angażował się w walkę o środowisko. Dzień Ziemi wymyślono po to, by miliardy
ludzi pochyliły się nad losem planety, na której żyją.
Moment ekologicznej refleksji ma nas uchronić przed
popełnianiem kolejnych błędów. - O przyrodzie warto myśleć jednak częściej niż raz w roku - podkreśla
burmistrz Spyra.
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Porębscy seniorzy zakończyli rok
akademicki. Gratulujemy!
W Miejskim Ośrodku Kultury, uroczystym wręczeniem słuchaczom dyplomów, zakończono rok akademicki 2017/2018 Porębskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Wykłady z zakresu nauk społecznych, historii i kultury. Ćwiczenia technik pamięciowych czy profesjonalne
wykonanie drzewa genealogicznego własnej rodziny.
Zakończony oficjalnie 4 czerwca rok akademicki pełen
był wartościowych informacji i wiedzy.

Wielu chwali też film „Bestia” z Polą Negri, który obejrzeli w dąbrowskim kinie KADR.

Nauka, ale też odrobina rozrywki
na wysokim poziomie

Teraz porębscy seniorzy od nauki nieco odpoczną.
Podczas uroczystości w Miejskim Ośrodku Kultury
w Porębie, wszyscy odebrali pamiątkowe dyplomy,
wszyscy otrzymali również promocję na następny rok
studiów. Gratulowała im dr Joanna Podgórska-Rykała
prodziekan Wyższej Szkoły HUMANITAS w Sosnowcu, skarbnik miasta Joanna Mucha oraz koordynator
uniwersytetu w Porębie - Karolina Ostrowska. Studenci
podczas oficjalnego zakończenia roku wysłuchać mogli wykładu filmoznawcy Patrycji Paczyńskiej-Jasińskiej
na temat najbardziej znanych nagród filmowych, czyli
Oskarów.

Nie oznacza to jednak, że porębscy seniorzy spędzili
go wyłącznie na nauce. Nie zabrakło ćwiczeń ruchowych - studentki polubiły zajęcia z jogi, a także porządnej dawki rozrywki - oczywiście w wersji wyjątkowo
kulturalnej. Mowa tu o wycieczkach, których koszty w
większości pokrywał Miejski Ośrodek Kultury w Porębie.
Który z wyjazdów szczególnie zapadł w pamięć studentom Porębskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku?
- Bardzo podobał nam się spektakl ze stycznia tego
roku. Zobaczyliśmy wówczas przedstawienie pt. „On
Broadway” w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - wspominają słuchacze.

Gratulacje, dyplomy i promocja
na następny rok akademicki

Przypomnijmy, że wykłady Porębskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku z własnej kieszeni dofinansowuje burmistrz Ryszard Spyra. W zakończonym właśnie roku
akademickim przeznaczył na nie 2,5 tysiąca złotych.

Jak żyją rówieśnicy w Niemczech?
Młodzi porębianie pojechali to sprawdzić
Smakołyki lokalnej kuchni, uroki miasteczka. Przede wszystkim natomiast lokalne
zwyczaje i swoich kolegów z Niemiec, przez kilka dni poznawali uczniowie z Poręby. To była bardzo udana szkolna wymiana - zaznaczają.
Dwie uczennice z klasy siódmej oraz ośmiu gimnazjalistów.
Uczniowie z Poręby odwiedzili
swoich rówieśników w niemieckiej Realschule w Wildeshausen. Pod opieką nauczycielek z
SP nr 1 - Katarzyny Gajek i Marty Wilczyńskiej - kilka ostatnich
dni kwietnia spędzili na uczniowskiej wymianie.
Lekcje w niemieckiej szkole,
lokalne tradycje i smakołyki
Podróż autokarowa trwała aż 16
godzin. Na młodych porębian
w Delmenhorst czekała jednak
uśmiechnięta delegacja. Koledzy z Niemiec przyjęli naszych
uczniów w swoich domach w

Wildeshausen. W ciągu kolejnych dni porębianie poznawali
szkołę niemiecką, brali udział w
zajęciach lekcyjnych, rozgrywkach sportowych, poznawali
tradycje obszaru północno-niemieckiego, smakowali lokalne
potrawy. Przede wszystkim jednak - szlifowali swój niemiecki.
Herbata parzona
po bawarsku
Porębianie szczególnie miło
wspominają całodzienną wycieczkę do Bremy, gdzie zwiedzili stare miasto. - W niecodzienny sposób - podkreślają.
Uczniowie wzięli bowiem udział
w grze ulicznej. Odwiedzili także

tutejsze Centrum Nauki Universum, a w pobliskiej herbaciarni
nauczyli się… parzenia herbaty
w stylu bawarskim. Nasza młodzież odwiedziła również Ratusz
Miejski, gdzie została przyjęta
przez burmistrza miasta Jana
Kuraschinskiego.
- To był bardzo udany wyjazd.
Wróciliśmy pełni pozytywnych
wrażeń, przeżyć i doświadczeń
językowych. Czekamy na rewizytę uczniów z Realschule w
przyszłym roku szkolnym - podkreślają uczestnicy szkolnej wymiany.
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Gigantyczne bańki i cheerleaderki.
To był piknik, jakich mało
Na co dzień są niedoceniani, a przecież rodzic zastępczy to jedna z najważniejszych
ról w ich życiu. Uroczyste „dziękuję” usłyszeli podczas wielkiego pikniku z okazji
Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Były gigantyczne bańki, występy młodych cheerleaderek i lokalne smakołyki.

To było ich święto! 9 czerwca przed Miejskim Ośrodkiem Kultury w Porębie odbył się piknik z okazji Dnia
Rodzicielstwa Zastępczego. Atrakcje dla młodszych i
starszych zorganizowało Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Zawierciu oraz dwie porębskie instytucje:
MOK i MOPS.
Maluchy zachwycone. Mogły przetestować
strażacki sprzęt
Gości, w tym tych najważniejszych - rodziny zastępcze
z całego powiatu zawierciańskiego - powitał burmistrz
Poręby Ryszard Spyra oraz Maria Milejska, członek
Zarządu Starostwa Powiatowego. Nie zabrakło również przedstawicieli porębskiego urzędu miasta, władz
powiatu, instytucji kultury, reprezentacji ze szkół, a
także strażaków. Ci ostatni swoją obecnością umilali

czas przede wszystkim najmłodszym uczestnikom pikniku. Maluchy z bliska mogły przyjrzeć się strażackim
wozom, przymierzyć strażacki hełm, a nawet chwycić
węża i… podlać nieco wyschniętą od ostatnich upałów
trawę.

wankowie Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej i Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Zawierciu.

Najmłodszym talentu nie brakuje

Były też dmuchane zamki do zabawy, pokaz bańkowej
iluzji w wykonaniu Katarzyny Szczech, warsztaty artystyczne - w tym zdobienie parasoli oraz występy taneczne. Brawa zebrały przede wszystkim cheerleaderki w pięknych strojach z żółto-zielonymi pomponami.
A jeśli któryś z uczestników wydarzenia zgłodniał - jak
to na piknik przystało – mógł skosztować lokalnych
smakołyków, których na piknikowych stoiskach nie brakowało.

Atrakcji było zresztą o wiele więcej. Na scenie, ustawionej specjalnie na okoliczność pikniku, wystąpiły już dobrze wszystkim znane porębskie „Niwczanki”, „Sweet
Voices”, „MGM”, zespół „Retro” oraz „Złota Jesień Bis”.
Scena należała także do najmłodszych. „Muzo skrzaty”
w jednakowych tiulowych spódniczkach zebrały gromkie brawa i słowa uznania. Jak wiele potrafią, pokazały równnież porębskie przedszkolaki, utalentowani
uczniowie z naszych szkół podstawowych oraz wycho-

Pompony poszły w ruch!
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Sztandary, tajemnice sejmu i „Słodkie
głosy”. Tak obchodziliśmy święto 3 Maja
Była uroczysta Msza święta i tradycyjne kwiaty pod pomnikiem poległych. Święto
Konstytucji 3 Maja obchodziliśmy w naszym mieście także mniej tradycyjnie. Zobaczcie sami!

Uroczystości rozpoczęły się częścią tradycyjną. Najpierw Mszą świętą w intencji ojczyzny, która odbyła się
w kościele pod wezwaniem Zesłania Ducha Świętego,
następnie zaś przemarszem pocztów sztandarowych
w rytmach orkiestry dętej OSP Poręba II pod Pomnik
Poległym Bohaterom w Walkach o Wolność Ojczyzny.
Tutaj, jak co roku, władze miasta i delegacje porębskich
instytucji złożyły symboliczne wiązanki.
Jakie tajemnice miał Sejm Czteroletni?
Wreszcie nadszedł czas na nieco mniej tradycyjną
część obchodów święta Konstytucji 3 Maja. Te przeniosły się do sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka
Kultury, gdzie odbyła się wyjątkowa prelekcja. Doktor
nauk humanistycznych Marcin Janeczek opowiedział
zebranym o „Tajemnicach Sejmu Czteroletniego”.
„Słodkie głosy” i królewskie kłopoty
Była też nie lada gratka dla miłośników spektakli. Na
scenie MOK-u wystąpił Teatr „Na przekór” w spektaklu
„Kłopoty króla Stanisława” według scenariusza i w reżyserii Doroty Zieleniec.
Nie zabrakło też porządnej dawki muzyki. W części artystycznej wystąpiły zespoły: „Muzo skrzaty”, „Retro”,
„Złota Jesień Bis”, KGW „Niwczanki” i „Sweet Voices”.

