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UCHWAŁY :: INWESTYCJE :: GOSPODARKA KOMUNALNA

SPRAWOZDANIE
Z DZIA£ALNOŒCI
MIÊDZYSESYJNEJ
WÓJTA GMINY
14.12.2009 r. oddano i przekazano
do użytkowania chodnik w ciągu ul.
Zielonej w Poraju. Roboty wykonało
Przedsiębiorstwo „DROMAX” Wrzosowa. Koszt remontu 185.283,20zł.
20.11.2009 r. podpisano umowę z
Firmą „STB” Sp. z o.o. Częstochowa
na wykonanie termomodernizacji
budynku świetlicy środowiskowej
w Choroniu Koszt termomodernizacji 46.474,18zł. Termin wykonania
30.06.2010 r.
W dniu 09.12.2009 r. podpisano umowę z Firmą „Alpom” Częstochowa na
wykonanie oświetlenia ulicznego w
ciągu ul. Ogrodowej w Poraju. Koszt
budowy 64.312,15 zł. Termin wykonania do 09.02.2009 r.
Trwają prace przy wycince i zabiegach pielęgnacyjnych drzew na
terenie Gminy Poraj. Roboty wykonuje Zakład Usługowo Handlowy
„KONAR” Częstochowa. Koszt usługi
1391,00zł.
Zakończono dostawę aparatury
medycznej dla Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Poraju :
- Firma „Medical Partner” S.A. Po2 Kurier Po rajski Nr1/2010

znań dostarczyła „Lampę szczelinową” i „Autorefrktokerator” za kwotę
26.964,00 i 522,90 zł.
- Grupa „PRIMAKO” Łódź dostarczyła „Holter Hdcard” za kwotę
20.680,96zł.
- Przedsiębiorstwo „Has Med.” Bielsko
Biała dostarczyło aparat do „Krioterapii” za kwotę 17.334,00 zł.
- Zakład „Videomed” Szczawno Zdrój
dostarczył „Cyfrowy audiometr diagnostyczny” za kwotę 9.350,00zł.
- Grupa „PRIMAKO” Łódź dostarczyła „Cardiotest i bieżnię” za kwotę
34.785,70zł.
Firma „Euromed Medical” Poznań
dostarczyła aparat „Ultrasonograf”
za kwotę 109.140,00zł.
Uzgodniono w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach dokumentację projektowo – kosztorysową oraz
projekt podziału działek związanych
z przebudową
drogi wojewódzkiej D-791 na odcinku od drogi DK-1
do ul. Kosmicznej w Poraju.
W dniu 16.12.2009 r. Przedsiębiorstwo „DROG-BUD” Częstochowa
zakończyło prace związane z przebudową dwóch mostów i dwóch
przepustów w ciągu drogi woje-

wódzkiej D-791 w miejscowości Masłońskie i Żarki Letnisko. Zakończono
też część robót związanych z budową chodnika i ścieżki rowerowej. Zakończenie całości robót planowane
jest do dnia 31.10.2010 r.
W dniu 08.01.2010 r. podpisano
umowę z Przedsiębiorstwem P.R.D.M.
„MYSZKÓW na remont nawierzchni i
chodników w ciągu ul. Jasnej i Okulickiego w Poraju. Termin wykonania
remontu do dnia 30.07.2010 r. Koszt
remontu 610.809,99 zł.
Zlecono opracowanie operatu wodnoprawnego na piętrzenie i retencjonowanie wód rzeki Czarki dla potrzeb zbiornika wodnego w m. Żarki
Letnisko. Koszt opracowania operatu
5.800,00zł.
Trwają prace polegające na utrzymaniu dróg w okresie zimowym na terenie Gminy Poraj do dnia 27.01.2010
r. wydatkowano na ten cel 73.000 zł.
Trwają czynności związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji w
bieżącym roku.
Wójt Gminy Poraj
Marian Szczerbak

INWESTYCJE EKOLOGICZNE

CIEP£E, KOLOROWE, EKOLOGICZNE
I NOWOCZESNE PRZEDSZKOLE W PORAJU
Dzieci oraz nauczyciele z porajskiego
przedszkola podczas uroczystej konferencji zorganizowanej w Urzędzie
Gminy podziękowali władzom gminy
oraz przedstawicielom Urzędu Marszałkowskiego za odnowienie obiektu.
Konferencję podsumowującą projekt
poprowadziła Aleksandra Śmiejkowska
- Jasińska.
W ramach projektu „Przebudowa systemu ciepłowniczego na system przyjazny
środowisku w budynkach użyteczności
publicznej w Gminie Poraj” zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego
wykonana została termomodernizacja budynku, w tym: ocieplenie stropu
i budynku, przebudowa kotłowni na
gazową, przebudowa instalacji centralnego ogrzewania oraz wymiana głów-

nych drzwi. Całkowity remont kosztował
ponad 348 tys. zł, z czego 232 tys. zł to
dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a
resztę kosztów poniosła gmina. Koordynatorami projektu byli Ewelina Moniak i
Łukasz Szecówka.
Po tak gruntownym remoncie, aż przyjemnie spędzać czas w tak ładnym
budynku. Wszystkie założenia zostały
spełnione. Przedszkole jest teraz ciepłe,
ładne, nowoczesne i przede wszystkim
ekologiczne.
Realizacja tego projektu przyczyniła się
przede wszystkim poprawy jakości powietrza, poprawy i ochrony środowiska,
ograniczenia wytwarzania szkodliwego
smogu, podniesienia standardów świadczonych usług oraz redukcji kosztów.

Z okazji zakończenia projektu wydany
został również specjalny promocyjny
folder zawierający opis remontu oraz fotografie obiektu, jak i jego wnętrza oraz
zdjęcia przedszkolaków podczas zabawy
w kolorowym i nowoczesnym wnętrzu.
„Jesteśmy niezmiernie zadowoleni z
wykonanego remontu. Przedszkole jest
teraz ciepłe i przytulne. Widzimy, jak co
roku nasza placówka się rozwija, aby
spełnić wymagania rodziców. Możemy
bez obaw zostawić swoje dzieci i zająć
się innymi obowiązkami” - mówiła Monika Jędryka z Rady Rodziców Przedszkola
„Leśne Skrzaty”.
Warto zaznaczyć, że inwestycja została
podzielona na dwa etapy. W pierwszej

fazie wykonano ocieplenia i termomodernizację, natomiast druga faza to już
roboty wewnątrz budynku czyli wymiana kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania. Na szczęście wszystkie
roboty zostały zakończone planowo i
przedszkole od początku zimy ma już
zupełnie inny wygląd.
„Realizacja projektu wniosła wiele pozytywnych aspektów w nasze przedszkole
życie. Przede wszystkim w budynku jest
ciepło, dzieci swobodnie bawią się i poruszają na zajęciach gimnastycznych. Jakość przedszkola zdecydowanie wzrosła.
Jest kolorowo, ekologicznie na zewnątrz
i jestem przekonana, że stanowi to również o wizerunku naszej gmin” - mówiła
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GMINNY OŚRODEK KULTURY

NAGRODY „MECENASA KULTURY 2009” ROZDANE
W porajskiej restauracji „Jaś i Małgosia” już
po raz kolejny odbyła się Gala „Mecenasa
Kultury”. W ten szczególny sposób Renata
Garleja, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i wójt Marian Szczerbak podziękowali
wszystkim, którzy w minionym roku zaangażowani byli w organizację wszelkiego
rodzaju uroczystości o charakterze kulturalno - rozrywkowym, jakie odbyły się na
terenie gminy. Galę poprowadzili: Anna
Oleksiak i Jacek Sroślak, a gości przywitała
Społeczna Orkiestra Dęta z Poraja.
„Ta gala to szczególny sposób na wyrażenie naszej ogromnej wdzięczności dla
wszystkich, którzy nam pomagają i wspierają podczas wielu przedsięwzięć jakie w
minionym roku udało nam się zrealizować” - mówiła dyrektor.
Gmina Poraj w ostatnim czasie rozpłynęła
głównie z dwóch imprez: Festiwalu Kapel
Biesiadnych oraz Folkloriady Jurajskiej.
Miejscem, gdzie odbywają się imprezy
jest amfiteatr w Żarkach Letnisko. Oba festiwale przyciągnęły tłumy publiczności,
która bawiła się od pierwszych do ostatnich nut. Imprezy cechuje również bardzo wysoki poziom, co zapewne wszyscy
zauważyli. Pod wrażeniem tych imprez
był również wicemarszałek województwa
Mariusz Kleszczewski, który podczas wręczenia wyróżnień pogratulował organizatorom.
„To co państwo robicie jest widoczne w
województwie śląskim. Organizujecie imprezy o charakterze regionalnym, promujące gminę i powiat myszkowski. Bardzo
dobrze wam to wychodzi, czego szczerze
gratuluję i życzę wielu udanych wydarzeń
kulturalnych w tym roku” - mówił wice-
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marszałek. Zadowolenie ze znakomitej
imprez i słowa uznania dla organizatorów
wyraził również wicestarosta Jan Kieras
Oczywiście żadna z imprez nie mogła by
się odbyć z tak wielkim rozmachem bez
wsparcia hojnych sponsorów, których na
terenie gminy Poraj naprawdę nie brakuje, co dyrektor Garleja oraz wójt Szczerbak
podkreślali wielokrotnie podczas Gali.
Wręczeniu nagród towarzyszyły liczne występy artystyczne miejscowych artystów.
Na scenie zaprezentowała się m.in. Agata
Stasiak, zespół „Porajanki” oraz uczniowie
ze Społecznej Orkiestry Dętej, która wcześniej przywitała gości.
Impreza trwała do świtu, a do tańca przygrywał zespół Diament” z Myszkowa.
Jak na prawdziwy bal przystało odbyły
się również wybory Króla i Królowej Balu.

Królową wybrano Ewę Sroślak, która w
nagrodę otrzymała suknię wieczorową od
salonu „Edit” Edyty Maroń, a Królem Balu
został Jacek Sroślak, mąż pani Ewy.
Tegorocznych Mecenasów Kultury wybierali jurorzy w składzie: Zbigniew Konieczko - przewodniczący Rady Gminy, Krzysztof Klimek - wiceprzewodniczący Rady
Gminy, Anna Czarnecka - przewodnicząca
Komisji Oświaty, Jolanta Zalega - radna
z Jastrzębia, Witold Pasternak - radny z
Gęzyna, Janusz Marcisz – rzeźbiarz oraz
Robert Drogosz - ceramik. Kapituła przyznała tytuły Złotego, Srebrnego oraz Brązowego Sponsora oraz liczne wyróżnienia.
Pojawiły się również nowe kategorie, takie
jak: „Altruista” i Donator”. Jurorzy nie zapomnieli również o partnerach medialnych.
Jurorzy przyznali wyróżnienia w następujących kategoriach:
Za sponsoring gotówkowy spośród 14
firm wyróżniono:
Złoty Sponsor:
Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w
Myszkowie
Srebrny Sponsor:
PPHU Maksel-Styl z Żarek Letniska
Srebrny Sponsor:
Renata Janicka z Żarek Letniska
Za sponsoring usługowy i rzeczowy spośród 15 firm wyróżniono:
Złoty Sponsor:
Hotel Kinga z Żarek Letniska
Srebrny Sponsor:
Internat Zespołu Szkół im. W. Szafera w
Złotym Potoku
Brązowy Sponsor:
Firma
„Sadownik”
z
Myszkowa
Wyróżnienie:

ZDROWIE
Rozmowa z lek. med. Piotrem Jarosem - kierownikiem Gminnego Oœrodka Zdrowia w Poraju

NOWY SPRZÊT, WIÊCEJ PORADNI
Z pomocy jakich specjalistów mogą korzystać pacjenci, którzy
przyjdą do gminnego ośrodka zdrowia?
W oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia nasi
pacjenci obok podstawowej opieki zdrowotnej mają również
dostęp do poradni specjalistycznych. W ośrodku działa poradnia chirurgiczna, laryngologiczna, ginekologiczna, okulistyczna, diabetologiczna oraz pracownia fizjoterapii. Dla naszych
pacjentów zadeklarowanych w podstawowej opiece medycznej otwarto również poradnię kardiologiczną oraz urologiczna. W związku z dużym zapotrzebowaniem od lutego pracuje
również kolejny okulista.
Jest dostęp do poradni specjalistycznych, ale czy pacjenci mogą
również na miejscu wykonać odpowiednie badania, które pozwolą postawić diagnozę?
W oparciu o działanie poradni można zrobić wszystkie badania, począwszy od diagnostyki wad wzroku z wykorzystaniem
nowoczesnego autorefraktometrum zakupionego w ubiegłym
roku poprzez badania laryngologiczna. Zapewniamy również
pełną nieinwazyjną diagnostykę kardiologiczną, w zakresie
tych badań jest: echo serca, badania zaburzeń rytmu serca,
badania zaburzeń ciśnienia oraz możliwość wykonania testów
wysiłkowych.
Z Pana opisu wynika, że przychodnia jest bardzo dobrze wyposażona. Czy udało się zakupić nowy sprzęt w ubiegłym roku albo
wykonać remonty w budynku?
W ubiegłym roku otrzymaliśmy wsparcie finansowe zarówno
od gminy, jak i z Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego. Urządzenie do badań USG jak i echa
serca kosztowało 120 tys. zł, lampa szczelinowa prawie 27 tys.
zł, aparat do krioterapii 17 tys. zł, cyfrowy audiometr diagnostyczny za kwotę 9 tys. 350 zł, a kardiotest i bieżnia to wydatek
na kwotę 34 tys. 785 zł. Z własnych środków zakupiliśmy holtera ciśnieniowego, defibrylator, jako doposażenie pracowni
kardiologicznej. Łącznie nowy sprzęt kosztował ponad 300
tys. zł. Poza tym z własnych środków udało nam się wykonać
częściowe remonty pomieszczeń ośrodka zgodnie z programem dostosowawczym budynki do wymogów unijnych, które
muszą być wykonane do końca 2012 roku. Wszystkie remonty
kosztowały nas ok. 100 tys. zł. Za tą kwotę wyremontowano
poradnię pediatryczną, ginekologiczną, chirurgiczną, częściowo gabinety lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.
Czy planujecie kolejne remonty przychodni w tym roku?
W tym roku planujemy wyremontować pozostałe gabinety
lekarzy podstawowej opieki i poradnię okulistyczną. Wszystko jednak zależy od pieniędzy. Być może uda się nam jeszcze
wyremontować pracownię fizjoterapii. Jesteśmy dobrej myśli.

Cały czas staramy się rozwijać naszą bazę diagnostyczną. Musimy dbać o to, aby mieszkańcy mieli dobrego lekarza i diagnostykę. Efekty już widać po zwiększającej się liczbie deklaracji. (ek)

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W PORAJU
ul. 3 Maja 25
Dni i godziny otwarcia poradni:
Poradnia ginekologiczno położnicza
wtorki od godz. 15.00 do 17.00
przyjmuje lek. med. Andrzej Sosnowski
Poradnia okulistyczna
wtorki od godz. 8.00 do 12.00,
czwartki od godz. 13.00 do 15.00
Przyjmuje:
lek. med. Wanda Karcińska – Piłat,
lek. med. Małgorzata Rychta
Poradnia diabetologiczna - poniedziałki od godz. 8.00 do
13.00 wtorki od godz. 11.00 do 15.00,
środy od godz. 11.00 do 15.00,
czwartki od godz. 8.00 do 12.00,
piątki od godz. 11.00 do 14. 00
przyjmuje lek. med. Anna Foltyn
Poradnia chirurgiczna
poniedziałki od godz. 8.00 do 11.00,
wtorki od godz. 15.00 do 16.00,
czwartki od godz. 9.00 do 11.00
przyjmuje lek. med. Piotr Jaros
Poradnia kardiologiczna
czwartki od godz. 8.00 do 11.00
przyjmuje lek. med. Jacek Kret
Szczegółowy harmonogram pracowni kardiologicznej i
urologicznej dostępny jest na miejscu w ośrodku lub pod nr
tel. 34 314 50 12.
W soboty i niedziele oraz święta pacjenci mogą korzystać z
pomocy lekarza, który dyżuruje w przyszpitalnej przychodni
w Myszkowie na ulicy Wolności.
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KOLUMNA DOFINANSOWANA Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH

JAK DOKARMIAÆ, ¯EBY NIE SZKODZIÆ
Dokarmianie ptaków – dostarczanie pożywienia ptakom żyjącym na wolności, zazwyczaj w
zimie, gdy krótki dzień oraz niesprzyjające warunki nie pozwalają im wystarczająco zaspokoić
głodu. Prawidłowo prowadzone dokarmianie
może być jedną z form aktywnej ochrony przyrody. Wikipedia
Na terenach zurbanizowanych mieszkańcy
powszechnie dokarmiają ptaki. Może to mieć
istotne znaczenie dla populacji gatunków osiadłych. Jednak największą korzyścią z zimowego
dokarmiania jest jego aspekt edukacyjny. Obserwacja przylatujących do karmników ptaków
i sama świadomość własnego wkładu w ochronę ptaków kształtuje w społeczeństwie pozytywne postawy sprzyjające szeroko rozumianej
ochronie ptaków. Trzeba jednak zaznaczyć, że
potrzeba dokarmiania jest zwykle konsekwencją wcześniejszych działań ludzi i związanych
z nimi przekształceń naturalnego środowiska
życia ptaków.
Dokarmianie pozwala przetrwać trudne warunki zimowe wielu ptakom. Szczególną rolę
pełni w przypadku gatunków osiadłych, takich
jak sikora bogatka i modra oraz kosy i wróble
domowe, które cały rok przebywają w pobliżu
swoich miejsc gniazdowych. Walasz K., Tworek
S. Wiehle D.: ”Ochrona ptaków i ich siedlisk w
Polsce.”Kraków 2006
Do Urzędu Gminy Poraju w dniu wpłynęło pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Katowicach dotyczące dokarmiania ptaków
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wodnych:
Obecnie w wielu miastach województwa śląskiego zaobserwować można licznie zimujące
ptaki wodne, które korzystając z tzw. „miejskiej
wysyp cieplnej” wybierają niezamarzające
zbiorniki wodne jako miejsca swojego żerowania. Jednym z gatunków pozostających na
zimę w naszym kraju jest łabędź niemy. Od

fot. Stanisław Stefaniak
kiedy ptaki te zostały objęte ochroną, ich liczebność stopniowo wzrasta. Łabędź niemy to
ptak wędrowny, jednak od kilku dekad wykazuje tendencję synantropizacji i coraz częściej
spotyka się osobniki pozostające prze cały rok.
Przyczyną zimowania tego gatunku spotyka
się osobniki pozostające u nas przez cały rok.
Przyczyną zimowania tego gatunku w Polsce
są coraz częściej występujące łagodne zimy
oraz dokarmianie przez ludzi. Utrata lęku przed
człowiekiem doprowadziła do tego, że ptaki
te mogą gniazdować nawet w bezpośrednim

otoczeniu człowieka. Zimowanie w miastach
przynosi ptakom wiele korzyści, ale pociąga za
sobą również wiele niebezpieczeństw. Dokarmianie łabędzi w okresie wiosenno- jesiennym
powoduje utratę instynktu wędrówki, co ma
szczególe znaczenie jesienią, kiedy gromadzące się przed odlotem w większe grupy ptaki po
dłuższym dokarmianiu decyduję się pozostać
przy stałym źródle pokarmu. Zimą zaskoczone
nagłymi mrozami(kiedy mniej jest spacerujących i maleją możliwości na zdobycie pokarmu)
skazane są na śmierć, zamarzając w lodzie. Łabędzie są roślinożercami a, ich naturalną dietą
jest roślinność podwodna. Zimujące i karmione
przez kilka miesięcy łabędzie żywią się głównie
chlebem przynoszonym przez ludzi. Czasami
zeschnięty i spleśniały chleb oraz paluszki i
chipsy mogą prowadzić do chorób układu pokarmowego i śmierci ptaków. Realizacja ochrony tych zwierząt zgodnie z przepisami prawa,
uwarunkowana jest zatem podejmowaniem
czynności zmierzających do umożliwienia im
samodzielnego zdobywania pokarmu i zachowania instynktu do odlotu jesienią.
Informacja dot. dokarmiania ptaków wodnych
w miastach:
-Łabędzie , kaczki i gęsi to ptaki roślinożerne i
należy umożliwić im samodzielnie zdobywanie
pokarmu. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach
można dokarmiać je drobno pokrojonymi surowymi lub gotowanymi(bez soli) warzywami,
otrębami, ziarnami kukurydzy, natomiast chleb
powinien stanowić wyłącznie uzupełnienie pokarmu(zawiera sól i substancje ulepszające)
-dokarmianie ptaków wodnych należy prowadzić jedynie zimą w okresie dużych mrozów
gdy zamarznięta jest większość zbiorników
wodnych i gdy zalega gruba pokrywa śnieżna(nie należy dokarmiać w okresie od wiosny do
jesieni oraz zimą, gdy nie ma dużych mrozów.
-wybierając miejsca dokarmiania należy pamiętać, aby były one położone poza terenami
narażonymi na niebezpieczeństwo spotkania z
psami kotami oraz z dala od dróg i chodników.
-pokarm należy podawać w taki sposób, aby nie
miał on kontaktu z wodą (np. na brzegu stawu)
Mokry pokarm może ulec zamarznięciu, spleśnieniu i zakwaszeniu.
-należy wrzucać małe ilości pokarmu, które zostaną na bieżąco zjedzone przez ptaki.

SZKOŁY
Szko³a Podstawowa im. kpt. L. Teligi w Poraju

I MIEJSCE DLA „ROZTAÑCZONYCH DZIECIAKÓW”
19 stycznia 2010 w Zespole Szkół Publicznych nr 5 w Myszkowie odbył się III Powiatowy Przegląd Szkolnych Zespołów Artystycznych
pod patronatem Burmistrza Miasta Myszkowa.
Dorobek Szkoły Podstawowej w Poraju w zakresie wychowania artystycznego zaprezentował zespół z kl. IIIa „Roztańczone dzieciaki”
zdobywając I miejsce w kategorii klas I-III.
Uczniowie pod kierunkiem swojego wychowawcy mgr Bożeny
Dróżdż zaprezentowali zabawny układ taneczny do piosenki „Jesteś
moim skarbem” i zachwycili Jury doborem repertuaru, opracowaniem choreograficznym, techniką wykonania oraz doborem i estetyką strojów.
Dzieciaki wróciły do szkoły z pięknym pucharem, nagrodą rzeczową
w postaci albumu i piłki oraz z dyplomem i z uśmiechem na twarzy.

Szko³a Podstawowa im. kpt. L. Teligi w Poraju

WYRÓ¯NIENIE I NAGRODA RZECZOWA
15 stycznia w Galerii Twórczości Plastycznej„Panopticum” Młodzieżowego Domu Kultury
w Częstochowie odbyło się podsumowanie Świątecznego Konkursu Plastycznego pt.„Tradycje Świąteczne w krajach Unii Europejskiej” organizowanego przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Częstochowie przy współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury w Częstochowie. Konkursowi patronował Marszałek Województwa
Śląskiego. Na konkurs wpłynęły 1202 prace plastyczne z 85 placówek oświatowych.
Gości powitała Pani – Elżbieta Drabik – Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Częstochowie, szczególne uznanie dla młodych artystów wyrazili w indywidualnych wystąpieniach pan Piotr Kurpios – Prezydent Miasta Częstochowy i pan Dariusz Wojciechowski przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego.
Program artystyczny przygotowany przez uczestników zajęć pracowni artystycznych
Młodzieżowego Domu Kultury w Częstochowie wprowadził zaproszonych gości w
świąteczny nastrój i był miłym akcentem poprzedzającym wręczenie dyplomów i nagród laureatom Konkursu.
Komisja konkursowa w składzie: Jerzy Piwowarski – Dziekan Wydziału Artystycznego
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Maria Anna Drzewiecka – starszy wykładowca w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Maciej Lipiec – zastępca dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Częstochowie przyznała dwa równorzędne
pierwsze miejsca i nagrody rzeczowe za największą aktywność i najciekawsze prace dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 w Zawierciu i Miejskiego Przedszkola nr 1 w Częstochowie. Wyróżniła za aktywność i przyznała nagrody rzeczowe w postaci DVD za najciekawsze prace – dla siedmiu placówek, w tym SZKOLE PODSTAWOWEJ W PORAJU.

Indywidualne wyróżnienia i nagrodę
książkową za najlepsze prace plastyczne
otrzymali:
* Kacper Kret (kl. IIIa)
* Ewa Strózik (kl. IIIb)
* Natalia Ucieklak (kl. IIIb)
dodatkowe wyróżnienia i nagrody
otrzymali:
* Wiktoria Jędryka (kl. Ib)
* Tomasz Romański (kl. Ib)
* Stanisław Picz (kl. Ia)
* Alicja Kciuk (kl.Ia)
* Katarzyna Pelka (kl. Ia)
* Dominik Makuch (kl. IIIa)
* Szymnon Szecówka (kl. IIIa)
Uczniowie przygotowali prace konkursowe pod opieką swoich wychowawców:
mgr Bożeny Dróżdż – kl. III a; mgr Anny
Wyremblewskiej – kl. III b; mgr Aldony
Golis – kl. I a; mgr Agaty Sulińskiej – kl.
I b.
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GMINNY OŚRODEK KULTURY

Nagrody „Mecenas Kultury”
Piekarnia „Brel” Katarzyna i Grzegorz Froś
z Myszkowa
Specjalne podziękowanie:
Agnieszka i Mariusz Cygan - właściciele
Hotelu i Restauracji „Jaś i Małgosia” z Poraja.
Za wspieranie bezinteresowne wraz z
przekazaniem darowizny na założony
cel działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Poraju tytuł Donatora otrzymali:
posłowie: Jadwiga Wiśniewska, Izabela
Leszczyna, Grzegorz Sztolcman, Stanisław
Dąbrowa - wicewojewoda śląski, Adam
Stach - wicemarszałek Województwa Śląskiego, Zbyszek Zaborowski - wicemarszałek Województwa Śląskiego i jednocześnie
prezes Śląskiej Organizacji Turystycznej,
Mariusz Kleszczewski - członek Zarządu Województwa Śląskiego, Bernadetta
Niemczyk - przewodnicząca Krajowej
Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Warszawie, Marian Wróbel - były starosta Powiatu
Myszkowskiego, Jan Kieras - wicestarosta
Powiatu Myszkowskiego, Łukasz Stachera - starosta Powiatu Myszkowskiego,
Ryszard Świerdza - sołtys Żarek Letnisko
w imieniu Rady Sołeckiej, Anna Operacz
- dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury
w Częstochowie, Bogdan Pieroń - dyrektor szwajcarskiej firmy „Sika” z siedzibą w
Krakowie, Zbigniew Konieczko - przewodniczący Rady Gminy Poraj, Krystyna Miler Towarzystwo Przyjaciół Żarek Letnisko im.
Hrabiny Raczyńskiej.
Za wspieranie działań i promocję działalności GOK w Poraju tytuł Partnera
Medialnego
otrzymali::
Telewizja Katowice (Redakcja w Częstochowie), Radio Katowice, Kurier Jurajski,
Gazeta Myszkowska oraz Dziennik Zachodni.
Za bezinteresowną pracę na rzecz działań kulturalnych tytuł Altruisty otrzymali:
Lech Jędryka - wiceprezes Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa RP, Iwona
Chmurzewska - główny specjalista ds.
WGD i obszarów wiejskich, Beata Kulisa
Grabowska główny specjalista ds. ekonomiki, Janusz Marcisz - artysta rzeźbiarz,
Robert Drogosz - artysta ceramik, Barbara
Pińczyńska - artysta plastyk, Starostwo Powiatowe w Myszkowie, Międzypowiatowy
Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Śląska
Organizacja Turystyczna, Sołectwo Żarki
Letnisko, Ochotnicza Straż Pożarna w Żarkach Letnisko, Klub Emeryta z Żarek Letnisko, Towarzystwo Przyjaciół Żarek Letnisko
im. Hrabiny Raczyńskiej, Koło Gospodyń
Wiejskich „Malwy” oraz chór „Porajanki”.
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- dokończenie ze str.4

Gala „Mecenasa Kultury” nie odbyła by się
gdyby nie pomoc wielu sponsorów:
Restauracji „Jaś i Małgosia”, która już po raz
drugi udostępniła lokal wraz z obsługą.
Piekarni „Brel”, która przygotowała piętrowy tort i ciasta.
Firmy państwa Rebane z Myszkowa, która
zasponsorowała produkty spożywcze.
Jurajskiej Spółdzielni Pracy, która przekazała napoje.
Pana Bogdana Celeban, który zapewnił
transport.
Salonu „Edit” Edyty Maroń, która ufundowała sukienkę dla królowej balu.
„Zajazdu u Renaty”, który przygotował

paszteciki.
Firma „Fungipol” z Poraja odpowiedzialnej
za dowóz pieczarek.
Lidii Wilczyńskiej oraz Krzysztofa i Marka
Salamońskich, którzy dostarczyli produkty spożywcze.
Dzięki pomocy wszystkich wymienionych
sponsorów oraz pracy ludzi dobrej woli
Gala „Mecenasa Kultury” miała szczególny charakter, a dzięki temu gmina po raz
kolejny pokazała, że potrafi zorganizować imprezę na wysokim poziomie, która
echem odbiła się również poza powiatem
myszkowskim.

SZKOŁY

„BAŒNIOWE JASE£KA” W SP W PORAJU
Uczniowie klasy IV ze Szkoły Podstawowej w Poraju przedstawili w tym roku
„Baśniowe jasełka”. Wcielili się w role:
Czerwonego Kapturka, Jasia I Małgosi,
Calineczki, Pinokia oraz Dziewczynki z
zapałkami. Wszystkie postacie oddały
cześć Dzieciątku Jezus oraz „zostawiły w
szopce swoje wady, a wyniosły na świat
tylko zalety”.
Inscenizację uświetniły anioły oraz pasterze z klasy II a, śpiewając kolędy „Ma-

lutkiemu”. Nie zabrakło również śpiewających i grających aniołów z klasy IV.
Na gitarze przygrywał Maciej Brymora z
klasy VIa.
Szkolne jasełka zakończyły Angelika Kuwak i Sandra Floryszczyk z klasy Va, porywając do śpiewu całą salę. W ich wykonaniu usłyszeliśmy „Grudniowe noce”.
Scenariusz nietypowych jasełek opracowała pani katechetka Aleksandra Kupczyk. Śpiewających aniołów i pasterzy

przygotowała pani Elżbieta Krawczyk.
Wszelką pomoc oferowała pani Izabela
Topolska.
„Baśniowe jasełka” uczniowie zaprezentowali również w kościele w Poraju podczas niedzielnej mszy św. dla dzieci oraz
w Domu Pomocy Społecznej „Caritas”.
Brawa i słodki poczęstunek były najlepszą nagrodą dla młodych wykonawców.

MY TE¯ MAMY SWOJE PRAWA! – HAPPENING W SP W PORAJU
W tym roku mija 20 rocznica uchwalenia
konwencji o prawach dziecka.20 listopada1989 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło jednomyślnie Konwencję oPrawach Dziecka.
Dla uczczenia tej niezwykle ważnej daty
uczniowie SP im. kpt. L. Teligi wPoraju
przygotowali uroczystość poświęconą
tym wydarzeniom, potwierdzającym, że
dzieci -jak wszyscy ludzie- mają swoje
prawa, muszą być traktowane z szacunkiem i godnością.Uczniowie klasy IV,
wcielając się w postaci dzieci różnych
narodowości i ras,przedstawili w formie inscenizacji wszystkie swoje prawa:
prawo do życia, do godnego iodpowiedzialnego traktowania, do bezpłatnej
edukacji, do zabawy i odpoczynku.
Uczniowie klas I – III pod czujnym okiem
wychowawców przygotowali w formie
barwnychprac plastycznych wszystkie

swoje prawa, które były eksponowane
na sali gimnastycznej, uczniowie klas IV
– VI w formie opowiadań, wierszy oraz
albumów przedstawili prawa widziane
swoimi oczami.
Świadomi, że mają prawo do rozwijania
swoich talentów, dwie uczennice z klasy
II B wystąpiły przed publicznością szkolną, śpiewając piosenki.
Podsumowaniem tej niecodziennej uroczystości był przemarsz uczniów wraz
z nauczycielami ulicami Poraja. Każdy
niósł niebieski balon z wypisanym prawem. Na boisku szkolnym na znak dany
przez p. dyrektor Danutę Służałek – Jaworską uczniowie wypuści trzymane w
dłoniach balony, które poszybowały w
świat, by cały świat dowiedział się ,, że
my uczniowie SP w Poraju mamy swoje
prawa i znamy je.”
We współczesnym świecie przemocy,

braku czasu ze strony dorosłych, a nawet egzystowania na granicy skrajnego
ubóstwa ważne jest, by Konwencja o
Prawach Dziecka nie była prawem zapisanym wyłącznie na papierze, ale przede
wszystkim przestrzeganym przez dorosłych. Obowiązkiem nauczycieli jest
uświadamianie dzieciom, ich rodzicom,
aby pamiętali ,, że dziecko to też człowiek”, o czym przekonywał na początku
XX wieku wielki pedagog i przyjaciel
dzieci Janusz Korczak.
Jeśli uda się zapewnić dzieciom na całym świecie przetrwanie i rozwój, jeśli
zapewnimy im ochronę przed krzywdą
i wyzyskiem i damy możliwość udziału
w podejmowaniu decyzji odnośnie ich
życia, to stworzymy podstawy takiego
społeczeństwa, którego wszyscy pragniemy i na jakie zasługują dzieci.
Anna Szczęsna

M£ODZI PATRIOTYCZNIE
Tradycją Szkoły Podstawowej w Poraju jest kultywowanie i popularyzacja
wśród uczniów gminy Poraj znajomości
i śpiewu pieśni patriotycznych. Dlatego
co roku odbywa się tam Przegląd Pieśni
Patriotycznej.
Pomysłodawcą i organizatorem tego
przedsięwzięcia jest dyrektor szkoły
Danuta – Służałek – Jaworska. Występy
młodych śpiewaków poprzedziła uroczysta akademia z okazji 91 rocznicy
Odzyskania Niepodległości przez Polskę w wykonaniu uczniów klasy VI a.
Przedstawili inscenizację opartą na motywach walk młodzieży polskiej w obronie ojczyzny. Od upadku Polski poprzez
liczne powstania, zsyłki na Sybir, aż po I

wojnę światową. Wystąpiła matka – Polka szukająca na pobojowisku swego
kilkunastoletniego syna oraz motyw
bezimiennego krzyża. W inscenizacji
wykorzystano liczne pieśni legionowe.
Po obejrzeniu inscenizacji odbył się
czwarty Gminny Przegląd Pieśni Patriotycznej, w którym uczestniczyło 50
uczniów ze szkół gminy Poraj, w tym z
Jastrzębia, z Choronia, z Kuźnicy Starej
oraz z Poraja.
Uczniowie śpiewali piękne pieśni legionowe, które rozbrzmiewały często
wśród dźwięków instrumentów, na których mistrzowsko grali młodzi muzycy.
Wykonali swe utwory przy dźwiękach
organów, skrzypiec, fletów i akordeonu.

Na zakończenie wystąpił zespół „Fleciki”,
który wykonał utwór „Ziemia rodzinna”.
D. Służałek – Jaworska podziękowała
wykonawcom za liczny udział i zapał z
jakim wykonywali swe utwory. Podziękowania usłyszała również publiczność,
która aktywnie włączyła się i wspólnie
śpiewała refreny niektórych utworów.
Wszystkich nagrodzono słodkim upominkiem oraz dyplomem.
-Dzięki takim przedsięwzięciom możemy być pewni, że nasza piękna tradycja
narodowa przekazywana najmłodszym
nie przeminie – mówi dyrektor szkoły.
Anna Szczęsna
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SZKOŁY :: PRZEDSZKOLA

ZA WASZE GOR¥CE SERCA I POMOCNE
D£ONIE” – „ DZIEÑ BABCI I DZIADKA”
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PORAJU
Dnia 29 stycznia 2010r. na terenie świetlicy
szkolnej uczniowie z klasy IIb powitali gości
montażem słowno-muzycznym, nawiązującym
do tematyki uroczystości, po czym przedstawili
zaproszonym na spotkanie Babciom i Dziadkom uwspółcześnioną wersję„Królewny Śnieżki
i siedmiu krasnoludków”. Na uwagę zasługują
solowe występy „milusińskich”: gra na skrzypcach (Karolina Lada), gra na syntezatorze (Mikołaj Rajczyk, Karolina Lada) śpiew kolęd ( Oliwia
Sobota, Adrianna Przeniosło, Jakub Macoch,
Karolina Lada, Mikołaj Rajczyk, Agata Fąfera)
oraz prezentacja wierszy (Dominik Kocznur, Jakub Macoch, Mikołaj Rajczyk).
Niezwykłą atmosferę spotkania podkreślały nie
tylko odważne występy dzieciaków, barwna

dekoracja oraz fantazyjnie udekorowane przez
rodziców stoły - lecz również życzenia, spontanicznie składane przez dzieci swoim najbliższym.
To już kolejna popołudniowa uroczystość zorganizowana przez członków koła artystycznego klasy II b, w ramach cyklicznych spotkań z
członkami własnych rodzin.
Już w ubiegłym roku szkolnym „ mali artyści”
zaprezentowali swoim rodzicom dwa przedstawienia teatralne, oparte na motywach bajek
klasyki dziecięcej, do których z pomocą rodziców i wychowawcy klasy – K. Puszczewicz przygotowywali barwne rekwizyty
i dekoracje sceniczne.
W grudniu 2009r. okresowe spotkanie z rodzi-

cami poprzedzone zostało słowno- muzycznym
montażem, do którego uczniowie przygotowali
się z dużą starannością.
Rodzinne spotkania „przy herbatce” warto
kontynuować, bo…stwarzają okazję do obserwowania artystycznych dokonań dzieci, coraz
sprawniej „zmagających” się ze sztuką teatralną.
Dają także możliwość kształtowania dobrych
relacji między nauczycielem
a środowiskiem rodzinnym ucznia, lecz przede
wszystkim kształtują w dzieciach umiejętność
okazywania uczuć i podejmowania działań na
rzecz osób najbliższych.
K. Puszczewicz

CIEP£E, KOLOROWE, EKOLOGICZNE
I NOWOCZESNE PRZEDSZKOLE
W PORAJU (dokoñczenie ze str.3)
Beata Rajczyk, dyrektor placówki.
W konferencji udział wzięli m.in.: Beata
Goleśna z Urzędu Marszałkowskiego,
Jadwiga Zasik - skarbnik gminy, radni:
Janusz Błaszczyk, Jolanta Kozak i Władysław Madejski oraz sołtysi z Kuźnicy
Starej i Poraja, Agnieszka Biała Boy dyrektor Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Starej, Agnieszka Kurzak - dyrektor
Niepublicznego Przedszkola w Masłońskiem i Joanna Sawicka - dyrektor przedszkola w Żarkach Letnisko. Oczywiście w
tak uroczystym dniu nie mogło również
zabraknąć rodziców.
Na zakończenie spotkania przedszkolaki dały popis swoich artystycznych
możliwości. Dzieci śpiewały, tańczyły i
recytowały wiersze. Wszystkie występy
nagrodzone były gromkimi brawami, ale
szczególne owacje zebrał zespół „Leśne
Skrzaty”, który wystąpił w specjalnych
strojach z nazwą i logiem przedszkola. Wszystkie stroje zakupione zostały
w ramach projektu, jako jedna z form
jego promocji. Na twarzach dzieci nie
widać było w ogóle tremy, tylko ogrom10 Kurier Po rajski Nr1/2010

ną radość. Wszystkie występy rodzice
uwieczniali pstrykając fotki i nagrywając
kamerami. W roli akompaniatora wystąpiła Barbara Matławska. Do występu
przedszkolaków przygotowała: Joanna Górniak, Małgorzata Pustuł, Mariola

Szewczyk, Justyna Morgała i Agnieszka
Cygan. Podsumowując występ dzieci
stwierdziły, że o przedszkolu w Poraju
niebawem znowu usłyszymy. (ep)

fot.: koordynatorzy projektu: Ewelina Moniak i Łukasz Szecówka

SZKOŁY :: SPORT SZKOLNY

TURNIEJ W DWA OGNIE W SP W PORAJU
Turniej w Dwa Ognie o puchar starosty
myszkowskiego Łukasza Stachery odbył
się w Poraju. Graczy gościła SP im. kpt. Leonida Teligi. Wystąpiło 5 drużyn.
Najlepsi okazali się gospodarze. Na drugim miejscu uplasowała się podstawówka
`z Choronia, za nią Żarki Letnisko, Kuźnica
była na czwartym miejscu, a jako piąte turniej zakończyły dzieci z Jastrzębia. Nad pra-

widłowym przebiegiem zawodów czuwali
Andrzej Pawłowski i Przemysław Hajducki.
Ufundowane przez starostę nagrody wręczyli starosta myszkowski Łukasz Stachera
i radna powiatowa Danuta Służałek – Jaworska, dyrektor SP w Poraj
Dwa ognie jest wieloosobową zabawą
sportową, przeznaczoną głównie dla dzieci. Rozgrywki toczą się w hali w prostokącie

SUKCES W KONKURSIE
HISTORYCZNYM

podzielonym na dwie równe części. W grze
rywalizują dwa zespoły. Gra polega na wzajemnym „zbijaniu się – tzn. uderzaniu piłką
w osoby będące w drużynie przeciwnej.
Różnorodność form ruchowych stosowanych w tej grze, jak biegi, rzuty, skoki, przysiady czy uniki oddziałuje wszechstronni
na uczestników, a sama gra cieszy się wielką popularnością.

GMINNY
PRZEGL¥D
KOLÊD

Ju¿ od wielu lat organizuje siê Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy ¿o³nierza i
dzieje orê¿a polskiego”.
Tegoroczna edycja rozgrywana jest pod
has³em „Losy ¿o³nierza i dzieje orê¿a polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do

W dniu 21.12.2009 w Szkole Podstawowej w Jastrzębiu już po raz
czwarty spotkali się uczniowie z całej gminy, aby wziąć udział w
Gminnym Przeglądzie Kolęd. W tym roku przegląd został objęty
patronatem Wójta Gminy Poraj. Zgromadził wielu młodych artystów, którzy pragnęli podzielić się swoimi umiejętnościami wokalno-muzycznymi. Dla każdego ucznia przewidziano dyplom i
słodycze, natomiast wszystkie szkoły biorące udział w przeglądzie otrzymały zestawy pięknych książek ufundowane przez wójta gminy, pana Mariana Szczerbaka.
Z pewnością wszyscy uczestnicy prezentowali bardzo wysoki poziom, wiele wysiłku oraz czasu poświęcili na przygotowanie się
do występu. Dlatego wszystkim serdecznie dziękujemy i życzymy
dalszych sukcesów oraz rozwoju talentów muzycznych. (M Ł)

Orszy”.
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów
klas IV–VI szkoły podstawowej, gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej,
szczególnie zainteresowanych historią
oraz wykazujących się na wszystkich etapach umiejętnościami i wiedzą wynikającą z podstawy programowej kształcenia
ogólnego w zakresie historii, poszerzoną
o treści pozaprogramowe. Tematyka konkursu obejmuje historię Polski i historię powszechną oraz dzieje oręża polskiego od X
do XX w., z uwzględnieniem znajomości
broni i barwy, architektury obronnej, literatury, malarstwa batalistycznego i por-
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tretowego, muzyki i pieśni, tekstów źródłowych, topografii wojskowej, heraldyki,
sfragistyki i falerystyki (pieczęcie, odznaki
i znaki honorowe).
Przeprowadza się go jest w trzech etapach
i kończy zawodami centralnymi.
I etap – szkolny, organizowany przez dyrekcje szkół, przeprowadzany w listopadzie;
II etap – rejonowy, organizowany przez
kuratoria oświaty – delegatury kuratoriów,
przeprowadzany w styczniu;
III etap – wojewódzki, organizowany
przez kuratoria oświaty, przeprowadzany
w marcu;

zawody centralne, organizowane przez
Komitet Organizacyjny Konkursu, przeprowadzane w czerwcu.
Uczeń klasy IV Szkoły Podstawowej im.
K. Wielkiego w Jastrzębiu, Błażej Ciepiał,
przygotowujący się do konkursu pod
opieką mgr Marty Łysek, zakwalifikował
się do etapu wojewódzkiego i tym samym
uzyskał tytuł finalisty konkursu. Gratulujemy i życzymy wyjazdu do Warszawy na
zawody centralne oraz uzyskania tytułu
Laureata. (M Ł)
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