WIEŻA WYCIĄGOWA
WYJĄTKOWY POMNIK TECHNIKI W PORĘBIE

• Wieża gichtowa to jeden z
ciekawawszych zabytków techniki województwa
śląskiego.
• Jest również symbolem Poręby widniejącym w
herbie naszego miasta.
• Wieża, ta powstała w 1798 roku jako część zakładu
wielkopiecowego w Porębie. Razem tworzyły
kompleks, który był jednym z największych w tej
części Polski.
• Zakład działał przez około sto lat.

• Dawniej wieża była związana z transportem wsadu
wielkopiecowego do przetapiania rudy.
• Zakład wielkopiecowy w Porębie był bardzo
wydajny, ponieważ wybudowany został zgodnie z
najnowszymi technologiami, dostępnymi w tamtym
czasie.

• Po zakończeniu działalności - piec przestał istnieć.
• Wieża zachowała się natomiast w bardzo dobrym stanie, ale
brak zainteresowania powodował, że zaczęła powoli popadać w
ruinę.
• Zabytkiem zaopiekował się porębski Klub Pasjonatów Historii
Lokalnej, który stara się prowadzić regularne prace renowacyjne
• Powstała sala wystawowa, w której pojawiła się ekspozycja
związana z obrabiarkami.
• Odsłonięto również tablicę pamiątkową inżyniera Czesława
Mierzejewskiego.
• "Ratujmy Wieżę! Ogłoszenie pilne - działanie jeszcze

pilniejsze! Radni Miasta Poręba w kadencji 2014-2018:Agnieszka
Andrzejewska, Arkadiusz Wojdyła i Karol Hadrych przygotowali wniosek
i pozyskali środki finansowe w wysokości 7.000 zł w ramach konkursu
"Tu Mieszkam Tu zmieniam".

• Pozyskane środki zostały przeznaczone na działania remontowe Wieży
m.in.. zmodernizowany ramy i oszklono konstrukcje okienne i bramę
Wieży.
• Kolejny projekt, z tej samej inicjatywy; w ramach programu grantowego
"Tu mieszkam, tu zmieniam", otrzymał nagrodę w wysokości 6.000 zł.
• Pozwolił na : budowę paneli wystawowych; stworzenie ścieżki
dydaktycznej związanej z historią górnictwa i hutnictwa oraz organizację
koncertu międzypokoleniowego z udziałem grup artystycznych z Poręby
i konkursu dla dzieci - gra miejska związana z historią miasta.

• Wieża znajduje się przy ulicy Fabrycznej
• Obiekt ten mimo, iż od lat nie jest używany zgodnie z
pierwotnym przeznaczeniem, zachował się w dobrym stanie.
• Wieża została wpisana do rejestru zabytków w dniu 25.05.1975
roku i jest ona jedynym zarejestrowanym zabytkiem miasta.
• Budowla ta jest zbudowana z kamienia
wapiennego, która jest wzniesiona na planie czworoboku o
ścianach lekko zawężających się ku górze.
• W przyziemiu wieży znajduje się przelotowa zasklepiona brama,
a wyżej widać okno.
• Pochodzi ona z 1798 roku - datę tę można dostrzec na jej
elewacji. Do jej wnętrza można dostać się przez półkoliście
sklepioną bramą.
• Widnieje tam mini muzeum. Ponadto na najniższej kondygnacji
obejrzeć można dodatkowo pozostałości wodnej turbiny,
poruszanej wodą dostarczaną z koryta Czarnej Przemszy
specjalnym tunelem.Tunel zachował się do dziś, swego czasu
pojawił się nawet pomysł udostępnienia podziemi do zwiedzania.

• Klub Pasjonatów Historii Lokalnej chętnie udostępnia
zainteresowanym budynek wieży wyciągowej i zachęca do jej
odwiedzania.

