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SPOŁECZNO-KULTURALNO-OŚWIATOWY DWUMIESIĘCZNIK GMINY PORAJ 

ISSN 1506-9699 NR BEZPŁATNY

Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom – mieszkankom 
Gminy Poraj składam z serca płynące, szczere życzenia 

wszelkiej pomyślności, zdrowia, spełnienia marzeń oraz 
sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

Niech radość i uśmiech towarzyszy Paniom każdego dnia, 
a uczucia przyjaźni i miłości dają poczucie spełnienia 

i satysfakcji.

NR 1 styczeń/luty 2011 r.

Wójt Gminy Poraj 
Łukasz Stachera  
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informacje :: kultura 

Oddajemy do Państwa rąk kolejny, naj-
nowszy numer „Kuriera Porajskiego”, 
dwumiesięcznika poświęconego bieżą-
cym wydarzeniom oraz informacjom z 
naszej gminy. Mam nadzieję, że spełni 
on Państwa oczekiwania. Dokładamy 
nieustannych starań, aby prezentowa-
ne zagadnienia w pełni odzwierciedla-
ły minione dwa miesiące. Celem zapo-
znania się z szerszymi informacjami o 
naszych działaniach zapraszam do re-
gularnego odwiedzania strony www.
ugporaj.pl oraz BIP-u naszego Urzędu. 
Zapraszam do lektury.

Wójt Gminy Poraj
Łukasz Stachera

Uhonorowano mecenasów kUltUry

Impreza „Mecenas Kultury” odbyła się 
już po raz czwarty z rzędu. O przyznaniu 
wyróżnień dla mecenasów decydowała 
Honorowa Kapituła, w składzie:  Kata-
rzyna Kaźmierczak – przewodnicząca 
Rady Gminy, Barbara Trząskowska–
Szcześniak - przewodnicząca Komisji 
ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw 
Społecznych, Barbara Pińczyńska – ar-
tysta plastyk, Janusz Marcisz – artysta 
rzeźbiarz, Robert Drogosz – artysta ce-
ramik i Renata Garleja – dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury. Kapituła przyzna-
ła kilkadziesiąt wyróżnień dla firm, osób 
prywatnych, instytucji, parlamentarzy-
stów, mediów. Nie zapomniano chyba 
o nikim, kto choćby w najmniejszy spo-
sób wsparł przedsięwzięcia kulturalne w 
gminie.  Mecenasom kultury wyróżnie-
nia wręczyli: wójt Gminy Poraj Łukasz 
Stachera, przewodnicząca Rady Gminy 
Katarzyna Kaźmierczak oraz dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Poraju 
Renata Garleja. Za wsparcie finansowe 
- tytuł Złotego Sponsora w roku 2010 
zdobyła firma KACPER – Moniki i Toma-
sza Brymorów. Na sobotnim balu bawi-
ło się ponad 100 osób, a przed publicz-

nością zaprezentowała się Społeczna 
Orkiestra Dęta z Poraja, Orkiestra Dęta z 
Żarek Letniska, Szkoła Tańca „Quick Dan-
ce” z Częstochowy oraz Jurajska Kapela 
Biesiadna. Nie zabrakło też ogromne-

go tortu i szampana, a do samego rana 
gości bawił zespół „Yunix” z Katowic. W 
czasie zabawy wybrano Króla i Królową 
Balu, którymi zostali: Renata Janicka i 
Leszek Nemś. 

W sobotę 19 lutego w Ośrodku Szkoleniowym „Poraj” w Jastrzębiu odbyła się doroczna impreza „Mecenas 
Kultury 2010” połączona z balem. Ideą przedsięwzięcia jest wyrażenie wdzięczności dla wszystkich firm, 
instytucji i osób prywatnych zaangażowanych we wsparcie imprez kulturalnych odbywających się na te-
renie gminy. 
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kultura  :: imprezy 

sołtysi wybrani

Choroń
Sołtys Edward Mizera
Rada Sołecka: Robert Gurbała, 
Jerzy Maszczyk, Piotr Mazur, 
Krystyna Strzelczyk, Bożena Rzeszut. 

Dębowiec
Sołtys Edward Królak
Rada Sołecka: Alojzy Młyńczak, 
Wojciech Radło, Beata Wolak. 

Gęzyn
Sołtys Jan Podsiadlik
Rada Sołecka: przewodniczący 
Witold Pasternak, Jan Podsiadlik, 
Andrzej Caliński, Halina Chwist, 
Krzysztof Kołacz, Anna Nitschke, 
Mirosław Sobota. 

Jastrząb
Sołtys Jolanta Zalega
Rada Sołecka: przewodniczący 
Zdzisław Broncel, Wanda Kukla, 
Edward Kuc, Jerzy Chwist, 
Adam Sawicki.

Kuźnica Stara 
i Kuźnica Folwark 
Sołtys Teresa Ociepka
Rada Sołecka: przewodnicząca 
Teresa Ociepka, Teodora Kostarczyk, 
Irena Musialik, Anna Trojakowska, 
Bogusław Pluta.
 

Masłońskie
Sołtys Sławomir Widawski
Rada Sołecka: Adam Pietrzyk, 
Zygmunt Skrzypiec, Katarzyna 
Rzepka, Krzysztof Skorek, 
Włodzimierz Przewieźlik.

Poraj
Sołtys: Barbara Caban
Rada Sołecka: Leszek Glinka, 
Wojciech Rosikoń, Janusz Błaszczyk, 
przewodnicząca Barbara Caban, 
Grzegorz Olczyk.
 

Żarki Letnisko
Sołtys Ryszard Świerdza
Rada Sołecka: przewodnicząca 
Danuta Zenderowska, Henryk 
Koźmiński, Marek Kułach, 
Janusz Kurdziel, Sebastian 
Nieszporski. Komisja Rewizyjna: 
przewodnicząca Zdzisława Polak, 
Jadwiga Dulias, Jan Wiaderek.

W Gminie Poraj zakończyły się już wybory sołtysów i rad sołeckich. W większości sołectw, mieszkańcy 
postanowili zaufać osobom, które pełniły obowiązki sołtysa w ostatniej kadencji. Zebrania cieszyły się du-
żym zainteresowaniem lokalnej społeczności, będąc także okazją do spotkania z nowym wójtem Gminy 
Poraj Łukaszem Stacherą, radnymi Rady Gminy i pracownikami Urzędu Gminy. Wójt Łukasz Stachera na 
każdym z zebrań prezentował mieszkańcom najważniejsze założenia oraz plany inwestycyjne i działania w 
poszczególnych miejscowościach na lata 2011-2014. 
Poniżej prezentujemy sołtysów oraz składy rad sołeckich kadencji 2011-2014.

Wszystkim wybranym gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz lokalnej społeczności.
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rada gminy poraj

V I VI SESJA RADY GMINY PORAJ

W trakcie posiedzenia piątej sesji, która 
odbyła się w dniu 28 stycznia br., radni 
oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy 
Gminy Poraj, wysłuchali sprawozdania 
wójta Łukasza Stachery z działalności 
międzysesyjnej, m.in. z realizowanych 
przez gminę Poraj inwestycji, z funkcjo-
nowania Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, Urzędu Stanu Cywilnego i 
aktywności zewnętrznej Wójta. Ponad 
dwie i pół godziny zajęły serie pytań za-
dawanych przez radnych i mieszkańców 
oraz odpowiedzi na nie, w szerokim za-
kresie obszarów funkcjonowania samo-
rządu gminnego i aktualnych proble-
mów mieszkańców gminy.   
W trakcie obrad radni powołali Jolantę 
Kozak do Rady Społecznej Samodziel-
nego Publicznego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w 
Poraju, zatwierdzili zmiany w planie od-
nowy miejscowości Poraj na lata 2009-
2015, zmiany w budżecie Gminy Poraj 
na rok 2011 oraz fragmenty „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Poraj”. 
Przedmiotem posiedzenia była również 
analiza sytuacji mieszkańców objętych 
opieką GOPS w związku z zimą oraz in-
formacja z przebiegu akcji „Zima” w gmi-
nie. 

W trakcie obrad szóstej sesji Rady Gminy, 
w dniu 25 lutego br., radni przyjęli zmia-
nę statutu Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Poraju, wybrali radnego Andrzeja Paw-
łowskiego na członka Rady Społecznej 
przy Samodzielnym Publicznym Zakła-
dzie Opieki Zdrowotnej w Myszkowie. 
Ponadto zmieniono uchwałę w sprawie 
określenia szczegółowych zasad, spo-
sobu i trybu umarzania, odraczania lub 
rozkładnia na raty należności pienięż-
nych mających charakter cywilnopraw-
ny, przypadających Gminie Poraj lub jej 
jednostkom organizacyjnym. Przyjęto 
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
wyodrębnienie w budżecie Gminy Poraj 
środków stanowiących fundusz sołecki, 
w sprawie trybu i sposobu powoływa-
nia i odwoływania członków Gminne-
go Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 

szczegółowych warunków jego funkcjo-
nowania, w sprawie wyrażenia zgody na 
nabycie nieruchomości na rzecz Gminy 
Poraj oraz w sprawie umorzenia czyn-
szu dzierżawnego za miesiąc grudzień 
2010 roku oraz miesiące styczeń i luty 
2011 roku. W porządku obrad znalazła 
się również informacja o stanie służby 
zdrowia za rok 2010 i plany na bieżący 
rok, którą przedstawił kierownik SPZOZ 
GOZ w Poraju Piotr Jaros. Sprawozdanie 
z przeprowadzonych wyborów sołtysów 
i rad sołeckich złożył wiceprzewodniczą-
cy Rady Krzysztof Klimek. 

W styczniu i w lutym dwukrotnie zbierała się Rady Gminy Poraj. Radni wysłuchali sprawozdań wójta z okre-
su międzysesyjnego i odpowiedzi na zadane pytania radnych i mieszkańców oraz podjęli przewidziane w 
porządkach posiedzeń uchwały.
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inwestycje :: organizacje pożytku publicznego 

500 TYS. ZŁ URATOWANE

Na budowę budynku wielofunkcyjnego przeznaczono z bu-
dżetu Gminy Poraj 700 tysięcy złotych. Brakujące 500 tys. 
Urząd Gminy planował pozyskać z dofinansowania unijnego 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jeszcze 
poprzednie władze gminy, złożyły błędny wniosek o dofinan-
sowanie. Istniało realne zagrożenie, że gminie nie udałoby się 
pozyskać tych środków. Od początku kadencji wójt Łukasz 
Stachera podjął zdecydowane zabiegi o zmianę dotychczaso-
wej, negatywnej dla gminy, decyzji Urzędu Marszałkowskiego, 

w przeciwnym razie cały ciężar inwestycji spadłby na barki bu-
dżetu gminnego. I oto, przed paroma dniami, z Urzędu Mar-
szałkowskiego napłynęła informacja, że Zarząd Województwa 
podjął decyzję o przyznaniu środków na ukończenie rozbu-
dowy. W budynku wielofunkcyjnym powstaną dodatkowe 
klasy lekcyjne i sala gimnastyczna oraz pomieszczenia, które 
w przyszłości służyć będą m.in. KGW i radzie sołeckiej. 

Wszystkie przeszkody na drodze, do powstania budynku wielofunkcyjnego w Masłońskim, zostały prak-
tycznie usunięte. Obecnie po licznych interwencjach wójta Łukasza Stachery, Zarząd Województwa uznał 
argumenty Urzędu Gminy i postanowił o przyznaniu środków w wysokości 500 tys. zł na ukończenie, trwa-
jącej od ubiegłego roku, rozbudowy budynku wielofunkcyjnego. 

DODATKOWE 450 TYS. ZŁ 
NA REMONT DROGI I KANALIZACJI     
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Miller przekazał promesę Gminie Poraj w wysokości 
450 tys. zł. Kwota zostanie wykorzystana na usuwanie skutków ubiegłorocznej powodzi. Przewiduje się 
remont nawierzchni drogi w Masłońskim i kanalizacji w Poraju.  
Promesę, czyli zapewnienie dofinansowania na kwotę 450 
tysięcy złotych, przekazał Gminie Poraj, minister spraw we-
wnętrznych i administracji Jerzy Miller. Promesa na usuwanie 
skutków ubiegłorocznej powodzi pochodzi z rezerwy celowej 
budżetu państwa. Środki te mogą być przeznaczone wyłącz-
nie na usuwanie zniszczeń w mieniu publicznym. „Wysokość 
dofinansowania wynosi 80% wartości wybranego zadania, 

natomiast pozostała kwota stanowi wkład własny gminy” – 
mówi wójt Łukasz Stachera. W ramach dotacji Gmina Poraj 
przewiduje w roku 2011 dofinansowanie dwóch zadań: odbu-
dowa betonowego kanału sanitarnego na odcinku 370 m w 
ul. Skargi i Fabryczna w Poraju oraz przebudowa nawierzchni i 
budowa chodnika w ciągu ul. Sportowej w Masłońskim. 

PRZEKAż 1% ZE SWOJEGO PODATKU
Na terenie Gminy Poraj działają Organizacje Pożytku Publicznego, którym mogą Państwo przekazać jeden 
procent swojego podatku. Dzięki przekazaniu tych środków organizacje mogą prowadzić działalność na 
rzecz mieszkańców naszej gminy.

Aktualny wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
za rok 2010 wraz z rachunkami bankowymi, rokrocznie publikuje Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Poli-
tyki Społecznej. Z terenu Gminy Poraj są to:

KRS 0000036754 

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI MASŁOŃSKIE 
Nr konta 59105011681000002253335760

KRS 0000222551 

FUNDACJA „PORAJ”  
Nr konta 53105011681000002290421102

KRS 0000298334  

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻAREK LETNISKA IM. HRABINY STEFANII RACZYŃSKIEJ
Nr konta 33827900000123278920010001
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ekologia 

Produkujemy coraz więcej odpadów. Jest to cywilizacyjny 
uboczny aspekt naszego życia. Musimy mądrze i rozsądnie z 
tym problemem sobie poradzić, aby nie powodować degrada-
cji naszego środowiska. „Odpady, które wszyscy wytwarzamy, 
ich selekcja, zbiórka stały się problemem globalnym, naszym 
wspólnym. Nie jest to rzecz trudna, ale wymaga minimalnego 
zaangażowania i wyrobienia pewnego nawyku wprowadzo-

nego w codzienne życie.” - zachęca do uczestnictwa w akcji 
wójt Łukasz Stachera. Najlepszym rozwiązaniem jest rozpo-
częcie segregacji odpadów już w naszych domach i ich odbiór 
„u źródła”. Aby selektywna zbiórka przyniosła wymierne efekty 
konieczne jest poważne potraktowanie tematu. Przedsięwzię-
cie to, obok nieocenionych korzyści ekologicznych, niesie ze 
sobą znaczne oszczędności ekonomiczne.

ROZPOCZYNAMY ZBIóRKĘ ODPADóW SELEKTYWNYCh 
Urząd Gminy Poraj rozpoczyna odbiór odpadów zbieranych selektywnie przez mieszkańców gminy. 
Napełnione posegregowanymi odpadami specjalne worki z logo Gminy, odbierane będą w 2011 roku, 
zgodnie z harmonogramem w wyznaczonych terminach. Akcje w całości finansuje Urząd Gminy. 

CO POWINNY ZAWIERAĆ WORKI? 
Do worków zawierających szkło bezbarwne należy wrzucać 
czyste:

opakowania ze szkła bezbarwnego np. słoiki, butelki•	
stłuczkę szklaną wolną od zanieczyszczeń metalami i two-•	
rzywami (bez kapsli, zakrętek obrączek na szyjkach)

NIE WRZUCAMY;
szkła kolorowego •	
szkła okiennego, samochodowego, •	
luster, porcelany, fajansu i szkła zbrojonego, •	
zużytych żarówek, lamp neonowych i termometrów•	

Do worków zawierających szkło kolorowe należy wrzucać czy-
ste:

opakowania ze szkła kolorowego np. słoiki, butelki,•	
stłuczkę szklaną wolną od zanieczyszczeń metalami i two-•	
rzywami (bez kapsli, zakrętek obrączek na szyjkach)

NIE WRZUCAMY;
szkła bezbarwnego•	
luster, porcelany, fajansu i szkła zbrojonego, •	
zużytych żarówek, lamp neonowych i termometrów•	

Do worków zawierających plastikowe butelki- typu pet należy 
wrzucać:
1. opakowania po płynach i napojach pet- butelkę pet zgnieść 
i ponownie zakręcić

Do worków zawierających plastik należy wrzucać:
2. pojemniki po artykułach sypkich
3. artykuły gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych
4. folie, woreczki foliowe, reklamówki, 

NIE WRZUCAMY:
artykułów wykonanych z tworzyw sztucznych w połącze-•	
niu z innymi materiałami

styropianu•	
zużytych akumulatorów i baterii•	

Do worków zawierających makulaturę należy wrzucać:
czyste gazety, magazyny kolorowe, prospekty, zeszyty, kata-
logii, torby i worki papierowe, papier, kartonowe i tekturowe 
pudełka, tekturę falista

NIE WRZUCAMY:
opakowań z jakąkolwiek zawartością•	
kartonów pokrytych folią metalową lub tworzywami •	
sztucznymi( np. opakowań po mleku, sokach)
lakierowanego lub foliowego papieru z folderów rekla-•	
mowych,
tapet,•	
kalki•	
zatłuszczonego papieru ( np. z masła lub margaryny)•	

Do worków zawierających złom należy wrzucać:
aluminiowe puszki – zgniecione,•	
czyste puszki po konserwach•	
zakrętki od słoików•	
opakowania stalowe,•	

NIE WRZUCAMY:
puszek po farbach •	
pojemników po lakierach•	
opakowań po olejach i smarach•	
pojemników po aerozolach•	

Wszystkie odpady segregowane powinny być zgniatane!!
Dzięki temu zmniejszymy objętość odpadów i więcej mieści 
się ich w worku.
Worki wystawione przed posesję powinny być związane.

WORKI ZAWIERAJĄCE ŹLE POSORTOWANE SUROWCE LUB 
NIE ZWIĄZANE NIE BĘDĄ ZABIERANE

Co do worka, a co nie
WORKI Z LOGO GMINA PORAJ I OCHRONA ŚRODOWISKA NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJE DO GODZINY 8.00. 
FIRMA ODBIERA MAKSYMALNIE 6 WORKÓW Z POSESJI. 

WORKI Z NIEPOSEGREGOWANYMI ODPADAMI,  WORKI NIEOZNACZONE LOGO Gmina Poraj i Ochro-
na Środowiska, WORKI W ILOŚCI WIĘKSZEJ NIż 6 NIE BĘDĄ ODBIERANE!!!
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Sołectwo ulica Data zbiórki w roku 
2011r.

MASŁOŃSKIE TOPOLOWA, JURAJSKA, ŻARECKA, SPORTOWA

LETNISKOWA  -w miesiącach Lipiec i Sierpień

14  LUTY
 4  KWIECIEŃ
 6  CZERWIEC
 4  LIPIEC
 1  SIERPIEŃ
 3  PAŹDZIERNIK
 5  GRUDZIEŃ

ŻARKI 
LETNISKO

ZIELONA, ŚWIERKOWA, OGRODOWA, RACZYŃSKIEJ, GRUNWALDZKA, DŁUGA, 
SPORTOWA, JASNA, PORAJSKA, SŁONECZNA, NADRZECZNA, LIPOWA, 

AKACJOWA, PODLEŚNA, OKRĘŻA, PCK, NAŁĘCZOWSKA, WIEJSKA, SZKOLNA, 
KĄPIELOWA, LETNISKOWA, ŻURAWIA, WESOŁA, ROLNA, KRÓTKA, 

SĄSIEDZKA, PROSTA, BRZOZOWA, ŁĄCZNA, LEŚNA, GRZYBOWA, CICHA, 
JODŁOWA, KOPERNIKA, SPOKOJNA, GÓRNA, BAGIENNA, WIDNA, STAFFA

 14  LUTY
 4  KWIECIEŃ
 6  CZERWIEC
 4  LIPIEC
 1  SIERPIEŃ
 3  PAŹDZIERNIK
 5  GRUDZIEŃ

KUŹNICA 
FOLWARK

KUŹNICA 
STARA

GĘZYN

 14  LUTY
 4  KWIECIEŃ
 6  CZERWIEC
 4  LIPIEC
 1  SIERPIEŃ
 3  PAŹDZIERNIK
 5  GRUDZIEŃ

PORAJ JASTRZĘBSKA, JASNA, LEŚNA, GÓRNICZA, ZIELONA, SOSNOWA
ARMII KRAJOWEJ, 3-go MAJA, GRZYBOWA, KOLEJOWA, PIŁSUDSKIEGO, 

PÓŁNOCNA, SŁONECZNA, POŁUDNIOWA, GRANICZNA, KOSMICZNA, WESOŁA, 
WSCHODNIA,  CICHA, ZACHODNIA, CHOROŃSKA, MICKIEWICZA, 

ORZESZKOWEJ, CHOPINA, ŁĄKOWA, GWIEZDNA FABRYCZNA, STRAŻACKA, 
SPOKOJNA,  BRZOZOWA, KSIĘŻYCOWA, KOŚCIELNA, OKRĘŻNA, OGRODOWA, 

KOŚCIELNA, OKULICKIEGO, P. SKARGI, SADOWA, DĘBOWA

 21 LUTY
 11 KWIECIEŃ
 13 CZERWIEC
 11 LIPIEC
  8  SIERPIEŃ
 10 PAŹDZIERNIK
 12 GRUDZIEŃ

DĘBOWIEC  21 LUTY
 11 KWIECIEŃ
 13 CZERWIEC
 11 LIPIEC
  8  SIERPIEŃ
 10 PAŹDZIERNIK
 12 GRUDZIEŃ

CHOROŃ WOLNOŚCI, PARTYZANTÓW, LEŚNA, SZKOLNA, CZĘSTOCHOWSKA, ZIELONA, 
BROWARNA, KOZIEGŁOWSKA

 21 LUTY
 11 KWIECIEŃ
 13 CZERWIEC
 11 LIPIEC
  8  SIERPIEŃ
 10 PAŹDZIERNIK
 12 GRUDZIEŃ

JASTRZĄB 19-go STYCZNIA, WOJSKA POLSKIEGO, MICKIEWICZA, LEŚNA, STAWOWA, 
NADRZECZNA, PORAJSKA

 21  LUTY
 11 KWIECIEŃ
 13 CZERWIEC
 11 LIPIEC
  8  SIERPIEŃ
 10 PAŹDZIERNIK
 12 GRUDZIEŃ

harmonogram odbioru odpadów selektywnych 

Mieszkańcy  ulic nie wymienionych w poniższym harmonogramie  proszeni są o wystawianie 
posegregowanych odpadów w workach na najbliższą ulicę.

GDZIE TRAFIĄ NASZE ODPADY
Puszki metalowe powędrują do „Jawy” w Poraju. Odpady 
szklane wywiezione zostaną do Krynickiego Recyclingu S.A. 
W Olsztynie i DSS Recycling w Sławkowie, a papier z kolei do 
Prywatnego Zakładu Oczyszczania Miasta w Konopiskach. 
Odpady opakowań typu „PET” oraz odpady niesklasyfikowa-
ne składowane będą i poddawane dalszemu odzyskowi na 
terenie Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w 
Sobuczynie. 
Obecne technologie nie pozwalają na odzysk lub przetworze-
nie wszystkich rodzajów odpadów. Dlatego ważne jest by w 

workach do segregacji znalazły się odpady, które można pod-
dać recyklingowi.
Wyprodukowanie 1 tony papieru powoduje ścięcie 17 drzew. 
Ze 100 ton makulatury można wytworzyć 90 ton papieru. Od-
zyskując szkło tylko z 1 butelki można zaoszczędzić tyle ener-
gii ile zużyłaby 100W żarówka świecąca bez przerwy przez 4 
godziny. Na wyprodukowanie 1kg aluminium potrzeba tyle 
samo energii ile na wyprodukowanie 20kg chleba. Każdy z 
Nas powinien więc pracować nad tym, aby ograniczyć ilość 
powstających odpadów. 
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KOMPLEKSOWO ODWODNIMY GMINĘ

„Odtworzenie i wykonanie nowego odwodnienia jest priorytetem tej kadencji. W prowizorium budżetowym przeznaczono na 
ten cel 200 tys. zł. Zwiększyliśmy te środki do 300 tysięcy”. - mówi wójt Gminy Łukasz Stachera. Są to środki na odwodnienie 
rowów na terenie całej gminy. W bieżącym roku pozwolą one na wykonanie prac na odcinkach o łącznej długości 11 km oraz 
wykonanie 2 przepustów. W styczniu oraz lutym pracownicy Urzędu Gminy dokonali inwentaryzacji rowów na terenie gminy – 
także tych zniszczonych, zasypanych i zarośniętych. Przystąpiono również do prac nad procedurami przetargowymi.
W 2011 roku wykonane zostanie odtworzenie (odmulenie) rowów przydrożnych i odwadniających:

I. P O R A J – C H O R O Ń
   1. Rów od ul. Ogrodowej w Poraju do ul. Nowej w Choroniu  - 1220 mb
   2. Rów od ul. Chorońskiej do ul. Mickiwicza i dalej w kierunku lasu  - 880 mb
   3. Rów od ul. Brzozowej w kierunku ul. Chorońskiej do B-1  - 320 mb
   4. Rów B-1 od ul. Chorońskiej w kierunku m. Choroń   - 
1500 mb
   5. Rów od ul. Wolności w kierunku lasu w rejonie ul. Leśnej  - 100 mb
   6. Rów przydrożny przy ul. Partyzantów i bocznej od Partyzantów
       w Choroniu       - 500 mb
        Razem:  4520 mb
II. J A S T R Z Ą B
   1. Rów od ulicy na cmentarz w kierunku łąk     -  
740 mb
   2. Rów od ul. Mickiewicza w kierunku rz. Warta   - 880 mb
        Razem: 1620 mb
III. K U Ź N I C A  S T A R A
   1. Rów od zabudowań do drogi D-503 przez wieś i dalej 
       w kierunku zalewu       - 780 mb

IV. G Ę Z Y N 
   1. Rów w łąkach w kierunku rz. Złoty Stok     - 500 mb 

V. M A S Ł O Ń S K I E
   1. Rowy w rejonie ul. Ostrowskiej (lewa strona)   - 940 mb

VI. Ż A R K I  L E T N I S K O    (DZIERŻNO)           
    
   1. Rów od ul. Wesołej do ul. Słonecznej i dalej w kierunku 
       torowiska PKP, drogi wojewódzkiej D-791 i rz. Warty   - 2040 mb
   2. Rów przydrożny przy ul. Wesołej w Żarkach Letnisko  - 600 mb
         Razem:  2640 mb_

                                                             
            Razem:  11000 mb  
Przepusty:
1. Wykonanie przepustu w  ul. Chorońskiej w Poraju dł. 8 mb z rur betonowych ф 500 mm. Wloty umocnione prefabrykatami 
betonowymi (droga gruntowa).
2.Wykonanie przepustu w ul. Partyzantów w Choroniu dł. 8 mb z rur betonowych ф 400 mm. Wloty umocnione prefabrykatami 
betonowymi (droga asfaltowa).
Po rozstrzygnięciu przetargu i wyborze firmy, robotnicy przystąpią niezwłocznie do wykonania wszystkich prac, związanych z 
wykonaniem odtworzenia (odmulenia) rowów przydrożnych na terenie całej gminy.

Od początku tej kadencji władze Gminy Poraj potraktowały priorytetowo palący problem mieszkańców 
sporej części gminy – zalewanie domów i posesji. Na budowę rowów odwadniających przeznaczono w 
tegorocznym budżecie 300 tysięcy złotych. Urząd Gminy przystąpił do kompleksowego wykonania i od-
tworzenia rowów przydrożnych i odwadniających. Obecnie trwają procedury przetargowe. 

KLIKAJ WWW.CZYSTYZALEW.INfO
Z przyjemnością pragniemy poinformować wszystkich zainteresowanych, że funkcjonuje już oficjalna 
strona internetowa Programu „Zalew w Poraju, czysto jak w raju”.

Program „Zalew w Poraju, czysto jak w raju” jest wspólną inicjatywą mieszkańców Masłońskiego i Urzędu Gminy Poraj. Program 
jest współfinansowany przez Urząd Gminy. Ma połączyć wszystkich chętnych, mieszkańców pobliskich miejscowości, letników i 
osoby wypoczywające na Zalewem, w jednym określonym celu – zapewnienia czystej linii brzegowej. Program podzielony jest 
na 3 etapy, realizowane do 2013 roku, a następnie zaplanowano jego kontynuację. Zapraszamy do regularnego odwiedzania 
strony pod  adresem www.czystyzalew.info.

Informujemy, że w trosce o miesz-
kańców i odbiorców usług, Urząd 
Gminy Poraj uruchomił dodatko-
we telefony alarmowe, pod któ-
rymi można zgłaszać awarię sieci 
kanalizacyjnej oraz wodociągo-
wej na terenie Gminy Poraj:

tel stacjonarny: 
(0-34) 314 58 28
tel . komórkowy 
601 349 378

Telefony alarmowe czynne są od 
6.00 do 22.00.
Zgłoszenia można również 
nagrać na automatyczną 
sekretarkę. 
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URZĄD GMINY PORAJ :: INFORMACJE 

„Na pewno zmiany są potrzebne. Zmieniłem schemat organizacyjny urzędu. Wzmacniam go kadrowo o specjalistów. Chcę, aby każdy 
z mieszkańców odczuł korzystnie zmiany” - mówi wójt Łukasz Stachera. Pracę w Urzędzie Gminy rozpoczęli: Maria Magdalena 
Gurbała, Mariusz Musialik, Andrzej Kozłowski i Adam Zaczkowski.

NOWI W URZĘDZIE
Wraz z nowym rokiem, kadrę Urzędu Gminy zasiliła czwórka specjalistów, którzy pokierują 
nowymi referatami.

Sekretarz Gminy Poraj
Maria Magdalena Gurbała 
Nr pok. 216 (I piętro)
tel. (0-34) 314 52 51
m.gurbala@ugporaj.pl

Kierownik Referatu Gospodarki 
Komunalnej i Inwestycji 
Mariusz Musialik
Nr pok. 111 (parter)
tel. (0-34) 314 52 51
m.musialik@ugporaj.pl

Rzecznik Prasowy Urzędu Gminy Poraj
Kierownik Referatu Promocji, Kultury 
i Sportu
Andrzej Kozłowski
Nr pok. 214 (I piętro)
tel. (0-34) 366 85 77
promocja@ugporaj.pl

Kierownik Pozyskiwania Środków, 
Strategii i Turystyki
Adam Zaczkowski
Nr pok. 110 (parter)
tel. (0-34) 314 52 51
a.zaczkowski@ugporaj.pl

Ekipa remontowo – budowlana pracuje od kilku tygodni. Efekty jej pracy już są widoczne tu i ówdzie na terenie gminy. „Choć 
na chwilę obecną pogoda nie zawsze sprzyja naszej pracy, to staramy się wykorzystywać każdy możliwy dzień na remonty i prace 
porządkowe” - mówi Marek Minkina, szef brygady. Funkcjonowanie brygady wpisuje się w działania Urzędu Gminy w zakresie 
jej estetyzacji. Ekipa bowiem, nie tylko dba o czystość w gminie, ale również zajmuje się m.in. przycinaniem drzew w pasie przy-
drożnym dróg, bieżącą poprawą ich stanu czy dbałością o stan urządzeń infrastruktury obiektów gminnych. Oczywiście wszę-
dzie tam, gdzie gmina może wykonywać prace we własnym zakresie. Swoje działania ekipa zintensyfikuje, gdy pozwoli tylko na 
to lepsza wiosenna aura. Wówczas na pewno wszyscy w większym stopniu zauważymy efekty pracy gminnych remontowców.  

BRYGADA REMONTOWA JUż DZIAŁA
„Co masz zrobić dziś, nie odkładaj na jutro”, te słowa greckiego epika Hezjoda, zdają się przyświecać pracy 
specjalnej ekipie remontowo – budowlanej, powołanej przez wójta Łukasza Stacherę. Praca ekipy wre. Do 
jej zadań należy przeprowadzanie bieżących remontów i napraw w obiektach gminnych.

Od marca zanim wybierzemy się do Urzędu Gminy Poraj, aby załatwić swoją sprawę, musimy wziąć pod uwagę nowe godziny 
urzędowania. 

We wtorki urzędnicy będą pracować od godz. 7.30 do 16.00, 
a w piątki od 7.00 do 14.30. 
Natomiast w pozostałe dni tygodnia urząd będzie czynny od 7.00 do 15.00.

URZąD GMINY ZMIENIA GODZINY PRACY
Od 1 marca Urząd Gminy Poraj zmienił godziny urzędowania. Zmiany podyktowane są chęcią dostoso-
wania godzin pracy do oczekiwań mieszkańców, aby umożliwić dostępność urzędu w przystępniejszych 
godzinach oraz koniecznością dostosowania rozkładu czasu pracy urzędu do wymogów kodeksu prawa 
pracy.
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W poniedziałkowy walentynkowy wie-
czór 14 lutego, w Kinie „Bajka” w Poraju, 
zagrały dwa zespoły grające dynamicz-
ne rytmy rockowe i bluesowe. Najpierw 
przed porajską publicznością zaprezen-
tował się myszkowski zespół „Lipstick on 
the glass”, złożony z samych dziewcząt, 
które na równi zachwycają wykonaw-
stwem znanych światowych coverów 
muzyki rockowej, jak i urodą. Nic więc 
dziwnego, że ich występ spotkał się z 
prawdziwym aplauzem publiczności. 
Tuż po nich wystąpili „starzy wyjadacze” 
bluesa, czyli „Los bluesos tabakos”. Na co 
dzień występują w składzie: lider grupy 
perkusista Paweł Krzyczmonik, na klawi-
szach kompozytor wielu utworów grupy 
Mariusz Czernecki, oraz kompozytor To-
masz Świąć – gitara, harmonijka ustna 
Paweł Lasak, gitara basowa Przemysław 
Szymanek oraz wokalistka Anita Prokop. 

Publiczność bawiła się wyśmienicie, wie-
lokrotnie prosząc o bisy. Tego wieczoru 
nie zabrakło i innych atrakcji. Każdy kto 
chciał, mógł zlicytować przedmioty wy-
tworzone przez plastyków z porajskiego 
GOK. Chętnych nie brakowało, a zebrana 
kwota zasili miejscowe koło plastyków. 
Dla zakochanych była także możliwość 

nabycia kwiatów, dla tej jedynej i uko-
chanej osoby, przygotowanych przez 
„Kwiaciarnię Artystyczną” z Poraja. Licy-
tację udanie i z sukcesem poprowadziła 
przewodnicząca Rady Gminy Katarzyna 
Kaźmierczak. Wieczór walentynkowy za-
kończyła projekcja francuskiej komedii 
romantycznej „Licencja na uwodzenie”. 

WALENTYNKOWY WIECZóR
Dziewczyny z zespołu „Lipstick on the glass” i bluesowa porajska grupa „Los bluesos tabakos” uświetniły 
walentynkowy wieczór, który 14 lutego odbył się w porajskim Kinie „Bajka”. Organizatorem imprezy był 
Gminny Ośrodek Kultury i Urząd Gminy w Poraju.  

Złote gody to wyjątkowe święto, które 
obchodzi się po 50 latach wspólnego po-
życia małżeńskiego. Z tej okazji 18 lute-
go, w porajskim Urzędzie Stanu Cywilne-
go, odbyły się jubileuszowe uroczystości. 
„Wieloletnim małżeństwem, wzajemnym 
poszanowaniem i przywiązaniem świad-
czycie, że rodzina jest najważniejszą war-
tością w życiu człowieka. To właśnie dla-
tego Jubileusz Złotych Godów cieszy się 
tak wielkim poważaniem i szacunkiem 

społecznym”. – mówił do Jubilatów wójt 
Łukasz Stachera. Podniosła i wzruszająca 
uroczystość zgromadziła, w sali narad 
Urzędu Gminy Poraj, pary dostojnych 
jubilatów i ich rodziny. Na uroczystości 
pojawili się Państwo: Zofia i Włodzimierz 
Czerneccy, Zofia i Stanisław Konieczko-
wie, Barbara i Henryk Kuziorowie, Janina 
i Tadeusz Miękina, Bronisława i Czesław 
Nowakowie, Zenona i Jan Paskowie,  
 Romualda i Jerzy Piętowie, Daniela i Jó-

zef Pigoniowie, Janina i Janusz Zalewscy. 
Z różnych przyczyn na uroczystościach 
zabrakło: Zenony i Henryka Pakulskich, 
Marii i Bogusława Sawickich, Irminy i 
Leszka Tomaszewskich. Obecne pary ju-
bilatów otrzymały medale za długolet-
nie pożycie małżeńskie, przyznane przez 
Prezydenta RP. W imieniu Głowy Państwa 
medale wręczyli wójt Łukasz Stachera i 
przewodnicząca Rady Gminy Katarzyna 
Kaźmierczak. 

ZŁOTE GODY W PORAJU 
Dwanaście par małżeńskich z Gminy Poraj świętowało 50-lecie pożycia małżeńskiego. Były medale od Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Bronisława Komorowskiego i życzenia od wójta Gminy Poraj Łukasza Stachery. 
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sport 

Przygotowania do sezonu nasz klub 
rozpoczął od najważniejszych zmian w 
sztabie szkoleniowym. Od stycznia Po-
loniści przygotowują się pod okiem tre-
nera Krzysztofa Całusa. Na owoce pracy 
trenera czekać musimy aż do rozpoczę-
cia rozgrywek. Póki co, futboliści przygo-
towują się do nowego sezonu. Drobne 
zmiany nastąpiły również w Zarządzie 
Ludowego Klubu Sportowego „Polonia” 
Poraj. Funkcję sekretarza zarządu objął 
Andrzej Kozłowski, a skarbnika Marcin 

Jabłoński. Najmłodsi piłkarze „Polonii” 
wznowili treningi w połowie stycznia. 
Szkoleniowiec pracuje z podopiecznymi 
w hali w Gimnazjum w Poraju w ponie-
działki, środy i piątki. Mogą ponadto ko-
rzystać z obiektu kompleksu sportowego 
„Moje boisko Orlik 2012”.  Są to młodsze 
grupy, z rocznika 2000 – 2002.  W se-
niorach swoje umiejętności testuje 30 
zawodników. Większość to mieszkańcy 
gminy. Cały czas czynione są starania 
o pozyskiwanie nowych zawodników. 
Treningi odbywają się sześć razy w tygo-
dniu, czterokrotnie na hali i dwukrotnie 
na dworze. Dotychczas Polonia rozegra-
ła kilka sparingów. Na razie wiedzie się 
trochę w kratkę. Sukcesem zakończyły 
się sparingowe spotkania z Piastem Przy-

rów 4:0, olsztyńskim Sokołem 4:0 i Wartą 
Mstów 1:3. Troszkę mniej szczęścia było 
w wyjazdowych spotkaniach. Z trzecio-
ligowym MKS Myszków nasi ulegli 2:1, z 
Pogonią Kamyk 1:0, a z KS Częstochowa 
5:0. Remisem jednobramkowym zakoń-
czyły się sparingi z Liswartą Lisów oraz 
Przemszą Siewierz. Jak podkreśla trener 
Krzysztof Całus: „Dotychczasowe warunki 
stworzone 
przez Gmi-
nę Poraj 
i Ludowy 
Klub Spor-
towy „Polo-
nia” Poraj 
są bardzo 
dobre”.

POLONIA PRZYGOTOWUJE SIĘ DO ROZGRYWEK
W klubach piłkarskich trwają przygotowania do rundy wiosennej. Sezon przygotowawczy trwa także w 
„Polonii” Poraj. Przed sezonem wiosennym, lifting przeszedł skład Zarządu Klubu.   

Drużyna chłopców ze Szkoły Podstawowej w Poraju została zwycięzcą rywalizacji w halowej piłce nożnej. W finałowym 
spotkaniu SP z Poraja pokonała SP z Żarek Letniska 3:0, plasu-
jąc się na czele tabeli z 6 punktami, trzecia była SP z Choronia, 
a czwarta z Jastrzębia. „Gratuluję i dziękuję wszystkim uczest-
nikom turnieju. Rywalizacja była zacięta, jednak w duchu spor-
towych zasad fair play” – powiedział wójt Gminy Poraj Łukasz 
Stachera, wręczając nagrody w postaci okazałych pucharów. 
Organizatorem zawodów było Porajskie Towarzystwo Krze-
wienia Kultury Fizycznej i Sportu, trener radny gminny Andrzej 
Pawłowski, Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum w Po-
raju i LKS „Polonia” Poraj.       

ChŁOPCY Z PORAJA NAJLEPSI 
W środę 9 lutego w porajskiej hali sportowej Gimnazjum odbyła się kolejna z imprez pod patronatem Wój-
ta Gminy Poraj. Tym razem do emocjonującej sportowej rywalizacji w halowej piłce nożnej stanęli chłopcy 
szkół podstawowych.

ŚLADAMI GORTATA
Dziewczęta z Poraja i chłopcy z Żarek Letnisko 
wygrali Turniej Piłki Koszykowej o Puchar Wójta 
Gminy Poraj. Imprezę rozegrano w hali sportowej 
porajskiego Gimnazjum. W środę 2 lutego, w hali 
sportowej w Gimnazjum w Poraju, do sportowej 
rywalizacji przystąpiły gimnazjaliści z Żarek Letni-
ska i Poraja. Spotkanie zakończyło się wynikiem 
15:11 dla Porajanek. Wśród chłopców niepokona-
ni okazali się gimnazjaliści z Żarek Letniska, pokonując Gimnazjum z Poraja 41:22. Organizatorem Turnieju było Porajskie Towa-
rzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu, Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum w Poraju i LKS „Polonia” Poraj. 
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Jubileusz
Złotych 
Godów

Dziewczęta z Poraja 
wygrały Ligę

 w piłkę nożną

Myszkowianki 
z zespołu 
Lipstick on the Glass
bawiły publiczność 
porajskich 
Walentynek 2011

Orkiestra Dęta 
z Poraja 

zabawiała gości 
Balu 

Mecenasa 
Kultury


