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informacje :: rada gminy poraj 

Budżetem „ofensywnym, ale realnym” nazwał wójt Gminy Łukasz Stachera, przyjęty jed-
nogłośnie przez radnych na grudniowej sesji, budżet na 2012 rok. W 2012 roku dochody 
Gminy Poraj szacuje się na ponad 31 mln zł, wydatki mają wynieść ok. 30,5 mln zł. Je-
den milion złotych urząd zamierza przeznaczyć na spłatę kredytu długoterminowego. 
Wśród wydatków 5,8 mln zł stanowić będą wydatki majątkowe. Niewątpliwie najważ-
niejsze inwestycje nastąpią w dziedzinie gospodarki komunalnej i ochronie środowiska. 
2 mln zł radni postanowili przeznaczyć na budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków w 
Żarkach Letnisku i Masłońskich, 500 tys. zł na kontynuację II etapu budowy kanalizacji 
w Jastrzębiu, natomiast 150 tys. zł na remont kanalizacji w ciągu ulic Piotra Skargi i Fa-
brycznej w Poraju, a 100 tys. zł na uzupełnianie oświetlenia ulicznego. Ponad 800 tys. zł 
gmina przeznaczy na kulturę, a blisko 500 tys. zł na sport, z czego powstanie budynek 
LKS „Polonii” Poraj, lodowisko „Biały Orlik”,   ściana wspinaczkowa w Poraju oraz dalszy 
etap termomodernizacji Gminnego Ośrodka Kultury. Kontynuowane będzie odwodnie-
nie gminy na kwotę 250 tys. zł, doposażenie placów zabaw, 200 tys. zł wydatkowanych 
zostanie na budowę wodociągów. Na przebudowę gminnych dróg wydatki sięgną 1,2 
mln zł. Na realizację projektu rozbudowy infrastruktury wokół porajskiego „Orlika”, któ-
ra dofinansowana zostanie ze środków unijnych, przeznaczy się 200 tys. zł. 50 tys. zł 
przeznaczonych zostanie na plac targowy, także przy tym zadaniu UG sięgnie po środ-
ki zewnętrzne.  Blisko 20 tys. zł przeznaczonych zostanie na budowę infrastruktury in-
formatycznej. Ważne inwestycje nastąpią w oświacie, gdzie 200 tys. zł przeznaczonych 
zostanie na termomodernizację szkoły w Choroniu, a ponad 260 tys. zł na projekt i bu-
dowę Przedszkola w Żarkach Letnisku. Równo 100 tys. zł Gmina Poraj da na rozbudowę 
Szpitala Powiatowego w Myszkowie. Kwotę 160 tys. zł gmina przeznaczy na promocję, 
około 600 tys. zł na bezpieczeństwo publiczne, w tym wydatki modernizacyjne remiz 
ochotniczych straży pożarnych, a także dalszą rozbudowę gminnego monitoringu i za-
kup kamer. Na oświatę zostanie przeznaczona ogólna kwota ponad 12 mln zł, a pra-
wie 3,7 mln zł na pomoc społeczną. Fundusz sołecki wyniesie w tym roku ponad 126 
tys. zł. Ze środków tych zostaną wykonane: w Poraju – chodnik od ul. Piłsudskiego do 
GOZ; w Żarkach Letnisku – modernizacja parku przy ul. Raczyńskiej; w Jastrzębiu – si-
łownia zewnętrzna dla młodzieży; w Choroniu – zagospodarowanie skarp gminnych i 
Alei Lipowej, zakup mebli do szkoły i założenie lamp na słupach przy ul. Wolności; w 
Gęzynie – wykonanie chodnika od skrzyżowania w kierunku szkoły; w Masłońskich – za-
kup sprzętu nagłaśniającego i mebli do budynku wielofunkcyjnego, organizacja imprez 
integracyjnych; w Kuźnicy Starej – budowa boiska szkolnego. Uchwałę budżetową, po 
pozytywnych opiniach Regionalnej Izby Obrachunkowej i komisji budżetowo – finanso-
wej rady, został przyjęty jednogłośnie.                

„To budżeT ofensywny, ale realny” - Tak nazwał wójT łukasz sTachera 
Tegoroczny finansowy TorT gminy Poraj. radni jednogłośnie Podjęli 
uchwałę budżeTową w Trakcie grudniowej sesji rady. Poraj, jako jedyna 
gmina w Powiecie, odnoTował również nadwyżkę budżeTową.

Budżet ofensywny, ale realny

Szanowni Państwo, 
 
Oddajemy do Państwa rąk 
najnowszy numer „Kuriera 
Porajskiego”. Od bieżącego 
wydania nasza gazeta staje 
się miesięcznikiem. Jak zwy-
kle poświęconym bieżącym 
wydarzeniom oraz informa-
cjom z naszej gminy. Na na-
szych łamach pojawiają się 
nowe rubryki: historyczna 
- „Pamięć dziejów”,  Who is 
who w Gminie Poraj, w której 
poznamy osoby nam bliskie a 
często mało znane, kultural-
na - „Kącik z Pegazem”, a także 
interesująca rozmowa. Mam 
nadzieję, że zaproponowane 
zmiany zadowolą Państwa, a 
lektura „KP” stanie się miłymi 
chwilami. Zapraszam do lek-
tury, życząc wszystkim zdro-
wia i nieustającego pasma 
sukcesów w nowym roku.        

z wyrazami szacunku
Andrzej Kozłowski

Kierownik Referatu Promocji
Rzecznik Prasowy Urzędu 

Gminy
Redaktor Naczelny „Kuriera 

Porajskiego”
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inwestycje 

Nowa oczyszczalNia ścieków 
i kaNalizacja w jastrzębiu

Z nowo wybudowanej oczyszczalni 
ścieków będzie mogło korzystać ponad 
150 gospodarstw domowych. Nowa 
oczyszczalnia bytowo – gospodarcza 
pozwoli na przepustowość docelo-
wą Q=250m3/d. W ramach inwestycji 
wykonano jej część technologiczną, 
przepompownię ścieków, dwie pompy, 
budynek technologiczny i  wiatę. Zasto-
sowany reaktor biologiczny COMA-TEC 
20/250-P jest 3 komorowy o pojemności 
V1=49m3, V2=311m3 i V3=25m3. Wyko-
nano również punkt zlewny, przyłącze 
wodociągowe oraz energetyczne wraz 
z własnym transformatorem i agrega-
tem prądotwórczym. Do oczyszczalni 
pozwoli dojechać utwardzona droga. 
Całość inwestycji to koszt rzędu ok. 3,5 
mln zł. Oczyszczalnia powstawała razem 
z etapową budową kanalizacji. Pierw-
szy jej etap ma kosztować blisko 5 mln 
zł. Większą część środków na realizację 
inwestycji Gmina pozyskuje ze środ-
ków zewnętrznych, w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, z którego 
dofinansowanie ma wynieść ok. 2,6 mln 
zł. Inwestycja zasilona została również 
umarzalną w połowie pożyczką z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w kwocie ok. 

4,6 mln zł. Do tego wkład własny Gminy 
wyniósł ok. 1,3 mln zł. W poniedziałek 
19 grudnia odbyło się oficjalne otwar-
cie i oddanie do użytku oczyszczalni. 
Oficjalnego przecięcia wstęgi dokonali 
wójt Gminy Poraj Łukasz Stachera, rad-
ni z Jastrzębia Jolanta Zalega – sołtys 
miejscowości i Sylwester Sawicki, z-ca 
kierownika referatu inwestycji Artur 
Kret i prezes firmy „KAR-BUD” z Często-
chowy Karol Pilchowiec. „Nowa oczysz-
czalnia ścieków i kanalizacja to istotne 
inwestycje z punktu widzenia ochrony 
środowiska i mieszkańców. Cieszy fakt, 
że udało nam się szybko je zrealizować.” 

- powiedział wójt Gminy Poraj Łukasz 
Stachera. Zakończona została również 
budowa I etapu kanalizacji. Wykonawcą 
robót była firma „Wachelka - INERGIS” z  
Częstochowy. Dzięki nowej oczyszczalni 
ścieków i kanalizacji zmniejszy się zanie-
czyszczenie lokalnego środowiska natu-
ralnego, poprawie ulegnie jakość wód 
oraz zmniejszy się groźba zanieczysz-
czenia gruntów poprzez zmniejszenie 
ilości nieoczyszczanych ścieków zrzuca-
nych do odbiorników naturalnych oraz 
poprawę dostępu mieszkańców do no-
woczesnej infrastruktury kanalizacyjnej.

nową oczyszczalnię ścieków, kTóra ma m.in. PoPrawić czysTości wód warTy i zalewu Porajskiego, sTaraniem urzędu 
gminy Poraj, wybudowano w jasTrzębiu. zakończył się również i eTaP budowy sieci kanalizacyjnej. nowa inwesTycja 
służy już mieszkańcom miejscowości. budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją była największym ubiegłorocznym 
Przedsięwzięciem inwesTycyjnym w gminie Poraj. Tuż Przed święTami miało miejsce oficjalne jej oTwarcie.

Porajska Policja w nowym Hyundaiu
PosTerunek Policji w Poraju zasilił 
nowy radiowóz. na drogach naszej 
gminy zobaczyć można już 
nowiuTkiego hyundaia i-30, 
zakuPionego Przy finansowym 
wsParciu urzędu gminy.
Przed świętami aspirant To-
masz Adamczyk, kierownik 
posterunku policji w Poraju, 
odebrał kluczyki do nowego 
radiowozu, który służył będzie 
stróżom prawa w naszej gmi-
nie. W oficjalnej uroczystości, 
która odbyła się w Komendzie 

Powiatowej Policji w Myszkowie, uczest-
niczyło kierownictwo komendy oraz  

przedstawiciele samorządu, w tym wójt 
Gminy Łukasz Stachera. Po poświęceniu 

pojazdu i przekazaniu klu-
czyków, przystosowany do 
służby, w policyjnych bar-
wach, samochód Hyundai 
I-30 kombi, mógł wyruszyć 
na patrolowanie ulic naszej 
gminy i zabezpieczanie po-
rządku i bezpieczeństwa 
publicznego. Nowy radio-
wóz jest wyposażony w no-
woczesny ekonomiczny sil-
nik diesla. Zakupiony został 
przy finansowym wsparciu 
Gminy Poraj.
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inwestycje

Budynek wielofunkcyjny otwarty

W czwartek 15 grudnia oficjalnie od-
dano budynek do użytku. Na chwilę tą 
oczekiwali licznie zgromadzeni miesz-
kańcy miejscowości oraz władze, wśród 
nich m.in.: wicemarszałek Województwa 
Śląskiego Aleksandra Banasiak, wójt 
Łukasz Stachera, przewodnicząca rady 
Katarzyna Kaźmierczak wraz z radnymi, 
w tym radną z tej miejscowości Anną 
Zagrobą, dyrektor szkoły Agnieszka Ku-
rzak, ks. Maciej Klekowski i ks. Marek 
Gaborski, sołtys Sławomir Widawski, 

prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 
Masłońskie Stanisław Surma, kierow-
nicy referatów, rodzice uczniów. Druga 
część uroczystości odbyła się w nowej 
sali gimnastycznej. „Mam nadzieję, że 
wszyscy przeżywacie dziś prawdziwą 
satysfakcję. Stajecie się właścicielami 
budynku, który służył będzie dla dobra 
ogółu mieszkańców, a szczególnie dla 
rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży” 
- podkreślała Agnieszka Kurzak, dyrek-
tor placówki. „Wierzę, że budynek wie-

lofunkcyjny i sala gimnastyczna będą 
jak najlepiej służyły realizacji zadań 
związanych z procesem nauczania i wy-
chowania młodzieży oraz przyczyniały 
się do integracji lokalnej społeczności”. 
- mówił wójt Gminy Łukasz Stachera. 
Część artystyczną, z dużym wyczuciem 
tematu i wielkim zaangażowaniem, 
przygotowała społeczność szkolna. Wła-
dze gminy wyłożyły na budowę ponad 
700 tysięcy złotych, ze środków unijnych 
pochodziło 500 tys. zł, pozyskane przez 
Urząd Gminy, po pokonaniu wielu trud-
ności, wynikających z błędów, mających 
swoje źródła w poprzedniej kadencji (o 
których wielokrotnie pisaliśmy na ła-
mach „Kuriera Porajskiego”). Z funduszy 
tych wybudowano: salę gimnastyczną, 
kilka pomieszczeń, które służyć będą 
lokalnej społeczności, schody wejścio-
we do nowego budynku, pochylnie dla 
niepełnosprawnych, elementy małej ar-
chitektury, dojazd do budynku, parking, 
chodniki, architekturę zieleni i instalacje, 
oraz wykonano roboty wykończeniowe 
wewnątrz i na zewnątrz budynku. 

w masłońskim oTwarTo, długo oczekiwany Przez lokalną sPołeczność, budynek wielofunkcyjny. choć droga do jego 
PowsTania była wyboisTa, To urzędowi gminy Poraj udało Pokonać się wszysTkie Trudności z jego PowsTaniem, skuTecznie 
Pozyskać dofinansowanie i dokończyć budowę budynku.

OśrOdek kultury w POraju w nOwych barwach
działania władz gminy zmierzają 
coraz skuTeczniej do budowy Po-
zycji gminy Poraj, jako wiodącego 
ośrodka kulTuralnego regionu. Poza 
zorganizowaniem szeregu imPrez kul-
Turalnych, grunTownej, eTaPowej mo-
dernizacji Poddawany jesT budynek 
gminnego ośrodka kulTury. 
 
Właśnie zakończył się kolejny etap mo-
dernizacji Gminnego Ośrodka Kultury 
w Poraju. Z końcem ubiegłego roku, na 
zlecenie Urzędu Gminy, przeprowadzo-
ne zostały termomodernizacyjne prace 
części budynku przy ul. Piłsudskiego. 
Pracom poddano dwie ściany: południo-
wą, czyli tą w której znajduje się balkon 
budynku oraz zachodnią, które zyskały 
piaskowy kolor. Dzięki wykonanym pra-
com, ponadstuletni budynek kulturalne-

go centrum gminy, zyskał zupełnie inny, 
nowoczesny, estetyczny wygląd. Prace 
są częścią estetyzacji centrum Poraja i 
kolejnym etapem modernizacji całości 
budynku. „Nasze działania w zakresie kul-
tury skupiają się na pogłębianiu wiedzy 
oraz poczucia chęci do działania i rozwi-
jania zdolności, głównie osób młodych, 
kultywowaniu tradycji, odnajdywaniu 

i zachowaniu od zapomnienia tradycji, 
pielęgnowaniu i budzeniu postaw sza-
cunku dla dziedzictwa kultury ludowej 
oraz zapewnieniu mieszkańcom naszej 
gminy miłego spędzenia czasu”. - pod-
kreśla wójt Łukasz Stachera. Wkrótce 
przeprowadzony zostanie kolejny etap 
termomodernizacji oraz zagospodaro-
wany zostanie teren wokół ośrodka. 
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IMPREZY 

To był SylweSTer!!!

Na placu przed Gminnym Ośrodkiem 
Kultury w Poraju, już na dwie godziny 
przed północą, zjawiali się pierwsi chęt-
ni, którzy postanowili spędzić Sylwestra 
na organizowanej pod chmurką impre-
zie. Z zaproszenia wójta Gminy Poraj 
Łukasza Stachery, Referatu Promocji 
Urzędu Gminy oraz porajskiego Ośrodka 
Kultury skorzystało w sumie, w ciągu ca-
łego wieczoru i nocy, blisko pół tysiąca 
chętnych. Zabawa ze znakomitym djem 
COOLI, czyli Michałem Szewczykiem oraz 
konferansjerem i wodzirejem Andrzejem 
Kozłowskim, przyciągnęła przed GOK 
prawdziwe tłumy. Nic dziwnego, bo-
wiem gorące rytmy polskich i zagranicz-
nych przebojów muzyki tanecznej, którą 
zaserwowali obaj panowie, wyciągały z 
domowych kapci i pieleszy. Każdy kto 
przybył, w ten chłodny, ostatni dzień w 
roku, mógł liczyć na ciepło ogniska, któ-
re na tą okazję specjalnie przygotowali 
strażacy z porajskiej jednostki OSP, pod 

wodzą Włodzimierza i Pawła Krzyczmo-
ników. Ci, którzy nie brali udziału w zaba-
wie tanecznej, chętnie z niego skorzysta-
li, co niektórzy piekąc nad nim kiełbaski. 
Poznaliśmy także zodiakalny horoskop 
na 2012 rok. Tuż przed północą, kierow-
nik referatu promocji rzecznik Andrzej 
Kozłowski złożył mieszkańcom, w imie-
niu władz Gminy Poraj – wójta Łukasza 
Stachery, przewodniczącej rady Katarzy-
ny Kaźmierczak i radnych, noworoczne 

życzenia. „Dzięki naszemu wspólnemu 
zaangażowaniu i wysiłkowi, mieszkań-
ców gminy i władz, zawdzięczamy to, że 
sprostaliśmy postawionym przed nami 
zadaniom. Dziś stajemy się powoli lide-
rem przemian w regionie. Rok 2011 był 
rokiem największych od kilkunastu lat 
inwestycji. Musimy wspólnie uwierzyć, 
że Gmina Poraj, staje się gminą sukce-
su”. - mówił Kozłowski. Życzenia popły-
nęły również od dyrektor Renaty Gar-
leji, która winszowała mieszkańcom w 
imieniu Gminnego Ośrodka Kultury. Po 
wspólnym odliczeniu sekund dzielących 
wszystkich od nowego roku, w górę po-
szybowały sztuczne ognie. Uczestnicy 
sylwestrowej zabawy otrzymali również 
kubek szampana, ufundowany przez 
wójta. Nagrody powędrowały do rąk 
najlepszych tej nocy tancerzy. Zabawa 
w szalonych rytmach muzycznych za-
kończyła się po godzinie 2, a więc zde-
cydowanie dłużej niż zakładali organiza-

torzy, gdyż uczestnicy zabawy, nie mogli 
się rozstać i pożegnać z najlepszym tej 
nocy w okolicy tanecznym parkietem. 
Nad bezpieczeństwem sylwestrowiczów 
czuwała policja, firma ochroniarska „Pro-
tector” oraz strażacy ochotnicy z Poraja, 
za co organizatorzy porajskiego Sylwe-
stra składają serdeczne podziękowania. 
Impreza była bezpieczna i nie odnoto-
wano żadnych przypadków ekscesów 
czy innych zdarzeń.       

blisko Pół Tysiąca osób odwiedziło w ciągu sylwesTrowej nocy, Plac Przed Porajskim ośrodkiem kulTury. Po raz Pierwszy 
odbyło się na świeżym PowieTrzu, Pod chmurką, PrzywiTanie nowego roku. była wsPaniała zabawa i niePowTarzalna 
aTmosfera magicznej, sylwesTrowej nocy. organizaTorem wsPólnego PowiTania nowego 2012 roku był wójT gminy 
Poraj łukasz sTachera, referaT Promocji i gminny ośrodek kulTury w Poraju. 

SylweSter 
w AmfiteAtrze
Po raz kolejny sylwesTra Pod gołym 
niebem zorganizowały w żarkach 
leTnisku TowarzysTwo Przyjaciół Tej 
miejscowości oraz rada sołecka. 

Nowy Rok witało w amfiteatrze, koło 
basenu wielu mieszkańców oraz gości. 
Było ognisko, muzyka z djem, tańce 
oraz szampan i fajerwerki o północy. 
Mieszkańcom Żarek Letniska, ta for-
ma witania nowego roku najwyraźniej 
przypadła do gustu, o czym świadczy 
frekwencja.     

GODZINY PRACY BIBLIOTE-
KI W ŻARKACh LETNISKU
Od 20 lutego br. zmienią się godziny 
pracy Filii Biblioteki w Żarkach Letnisku. 
Poniedziałek 15.00-18.00; wtorek 12.00 – 
17.00; środa 15.00-18.00; czwartek 10.00 
– 14.00; piątek 12.00-17.00. Zapraszamy 
do korzystania ze zbiorów biblioteki.



6  K u r i e r  Po r a j s k i   N r 1 / 2 0 1 2

wielka orkiestra świątecznej pomocy

AsperA w porAju kwestowAłA po rAz siódmy!

Koordynatorem Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy była jak co roku Katarzy-
na Kaźmierczak. W dniu Finału w Kinie 
„Bajka” pozytywnie zaskoczyła licytacja 
zakończona wynikiem 1740 zł. Tego-
roczny wynik zbiórki to 12.819 zł 31 gr! 
Mistrzynią w zbieraniu okazała się Miss 
Gminy Poraj 2011 – Angelika Pilarska. 
Występy lokalnych zespołów ściągnęły 
wielu chętnych. Wśród publiczności, bar-
dzo zróżnicowanej wiekowo, można było 
zauważyć, także poprzez dużą aktyw-
ność w trakcie licytacji, m.in.: wójta Łuka-

sza Stacherę z rodziną, radnego Andrze-
ja Pawłowskiego, wielu pracowników 
Urzędu Gminy, w tym kierowników Annę 
Sochę – Korendo i Mariusza Musialika. 
Wszystkie zaproszone i zaprzyjaźnione 
zespoły zgodnie z ideą grały za darmo i 
dały z siebie naprawdę wszystko, toteż 
kino wypełniło się po brzegi. W tym dniu 
dla mieszkańców Poraja i okolic zagrali: 
„Nastolatki”, „Malwy” z premierowym wy-
konaniem nowej piosenki o Poraju autor-
stwa Mirosława Podlejskiego, brawuro-
wa „Eskalacja”, profesjonalna jak zwykle 
Magdalena Łągiewka z Zespołem, ciągle 
świeży ale już doświadczony „Orbidicort” 
i oczekiwany przez fanów „Los Bluesos 
Tabacos”.Całość zgrabnie nagłośnił Losi, 
a niesamowitymi wizualizacjami oprawił 
Kazik. Koncert porywająco poprowadził 
szef porajskiej promocji rzecznik Andrzej 

Kozłowski. Licytację udanie, jak co roku, 
przeprowadziła koordynatorka sztabu 
Katarzyna Kaźmierczak wraz z Pauliną 
Bejm. W międzyczasie Aga i Anetka z 
porajskiego BPS-u niestrudzenie liczy-
ły zebrane środki. „Koncerty WOŚP w 
Poraju od lat miały swoją publiczność. 
Impreza wpisała się w kalendarz wyda-
rzeń kulturalnych gminy. Z imprezy na 
imprezę wzrasta na nich frekwencja.” – 
podkreśla Katarzyna Kaźmierczak. Finał 
wsparli: „Eltom” – Tomasz Pelka, „Kacper” 
– Monika i Tomasz Brymora, Kaczka Stu-

dio – Waldemar i Hubert Hetmańczyk, 
S&D Szecówka, Barbara Mizera, Piekarnia 
Musialik/Samulak (Żarki), Sklep „Rogalik” 
(Żarki – Letnisko), sklep mięsny „Admar” 
(Poraj), „Notu” – Magdalena i Andrzej No-
cuń, Beata i Jacek Cichoń, Bartek Kulczyk, 
Księgarnia „Misia” (Myszków). W tym dniu 
zagrała też mała, ale zgrana społeczność 
Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Starej.

czTerdziesTu wolonTariuszy z Puszkami oraz dwudziesTu kolejnych na zaPleczu Porajskiego kina „bajka” uczesTniczyło 
w Tegorocznym, jubileuszowym 20 finale wielkiej orkiesTry świąTecznej Pomocy. wysTęPy lokalnych zesPołów ścią-
gnęły wielu chęTnych. zbiórka Pieniędzy na ulicach gminy oraz aukcja, w Trakcie Trwania finału, Przyniosły rekordową 
zebraną kwoTę Ponad 12.800 zł.
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ochrona środowiska

Gmina Poraj intensyfikuje działania w ochronie 
środowiska

Jak zapowiada wójt Łukasz Stachera, 
Gmina Poraj w 2012 roku jeszcze bar-
dziej zintensyfikuje działania w obszarze 
ochrony środowiska. Poprzez działania 
finansowane przez Urząd Gminy, jest 
ona już zauważalna na ekologicznej ma-
pie regionu, czego efektem są nie tylko 
wymierne rezultaty korzystne dla miesz-
kańców, ale także uznanie jakie gmina 
zyskała, np. poprzez otrzy-
manie ministerialnej nagrody 
„Lidera Polskiej Ekologii”, dla 
wolontariuszy i mieszkańców 
Żarek Letniska, za akcję „Czy-
sty Las, Czyste Letnisko”. Akcja 
będzie w tym roku kontynu-
owana wraz z inną oddolną 
inicjatywą mieszkańców – 
„Zalew w Poraju, czysto jak 
w raju”. Uporządkowywana 
będzie nadal gospodarka odpadami, po-
przez zbiórkę odpadów, wykorzystanie 
surowców wtórnych oraz dalsze przy-
zwyczajanie mieszkańców do racjonal-
nego i ekologicznego systemu usuwa-
nia odpadów. Urząd planuje powtórnie 
zakup ok. 100 koszy parkowych oraz 
kontynuację zabiegów przy chorońskich 
lipach. Ubiegłoroczne, przeprowadzane 

przez Urząd Gminy, zbiórki odpadów 
segregowanych, zużytych opon, baterii, 
śmieci wielkogabarytowych oraz sprzę-
tu RTV i AGD okazały się sukcesem. Ak-
cje spotkały się z życzliwym przyjęciem 
i zrozumieniem ze strony mieszkańców 
gminy i będą kontynuowane. Wdraża-
ny będzie Program Ograniczenia Niskiej 
Emisji, a Gmina wystąpi o środki na jego 

realizację do WFOŚiGW w Ka-
towicach. Na grudniowej sesji 
radni przyjęli również dwa klu-
czowe dokumenty dla ochrony 
środowiska: Program Ochrony 
Środowiska dla Gminy Poraj 
na lata 2011 – 2014 z per-
spektywą do roku 2018 oraz 
Program usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu 
Gminy Poraj na lata 2011-2014 

z perspektywą do roku 2032, które po-
zwolą na systematyczne usuwanie z bu-
dynków w całej gminie rakotwórczego 
materiału oraz racjonalne zarządzanie 
ochroną środowiska. „Chcę podziękować 
wszystkim mieszkańcom, wolontariu-
szom i  społecznikom, którzy biorą udział 
w akcjach organizowanych przez Urząd 
Gminy, dbając o ochronę środowiska w 

naszej gminie” -  mówi Łukasz Stachera, 
wójt gminy Poraj.
W bieżącym roku gmina przygotowywać 
się będzie również do wdrożenia uregu-
lowań wynikających z zapisów nowej 
ustawy o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach. Wszystkie gminy w Polsce 
mają na to czas do połowy 2013 roku.   
Harmonogram odbioru posegrego-
wanych śmieci na 2012 rok:
Poraj: 
14.02; 12.04; 16.05; 12.06; 10.07; 14.08.
Żarki Letnisko, Masłońskie: 
13.02; 11.04; 14.05; 11.06; 9.07; 13.08.
Choroń, Jastrząb, Kuźnica Stara, Kuź-
nica Folwark, Gęzyn, Dębowiec: 
16.02; 13.04; 17.05; 13.06; 11.07; 17.08. 
Worki należy wystawiać przed pose-
sje do godz. 7.00. Firma odbierze tylko 
posegregowane odpady, pochodzące 
z gospodarstwa domowego. Każdy ro-
dzaj odpadu, tj. szkło, makulatura, pla-
stik, musi być oddzielnie umieszczony w 
worku, zgodnie z jego nadrukiem. Mak-
symalna ilość worków wystawionych 
przed posesje - 6 sztuk. 

Szczegółowy harmonogram na: 
www.ugporaj.pl  

działania władz gminy Poraj w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska PodPorządkowane zosTały nadrzędnemu 
celowi, jakim jesT ochrona isTniejących walorów Przyrodniczych gminy. w związku z Tym, Prowadzona jesT 
wielokierunkowa działalność zorienTowana na ochronę środowiska. w 2012 roku urząd gminy Poraj Planuje jeszcze 
większą inTensyfikację działań. 

Dokarmiajmy ptaki
Tej zimy PTaki w naszej gminie nie będą ginąć z głodu. 
urząd gminy wraz z gruPą mieszkańców zadbał o 
los Tych PTaków, kTóre nie odlaTują na zimę.
„Apelujemy do mieszkańców, którzy przyzwyczaili ptaki do 
dokarmiania, by nie zapominali o nich zimą” - apeluje wójt 
Łukasz Stachera. W naszej gminie, szczególnie w okolicach 
zalewu oraz okolicznych miejscowościach, zimuje dużo pta-
ków. Głównie kaczki, łabędzie, bażanty itp. O ile część z nich 
nie ma zwyczaju odlatywania na zimę, to np. łabędzie zo-
stają u nas tylko dlatego, że przez okres lata są dokarmiane 
przez spacerujących nad zalewem, a tym samym przyzwy-
czaiły się do otrzymywanego od ludzi pokarmu, na który nie 
muszą nawet polować. Niestety, zimą gdy spacerujących 
oraz turystów jest mało, odbija się to na żołądkach ptaków. 
Występuje duże zagrożenie, iż mogą umrzeć z głodu i zimna. 
Urząd Gminy awaryjnie zakupił kilka worków zboża, aby pró-

bować uniknąć takich sytuacji. Inicjatorem i pomysłodawcą 
tej akcji jest mieszkaniec Choronia Emil Prysak, który dokar-
mia ptactwo w tej miejscowości. Dystrybucją zboża zajął się 
radny Andrzej Pawłowski. Póki co, zalew nie zamarzł i ptaki 
mają jeszcze sporo pokar-
mu, w zaroślach, na jego po-
wierzchni, ale gdyby tylko 
lód skuł zbiornik, będzie go 
brakować. Warto więc zimą 
wybrać się na spacer, po-
patrzeć czy aby ptakom nie 
brakuje pożywienia. „Zwie-
rzęta zaufały człowiekowi, 
przyzwyczaiły się do tego, 
że jedzenia im nie brakuje. 
Nie odleciały i liczą na nas” - 
apeluje Łukasz Stachera. 
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WHO IS WHO  W GMINIE PORAJ
Rozpoczynamy publikację nowej stałej RubRyki, pRezentującej te znane i wybitne po-
staci z naszej gminy, jak i te tRochę mniej znane. spotykamy się na ulicy, w sklepie, 
często mało o sobie wiedząc 
Dziś artysta, muzyk, tekściarz i twórca Jurajskiej Kapeli Biesiadnej Mirosław Pod-
lejski.     
Mirosław Podlejski urodził się w 1945 roku w Żarkach. Pan Mirosław z zawodu 
jest elektromechanikiem samochodowym. Całe życie przepracował w zawodzie, 
w różnych zakładach. Zamiłowanie do muzyki wzięło się z tradycji rodzinnych, 
gdyż muzyka przewijała się w jego domu na co dzień. Sio-
stra grała na skrzypcach, w domu było pianino. Jednak sam 
nie grał, aż do dnia, który zmienił całe jego życie. Pewnego 
feralnego dnia uległ poważnej kontuzji na nartach. Będąc 
unieruchomionym w domu, siostra prosiła go  aby podję-
li wspólnie ćwiczenia muzyczne. Tak wszystko się zaczęło 
i potoczyło bardzo szybko. Pokochał grę i muzykę. Jako 
13-latek założył pierwszy w swoim życiu zespół - „Wodnia-
cy”, harcerską grupę przy szkole podstawowej w Żarkach. 
W dwa lata później powstał zespół wokalno – instrumen-
talny przy Spółdzielni Pracy „Brzoza” w Żarkach, który jako 
jedyny zespół w okolicy posiadał elektroniczne instrumen-
tarium. Była to forma big-bandu, występującego w specjal-
nie szytych dla zespołu kostiumach. Zespół koncertował 
nawet za granicą, w krajach obozu socjalistycznego, mając duże wsparcie ówcze-
snych władz. Grupa grała do 1964 roku, gdy Mirosław został powołany do LWP. 
Po wyjściu do cywila, zakłada kolejny zespół „Koguty”, grający w wyremontowa-
nym budynku gospodarstwa drobiowego w Żarkach. Instrumentarium zespołu 
opierało się na gitarach oraz perkusji. W 1969 roku zakłada zespół „Nenufar” przy 
domu kultury w Żarkach, który stanowił konkurencję dla myszkowskiego zespołu 
„Światowidy”. Grupa działała w ramach Młodzieżowej Estrady Rozrywkowej. Grali 
ówczesne przeboje Czerwonych Gitar, Skaldów, The Beatles. W każdy piątek or-
ganizował tzw. „fajfy”, a zespół wkrótce zmienił nazwę na „Mirek i reszta”, który 
przygrywał do tańca z wykorzystaniem nowoczesnych, jak na ówczesne czasy, 
efektów świetlnych. Na początku lat 70-tych porzucił jednak młodzieżową scenę i 
zaczął grywać muzykę taneczną, biesiadną. By z końcem lat 70-tych porzucić gra-
nie, czego powodem były zmiany w życiu osobistym i przeprowadzka do Poraja. 
Na lata pochłonęło go życie rodzinne. Na lokalną scenę muzyczną wrócił grą w 
kolejnym zespole wokalno – tanecznym. W 2001 roku założył Jurajską Kapelę Bie-
siadną, opartą początkowo głównie na instrumentach dętych. Założenie zespołu 
to nowa era w dziejach lokalnej muzyki. Zespół gra, zmienia się jego skład. Nagry-
wa płytę, koncertuje z Januszem Gniatkowskim, Krystyną Maciejewską. W 2007 
powstaje zespół KGW „Malwy”, którego został akompaniatorem. Jego marzeniem 
jest wydanie kolejnej płyty oraz utrzymanie się w zdrowiu i kondycji, aby ludziom 
dawać radość muzyką i śpiewem jak najdłużej. Jest żonaty, żona Halina jest sze-
fową „Malw”. Ma dwójkę dorosłych dzieci: Artura i Agnieszkę, którzy podzielają 
muzyczne pasje taty.          

50 lat razem
kilkanaście Par małżeńskich z gminy 
Poraj święTowało 50-lecie Pożycia 
małżeńskiego. były medale od Prezy-
denTa rzeczyPosPoliTej bronisława 
komorowskiego i życzenia od wójTa 
gminy Poraj łukasza sTachery.
Złote gody to wyjątkowe święto, które 
obchodzi się po 50 latach wspólnego 
pożycia małżeńskiego. Kilkanaście par 
z Gminy Poraj świętowało ten jubile-
usz. Jubilaci zostali odznaczeni meda-
lami przez Prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego, które wręczyli wójt 
Łukasz Stachera i przewodnicząca Rady 
Gminy Katarzyna Kaźmierczak. Uroczy-
stości odbyły się w piątek 2 grudnia w 
porajskim Urzędzie Stanu Cywilnego. 
„Minęło 50 lat od najważniejszych wy-
darzeń w Waszym życiu, od dnia, w 
którym złączyliście swoje losy wstępu-
jąc na wspólną drogę życia, od chwili, 
gdy przyrzekaliście sobie nawzajem 
dozgonną miłość, wierność, szacunek 
i przyjaźń”.– mówił do Jubilatów wójt 
Łukasz Stachera. Na uroczystości po-
jawili się Państwo: Helena i Stanisław 
Chwastek, Janina i Ryszard Gurbała, 
Henryka i Antoni Góreccy, Janina i Bo-
gusław Kondys, Wiesława i Jan Lula, 
Genowefa i Zdzisław Madejscy, Zofia i 
Grzegorz Placek, Wacława i Jerzy Pluta, 
Daniela i Włodzimierz Sikorscy, Wanda 
i Zygmunt Stępień oraz Bronisława i 
Tadeusz Zjawińscy. Z różnych przyczyn 
na uroczystościach zabrakło: Stanisła-
wy i Ireneusza Berezów, Kazimiery i Ze-
nona Rasiewiczów, a także Florentyny i 
Leona Walentek. 

ALKOhOLIZM - ChOROBA CZY NAŁóG?  (CZ.4)
Kontynuujemy cykl artykułów poświęconych problemom alkoholowym. 
Są one częścią edukacyjnej działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Poraju, działającej pod przewodnictwem Ja-
dwigi Kidawy.
Alkoholizm jest chorobą rodzinną - dotyka każdego jej członka i wy-
wiera na niego niszczący wpływ. W miarę jak choroba postępuje, cała 
rodzina również staje się coraz bardziej chora. Wszystko obraca się wo-
kół uzależnionego rodzica, którego zachowanie decyduje o sposobie 
interakcji pozostałych członków rodziny ze światem zewnętrznym.
Walka o przetrwanie, którą prowadzą dzieci alkoholików, wymaga od 
nich innych umiejętności niż te, które potrzebne są dzieciom z nor-
malnie funkcjonujących rodzin.  Żyją  w warunkach nie zaspokojenia 
potrzeb emocjonalnych, a także biologicznych. Są zaniedbane, często 
niedożywione, niewy-spane, źle ubrane, czasem tylko w warunkach 

dobrych materialnie. Alkoholizm dotknął najważniejszych osób w ich 
życiu - tych, które najbardziej kochają, od których najwięcej potrzebują.  
Nie mogą na nich polegać ani też do końca przewidzieć ich reakcji, za-
leżą one bowiem w dużym stopniu od ilości wypitego alkoholu. Dzieci 
alkoholików bywają świadkami scen drastycznych. Widzą np. jak ojciec 
bije matkę czy demoluje mieszkanie. Często same stają się obiektami 
przemocy, którą trudno im zrozumieć i wybaczyć.
Masz ogromne szanse na powrót do zdrowego życia. Fachową pomoc 
psychologa otrzymasz bezpłatnie w Poraju. Informacji o terminie przy-
jęć uzyskasz pod numerem telefonu (34) 314 52 51.

Przewodnicząca Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poraju

Jadwiga Kidawa
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Gminna wiGilia w Choroniu

Występy kół gospodyń wiejskich, jasełka w 
wykonaniu dzieci z Choronia, przekazanie 
Betlejemskiego Światła Pokoju i stoły pełne 
wigilijnych potraw – złożyły się na Wigilię 
Gminną, która w piątek 16 grud-
nia odbyła się w remizie OSP w 
Choroniu. Organizatorem wie-
czerzy wigilijnej był Gminny 
Ośrodek Kultury w Poraju. Z za-
proszenia wójta Łukasza Stache-
ry skorzystali przedstawiciele 
wszystkich środowisk gminy. W 
wieczerzy uczestniczyły panie 
z kół KGW, członkowie orkiestr 
dętych, przedstawiciele orga-
nizacji pozarządowych, straża-
cy, sołtysi, emeryci, a wreszcie 
radni i przedstawiciele  szkół, 
instytucji gminnych i Urzędu 
Gminy. Wigilia rozpoczęła się 
tradycyjnie od poświęcenia potraw, którego 
dokonał ks. prałat prof. dr hab. Marian Duda 
i wspólnego łamania się opłatkiem, który 
rozdał wójt Stachera. Wigilijne stoły przygo-
towały panie z KGW „Choronianki” oraz KGW 

„Malwy”. Sporo pracy w przygotowanie wigi-
lii wnieśli też chorońscy strażacy. Na scenie 
zaprezentowały się dzieci i młodzież z Teatru 
Poezji Gminnego Ośrodka Kultury i Szkoły 

Podstawowej z Choronia, które wspólne bie-
siadowanie ubarwiły widowiskiem K.I.Gał-
czyńskiego „Kto wymyślił choinki?”. Każdemu 
z młodych wykonawców wójt wręczył słodki 
upominek. Swoje artystyczne umiejętności 

zaprezentowały orkiestry dęte z Choronia i 
Żarek Letniska, Zespół Wokalno – Taneczny 
„Nastolatki” oraz „Choronianki”, „Porajanki”, 
„Malwy”, Jurajska Kapela Biesiadna i Zespół 

„Kalina”. Każdemu z uczest-
ników towarzyszyła niepo-
wtarzalna atmosfera, pełna 
ciepła i życzliwości. Była 
również formą specjalnego 
podziękowania i uznania ze 
strony wójta Łukasza Sta-
chery, dla wszystkich, którzy 
swoją pracą, działalnością 
zawodową i społeczną, bądź 
misyjną posługą, przyczynili 
się do jakiegokolwiek wkła-
du samego siebie na rzecz 
Gminy Poraj w mijającym 
roku. Przy wigilijnym stole z 
opłatkiem w ręku, spotykali 

się wszyscy,  bez względu na funkcje i stano-
wiska, poglądy i przekonania. Wszyscy mogli 
poczuć się jak w jednej gminnej rodzinie.      

w PiąTek 16 grudnia w remizie w choroniu odbyła się gminna wigilia. zaProszenie wójTa łukasza sTachery Przyjęło 
Ponad dwieście PięćdziesiąT osób, rePrezenTujących różne środowiska gminy. była To Także forma Podziękowania 
wszysTkim, za całoroczną Pracę i działalność na rzecz gminy. 

Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Poraja 

Akcja „Betlejemskie Światło Pokoju” została 
zorganizowana po raz pierwszy w 1986 r. w 
austriackim mieście Linz, jako część bożo-
narodzeniowych działań charytatywnych 
na rzecz dzieci niepełnosprawnych. W cza-
sie Bożego Narodzenia stał się on żywym 
symbolem pokoju, braterstwa, nadziei i mi-
łości. Światło Pokoju, przywiezione przez 
skautów słowackich, przekroczyło granicę 
Polski w niedzielę 11 grudnia. W Sanktu-
arium na Krzeptówkach w Zakopanem 
światło odebrali harcerze myszkowskie-

go hufca ZHP, którzy pod wodzą Tomasza 
Szlenka, przekazali je również dla społecz-
ności Gminy Poraj. W trakcie Gminnej Wigi-
lii w Choroniu Światło odebrali wójt Łukasz 
Stachera i przewodnicząca rady Katarzyna 
Kaźmierczak, oddając je proboszczowi pa-
rafii pod Wezwaniem Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa w Poraju ks. Zdzisławowi 
Zgrzebnemu. Inicjatorem sprowadzenia 
Betlejemskiego Światła Pokoju do Gmi-
ny Poraj był kierownik referatu promocji 
rzecznik Andrzej Kozłowski. 

„zaPalmy ogień niech Połączy nas, zaPalmy ogień rozniećmy go w nas, zaPalmy ogień w narodzenia boga czas” - 
głoszą słowa harcerskiej Piosenki o beTlejemskim świeTle Pokoju. Po raz Pierwszy w hisTorii, Trafiło do sPołeczności 
gminy Poraj. 

Wielki sukces małych plastyczek 

W tegorocznej edycji konkursu wzięło 
udział ponad 8 tysięcy uczestników z całej 
Polski. Brali oni udział w konkursach lite-
rackim, fotograficznym i plastycznym. W 
samym tylko rejonie PSE – Południe S.A. 
wpłynęło na niego ponad 2 tysiące prac. W 
gronie dzieci, które zdobyły wyróżnienia za 

swoje prace plastyczne znalazły się dwie re-
prezentantki Gminy Poraj - Zosia Bączyńska 
z Żarek Letniska i Wiktoria Tylkowska z Po-
raja, jako jedyne z powiatu myszkowskie-
go. Ich artystyczne wizje przyjaznej energii 
elektrycznej zostały skierowane do ścisłego 
etapu ogólnopolskiego. (rb)

olbrzymi sukces odniosły TrzecioklasisTki: zosia bączyńska ze szkoły 
PodsTawowej w żarkach leTnisku i wikToria Tylkowska ze szkoły PodsTawowej 
w Poraju, kTórych Prace PlasTyczne zosTały dosTrzeżone w organizowanej Przez 
Tauron s.a. siódmej edycji Programu edukacyjnego „bezPieczniej z Prądem”. 
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ŚWIĘTY W URZĘDZIE
Sala sesyjna Urzędu Gminy zaroiła się od dzieci ze świetlic środowi-
skowych, przybyłych 6 grudnia na spotkanie ze Św. Mikołajem. Ten 
wyjątkowy i niezapomniany dla każdego dziecka dzień w roku, zor-
ganizowali Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych, Urząd Gminy Poraj i Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Aspe-
ra”. Radość ponad 150 dzieci ze świetlic środowiskowych z terenu 
całej gminy była ogromna.

ŚWIĘTY MIKOŁAJ 
UJAWNIŁ W PORAJU SWOJE SEKRETY
Święty Mikołaj nie zdradza sekretów i tajników swojej pracy. Wyją-
tek zrobił dla dzieci z Gminy Poraj, które 6 grudnia przybyły do Kina 
„Bajka”. Chęć poznania „Sekretów Świętego Mikołaja” przyciągnęła do 
porajskiego Kina „Bajka” prawdziwy tłum dzieci. Mikołaj przybył na 
zaproszenie wójta Gminy Poraj Łukasza Stachery i dyr. GOK Renaty 
Garleji, wprost z chorzowskiego Teatru „Trip”. Na zakończenie wspa-
niałej zabawy, każdy z uczestników z rąk świętego Mikołaja otrzymał 
atrakcyjne prezenty, a słodkości od wójta Łukasza Stachery. 

WIGILIA W ŻARKACh LETNISKU
W sobotę 17 grudnia na Wieczerzy Wigilijnej spotkali się emeryci i 
renciści z Koła PZERiI z Żarek Letniska. Wieczerza odbyła się w Klubie 

„Czarka”. Na stołach pojawiły się tradycyjne potrawy wigilijne przygo-
towane przez członkinie koła. Była poezja prezentowana przez Lucy-
nę Cielecką oraz wspólne śpiewanie kolęd. Spotkanie przebiegało w 
sympatycznej, refleksyjnej atmosferze. 

EMERYCI PRZEDŚWIąTECZNIE
Przed zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia, chorońscy 
emeryci, spotkali się w Domu Ludowym, aby w przedświątecznym 
klimacie oraz jak zwykle w ciepłej i miłej, niemal rodzinnej atmos-
ferze spędzić czas przed nadchodzącymi świętami. Z zaproszenia 
przewodniczącego Koła Jana Wójcika, przy wigilijnym stole wraz 
z członkami koła, zasiedli m.in. wójt Gminy Poraj Łukasz Stachera z 
małżonką, radni Andrzej Pawłowski i Jan Duda obaj z małżonkami, ks. 
proboszcz Jan Lisiecki, kierownik referatu promocji rzecznik Andrzej 
Kozłowski. Każdy z uczestników otrzymał od władz gminy świątecz-
ne upominki. Najważniejsza tego dnia była jednak atmosfera, którą 
potrafią stworzyć emeryci z Choronia, wzajemnego porozumienia i 
niemal rodzinnego ciepła. 

WIGILIA SOŁECKA 
Tuż przed wigilią do wspólnego stołu zasiedli mieszkańcy Kuźnicy i 
Gęzyna oraz władze Gminy. Wigilię sołecką przygotowali wspólnie 
szkoła w Kuźnicy, strażacy ochotnicy z obu miejscowości, sołtysi oraz 
panie z Zespołu „Kalina”. Dzieci z miejscowej szkoły wystawiły jasełka. 
Wójt Łukasz Stachera złożył mieszkańcom życzenia świąteczne i no-
woroczne oraz podzielił się z nimi opłatkiem. Wszyscy wspólnie zjedli 
wigilijną kolację, po której śpiewano kolędy. 

KOLĘD CZAS
„Wśród nocnej ciszy”, „Bóg się rodzi”, „Hej maluśki, maluśki” czy „Jest 
taki dzień” – to tylko niektóre z kolęd i piosenek bożonarodzenio-
wych, których można było posłuchać podczas zorganizowanego już 
po raz szósty przez Szkołę Podstawową w Jastrzębiu Przeglądu Kolęd. 
Jego celem jest kultywowanie tradycji śpiewania kolęd i piosenek bo-
żonarodzeniowych. W świąteczny nastrój wprowadzili uczestników 
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uczniowie ze szkół podstawowych z Poraja, Jastrzębia i Choronia oraz 
przedszkolaki z Żarek Letniska. W tym roku odstąpiono od konkurso-
wej formy przeglądu, a nagrody otrzymał każdy uczestnik. 

hEJ KOLĘDA, KOLĘDA
Prawdziwie świąteczna atmosfera zapanowała za sprawą nastrojowe-
go koncertu kolęd w Szkole Podstawowej w Poraju. Wszyscy aktorzy 
świetnie odegrali swoje role, a uczniowie z klas młodszych zaśpie-
wali piękne, polskie kolędy przy akompaniamencie ks. Emila Kałuży. 
W wykonaniu młodych muzyków można było usłyszeć najbardziej 
znane i lubiane kolędy oraz piosenki bożonarodzeniowe. Podczas 
koncertu młodzi artyści w kilku utworach wystąpili z własnym akom-
paniamentem. 

AKADEMIA BOŻONARODZENIOWA 
W GIMNAZJUM
Co naprawdę kryje się za współczesnym świątecznym klimatem? Czy 
naprawdę w tym wszystkim kryje się „magia świąt”? Czy w tej świą-
tecznej gorączce nie gubimy tego, co najważniejsze? Takie właśnie 
pytania postawili gimnazjaliści, którzy 22 grudnia, przygotowali i za-
prezentowali bożonarodzeniową akademię. Wspaniałym występom 
artystycznym uczniów towarzyszył chór i zespół muzyczny, który za-
prezentował kilka kolęd. 

BAJKOWE JASEŁKA „WIEWIóREK” I 
„ZAJąCZKóW”
„Leśne Skrzaty”, czyli przedszkolaki z Poraja mogły podczas wystawia-
nych przez siebie jasełek poczuć się jak prawdziwi aktorzy. Barwne 
widowisko z piękną scenografią i oprawą muzyczną grupy „Zającz-

ków” i „Wiewiórek” dwukrotnie wystawiły na prawdziwej scenie, w sali 
widowiskowej porajskiego Kina Bajka. Jasełka przygotowane zostały 
przez Monikę Chatys, Aleksandrę Śmiejkowską – Jasińską i Justynę 
Morgałę. O oprawę muzyczną widowiska zadbała Barbara Matławska 
wraz ze swoją uczennicą Wiktorią Jędryką oraz orkiestra Andrzeja No-
waka.

SZOPKI PRZEDSZKOLAKóW
W porajskim Przedszkolu odbył się finał I Międzyprzedszkolnego 
Konkursu Plastycznego na „Najpiekniejszą szopkę bożonarodze-
niową”. Wykonano i zaprezentowano w sumie kilkanaście szopek. I 
miejsce – Samorządowe Przedszkole Publiczne w Żarkach Letnisku, II 
miejsce – Oddział Publiczny w Jastrzębiu, a III miejsce-Samorządowe 
Publiczne Przedszkole „Leśne Skrzaty” w Poraju.  Szopki były bardzo 
pomysłowe, wykonane ciekawymi technikami i każda miała w sobie 
coś niepowtarzalnego. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i na-
grody rzeczowe.

PRZEDSZKOLNA WIGILIA W ŻARKACh 
LETNISKU
Dwa dni przed wigilią maluchy z Przedszkola w Żarkach Letnisku 
wystawiły dla swych bliskich Jasełka, czyli dziecięcą wizję historii na-
rodzin Bożego dziecięcia. W widowisko zaangażowały się wszystkie 
grupy przedszkolne. Jako pierwsze, w strojach aniołków, wystąpiły 
trzy i czterolatki w kolędach i piosenkach zimowych, zwieńczeniem 
występu pięciolatków było z kolei brawurowe wykonanie piosenki 
„Trzej Królowie” przez Maję Irzwikowską. Po widowisku znalazł się 
czas na świąteczne życzenia. Zamiast opłatkiem maluchy podzieliły 
się ze swoimi bliskimi własnoręcznie upieczonymi pierniczkami. (rb)
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ROZMOWA KURIERA :: GKRPA 

Zespół parafialny to nie jest „must be the music”

Ks. Emilu, byliśmy niedawno słuchaczami pięk-
nego noworocznego koncertu kolęd i pastorałek 
w porajskim kościele. Skąd pomysł?

Tak naprawdę, to forma wspólnego kolędowania 
ma swoje źródło, kiedy to z Katolickiego Stowa-
rzyszenia Młodzieży, dziewczyny same utworzy-
ły scholkę i co roku, przed pasterką wspólnie z 
ludźmi, śpiewały kolędy. Skąd pomysł? Powiem 
tak, w ubiegłym roku, inicjatywa wyszła oddol-
nie. Osoby tworzące scholkę, poprosiły mnie o 
zaopiekowanie się i pomoc w zorganizowaniu 
kameralnego koncertu kolęd. I tak też się stało. 
Natomiast podbudowani dobrymi efektami pra-
cy i zadowoleniem ks. Proboszcza oraz uczestni-
ków, postanowiliśmy podtrzymać pomysł kolę-
dowania w dniu 6 stycznia.

Jak wygląda artystyczna aktywność grupy „Oa-
zis”. Czy uczestniczycie często w przeglądach i 
konkursach? Jakie osiągnięcia?

Zacznę od tego, że scholka przekwalifikowała się 
na zespół wokalno – instrumentalny, kiedy pozy-
skaliśmy więcej osób. Do mojej nominacji, śpie-
wały tylko dziewczyny, z czego jedna z nich grała 
na gitarze, więc ciężko poruszać wczesniejszą ak-
tywność artystyczną pod względem przeglądów 
bądź konkursów. Ta aktywność przejawiała się 
raczej w organizowaniu czuwań modlitewnych, 
dni papieskich itp. Natomiast w maju ubiegłego 
już roku, wzięliśmy pierwszy raz udział w Diece-
zjalnym Festiwalu Piosenki Religijnej w Pławnie. 
Był to nasz pierwszy sukces, gdyż zajęliśmy II 
miejsce w kategorii zespołów, z czego wszyscy 
jesteśmy bardzo dumni.   

Jaki jest obecnie skład grupy? Czy zamierzacie 
go powiększyć?

W naszym zespole śpiewają: Justyna Kondys, 
Agnieszka Sulej, Joanna Boroń, Karolina Rudnic-
ka, Maja Wyremblewska, Karolina Kopacz, Ange-
lika Hadzińska, Kamila Pompa, Agata Kuter, Ad-
rianna Kciuk, Dominika Proszowska, Agnieszka 
Pucek. W zespole grają: Remigiusz Grzybowski, 
Jakub Prauza, Szymon Kuter, Agata Kuter, Domi-
nika Klimek, Michał Rajczyk, Jacek Sitek, Łukasz 
Konieczny, Maciej Szmida.

Biorąc pod uwagę fakt zastania przeze mnie kil-
ku osobowej grupy, chcę powiedzieć z radością, 
że zespół się powiększa, co bardzo cieszy. Dla-
tego też, zwracam się do sympatyków muzyki, 
aby przyłączyli się do nas, by razem wielbić Pana 
Boga wspólnym śpiewem i graniem, nie tylko 
podczas Liturgii.   

Czy jest jakiś gatunek muzyki, którą ksiądz szcze-
gólnie lubi?

Tak, bardzo lubię słuchać muzyki klasycznej, 
zwłaszcza organowej. Jak tylko mogę, udaję się 
na Jasna Górę, kiedy odbywają się tam koncerty, 
bądź recitale organowe. Sympatyzuję także w 
pozytywnej nucie, która nosi nazwę reggae :)

Wydaje się, że muzyka i sport to najlepsze drogi 
dotarcia do młodzieży. Św. Augustyn pisał: „Kto 
kocha, ten śpiewa”. Czy ksiądz podziela to zda-
nie?

Św. Augustyn uważał, że muzyka ma wielką moc 
nakierowania umysłu na sprawy duchowe. Jej 
wzniosła rola polega na „dostrajaniu” duszy do 
wieczornej harmonii, która jest Bóg. Dlatego 
śpiew pieśni religijnych jest czymś, co wewnętrz-
nie pociąga, wznosi ku górze, poddaje refleksji. 
To ważne zjawiska, które w dzisiejszych czasach 
wypiera huk kuriozalnych zespołów. Lata ‘50 i ’60 
zmieniły obyczajowość i moralność młodych. 
Gwiazdy rocka, idole młodzieży zaczęły publicz-
nie przyznawać się do picia alkoholu i brania 
narkotyków. Ich wzory nie były godne naślado-
wania i tak zaczęła się demoralizacja młodych, 
poprzez sferę muzyki. Lata ’70 i ’80 to już mło-
dzież pochłonięta muzyką. Żyje nią, powstaje co-
raz więcej nowych subkultur. Ta tendencja istnie-
je niestety do dziś. W miarę, jak powstają nowe 
gatunki muzyczne, mnożą się nowe subkultury. 
Prawda jest taka, że młodzież ma nieskończone 
zasoby energii życiowej, pragnie zmienić świat i 

myśli, że jest do tego jak najbardziej zdolna. Cią-
gle szuka jakiejś myśli, przesłania, które będzie 
jej odpowiadać. Poprzez muzykę można przy-
ciągnąć, jak również wiele osiągnąć i zmienić 
w życiu. Natomiast wiem jedno, że wykonanie 
choćby najbardziej znanej piosenki religijnej, w 
innej aranżacji, wpływa pozytywnie na odbiór – 
nie tylko młodzieży. A pieśni religijne mają jedno 
zasadnicze przesłanie, że Bóg kocha każdego 
bez wyjątku, że z miłości do nas przyszedł na 
ziemię, by oddać swoje życie po to, abyśmy mieli 
życie wieczne. Dlatego wszystkie chrześcijańskie 
zespoły, z tą prawdą ewangeliczną wychodzą do 
młodych, przekazując im tę prawdę życia.    

Koncert, który zorganizowaliście pozwala zoba-
czyć Kościół z innej strony, młodzież bardzo dy-
namicznie działającą w parafii.

Zgadza się, ale dotarcie do niej nie jest sprawą 
prostą. Wśród rozlicznych zajęć dodatkowych, 
kół zainteresowań, studiów czy pracy – sztuką 
jest pozyskać kogokolwiek, by dzielił się swoim 
talentem. Dziś propozycji jest wiele dookoła, a 
większość patrzy jaką będzie miała z tego ko-
rzyść. Jednak czas pokazuje, że jest młodzież, 
która chce coś z siebie dać bezinteresownie i ko-
cha to, co robi, spala się dla tej idei. Jestem pod 
wielkim wrażeniem, że to właśnie od nich wy-
chodzi impuls do działania, to oni pytają: ”Proszę 
księdza kiedy znów gramy?”. To jest wspaniałe! 
Wiedzą doskonale, że zespół parafialny to nie 
jest „must be the music”, tutaj małymi kroczkami 
dążymy do doskonałości, w każdej dziedzinie. 
Dlatego również i ja, przy nich dostaję większe-
go wigoru do tego, by działać, by wspólnie z nimi 
wnosić cos nowego do naszego parafialnego ży-
cia. Jestem naprawdę bardzo im wdzięczny, że 
coś tak wspaniałego – nie jednorazowego, udało 
nam się stworzyć właśnie tutaj, w parafii nad za-
lewem.

Na koniec jeszcze raz gratulujemy inicjatywy i 
dziękujemy za uzupełnianie kulturalnej oferty 
w naszej gminie. Mamy również nadzieję, że 
przy najbliższych inicjatywach muzycznych, uda 
nam się zintegrować siły – świecką i duchowną, 
w jednym celu – działania na rzecz i dobra oraz 
rozwoju młodzieży w naszej gminie.

Dziękujemy za rozmowę.     

rozmowa z księdzem emilem kałużą o Parafialnym zesPole „oazis” oraz o roli muzyki w religii i wychowaniu. rozma-
wiają andrzej kozłowski i Paweł krzyczmonik.
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PAMIĘĆ DZIEJÓW (cz.1)  :: kącIk Z PEgAZEM (cz.1)

Pomnik Józefa Piłsudskiego w PoraJu – Jego 
niedokończona historia

Udało nam się dotrzeć do rozproszonych w 
różnych wydawnictwach zapisków, z któ-
rych usiłowaliśmy „zlepić” niewielki kadr 
przedwojennego wizerunku Poraja. Pre-
zentujemy go poniżej:
Tytułem wstępu przypominamy, że dy-
namiczny, gospodarczy rozwój Poraja, 
po uruchomieniu kolei tzw. warszawsko 
– wiedeńskiej i wybudowaniu w Poraju 
stacji, odbywał się jeszcze w czasach za-
borów. Prawdziwy rozwój, a właściwie 
kształtowanie się społeczności porajskiej 
odbywał się dopiero po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości w 1918 roku. A trze-
ba przyznać, że były to lata niezwykłej 
społecznej aktywności porajan. W ciągu 
kilkunastu zaledwie lat powstały i zaczęły 
działać instytucje organizujące życie co-
dzienne mieszkańców. Centrum ówcze-
snego Poraja stanowił Plac Wolności (dzi-
siejsze „rondo”), a wokół niego skupiały 
się najważniejsze obiekty: Urząd Gminy 
(w domu Golańskich), poczta (najpierw w 
domu Lamcha a później Korombla – obok 
przejazdu kolejowego), posterunek policji 
(w nieistniejącym dziś domu drewnianym 
między przejazdem a Placem Wolności), re-
miza strażacka (dzisiejsze kino), stacja ko-
lejowa  (stara), sklepy i piekarnia. U zbiegu 
dzisiejszych ulic Piłsudskiego i Leśnej stała 
niewielka kapliczka z małym ołtarzykiem 
(wg ustnych przekazów zbudowana przez 
mieszkańców Poraja pod koniec XIX wieku 
jako swoiste wotum  za zniesienie pańsz-

czyzny). Ponieważ nie było jeszcze kościoła 
(parafia była w Choroniu) w kapliczce od-
prawiano nabożeństwa majowe, w ciepłe 
dni kobiety odmawiały żywy różaniec, a 
przed Wielkanocą święcono pokarmy. Ka-
pliczka istniała do września 1939 r. Drogi 
były piaszczyste, wijące się wśród sosno-
wego lasu.
Pomnik Józefa Piłsudskiego (właściwie 

poświęcony był 13 mieszkańcom Poraja 
i okolicznych wiosek poległym w wojnie 
polsko - bolszewickiej w 1920 r.) zbudo-
wano przy Placu Wolności i odsłonięto 11 
listopada 1931 r.; po uroczystej mszy od-
prawionej przez ówczesnego proboszcza 
ks. Augustyna Kańtocha, na placu zgro-
madzili się mieszkańcy Poraja, ówczesne 
władze gminy i powiatu, delegacje Strzelca 
i Wojska Polskiego. Pomnik istniał do 1941 
roku, kiedy to został zburzony przez hitle-
rowskiego okupanta. Fragmenty zburzo-
nego pomnika zabrał i przechował jeden 

z mieszkańców *1). W roku 1990 zawiązał 
się Społeczny Komitet Odbudowy Pomni-
ka i po kilku latach pokonywania trudności 
i zgromadzeniu odpowiednich funduszy 
pomnik stanął na obecnym skwerze Józe-
fa Piłsudskiego – odsłonięcie nastąpiło 15 
lipca 1996 r.                
Na koniec jeszcze jeden wspominek z prze-
szłości; stacja kolejowa w Poraju dwukrot-
nie była miejscem patriotycznych manife-
stacji mieszkańców Poraja: pierwszej, gdy 
25. X. 1924 r. specjalnym pociągiem prze-
wożono trumnę z ciałem Henryka Sienkie-
wicza ze Szwajcarii do Warszawy i drugi raz 
w roku 1935 w czasie przejazdu przez Poraj 
pociągu żałobnego z trumną Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego na Wawel.

Niniejszy artykuł inauguruje cykl wspomnień z na-
szej przeszłości. 
*1) I tu ślemy do starszych mieszkańców Poraja 
gorącą prośbę: napiszcie i przyślijcie do naszej re-
dakcji (w Urzędzie Gminy, pok. 214 lub promocja@
ugporaj.pl) informacje – kto przechował te szcząt-
ki pomnika, jakie to były fragmenty, bo wiemy, że 
zostały one wmurowane w obecny obelisk. Ponad-
to prosimy o jeszcze jedną ważną dla nas relację: 
w których budynkach i jakie niemieckie urzędy i 
instytucje mieściły się w Poraju w czasie II wojny 
światowej. Poraj był przecież wtedy stacją granicz-
ną i chcemy na ten temat zredagować szczegóło-
we opracowanie i zamieścić w naszym piśmie, ale 
potrzebujemy Waszej pomocy. Pomóżcie. Piszcie 
też o wybitnych mieszkańcach Poraja, bo nie chce-
my, by się rozpłynęli w historii.

Wiesław Popielak

Po uroczysTości z okazji święTa niePodległości 11 lisToPada 2011 r., wśród jej uczesTników wywiązała się dyskusja o 
dziejach Pomnika józefa Piłsudskiego. sTarsi mieszkańcy wsPominali jego Przedwojenne losy i ludzi zaangażowanych 
w jego budowę; były To Tzw. „sTrzęPki” wsPomnień, więc PosTanowiliśmy wrócić do TamTych czasów i PrzyPomnieć, 
szczególnie młodym Porajanom, Przedwojenny obraz naszej wsi.

KąCIK Z PEGAZEM
rozPoczynamy nowy

cykl PrezenTacji Twórczości 
naszych lokalnych Twórców, 
zarówno Tych, kTórym na ser-
cu leży słowo Pisane, jak i inne 
szTuki. 

Uwolnić serce 
Przyczajona jesień 

zagląda i wsnuwa się w moje 
myśli... 

A ze skradzionych nitek radości 
haftuje suknię smutku ażuro-

wą... 
 

Jesienny wiatr 
wachlarz z barwnych wspo-

mnień 

rozkłada i zwija, 
abym oddychać mogła i żyć 

bez miłości – niech mija... 
 

Gdyby jeszcze ten wiatr 
wywiać, wyrwać ze mnie mógł 

pamięć blasku oczu twych, 
dźwięk i wdzięk twoich słów 
i rozproszył zachwytu tęczę, 

 
to nie byłabym szczęśliwsza  

w ażurowej, ze smutku utkanej 
sukience, 

ale przynajmniej uwolnione 
zostałoby moje serce... 

  
Dyspozytor czasu

Czas – to pająk 
tkający pajęczynę 

zmarszczek misternie 
i wiernie...

Czas – to mocarz 
pochylający ciała 

niczym wicher 
smagający drzewa...

 
Jego upływ odczuć 

musi każdy człowiek 
aż często się zlęknie! 

 
Ale kto przy źródle życia 

pokornie uklęknie 
naczerpie życiodajnej wody –  

powróci do kwiecistych 
łąk urody, do złocistych 

łanów zbóż, 
przebogatych pęków róż, 

do siły i piękna 
witalnej młodości... 

 
Tak. Tylko Dyspozytor czasu, 

Wszechmocny Bóg potrafi 

i chce odwrócić 
przykre oznaki i smutki 

starości... 
    
 Lesława Popczyk

Lesława Popczyk – nauczyciel, 
bibliotekarz, ukończyła również 
pedagogikę opiekuńczo – reso-
cjalizacyjną. Poetka. Zaintereso-
wania: poezja, teatr, literatura, 
góry. Pisze od wczesnej młodo-
ści. Jak sama mówi: „Poezja w 
dzisiejszym ztechnizowanym 
świecie jest dla mnie krainą 
świeżego, duchowego oddechu i 
próbą zdystansowania refleksyj-
nego do wielu emocji jakie niesie 
dzisiejsze życie…”. 
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Sokół odfrunął z pucharem wójta

Noworoczny Turniej Halowej Piłki Nożnej o 
Puchar Wójta Gminy Poraj, który odbył się 
w sobotę 7 stycznia w hali sportowej Gim-
nazjum im. Kazimierza Górskiego w Poraju, 
wygrała drużyna z sąsiedniego Olsztyna 
– LKS „Sokół”. W turnieju zagrały drużyny: 
Polonia Poraj, Jura Niegowa, Sokół Olsztyn, 
Warta Mstów i częstochowskie Jurajskie Wil-

ki. Poloniści zajęli drugą lokatę w turnieju. 
Najlepszym bramkarzem został Kamil Kule-
sza, a królem strzelców Kamil Suliński, obaj 
z Polonii Poraj. Najlepszym zawodnikiem zo-
stał wybrany Robert Wosiewicz z ekipy Warty 
Mstów. Nagrody w postaci sprzętu sporto-
wego, pucharów i dyplomów ufundowane 
przez Wójta Gminy Poraj wręczyli wójt Łukasz 

Stachera i prezes Polonii Michał Grzybowski. 
Organizatorami turnieju byli LKS Polonia Po-
raj, PTKKFiS w Poraju i UKS przy Gimnazjum 
w Poraju. Nad ich przebiegiem czuwał trener 
Andrzej Pawłowski. Głównym arbitrem był 
Tomasz Morzyk, a spikerem zawodów An-
drzej Kozłowski.

noworoczny Turniej halowej Piłki nożnej o Puchar wójTa gminy Poraj łukasza sTachery wygrała olszTyńska 
drużyna lks „sokół”. królem sTrzelców zosTał  kamil suliński, a bramkarzem kamil kulesza obaj z Polonii Poraj. 

Młodzicy podsuMowali sezon

Tuż przed świętami odbyło się podsumowa-
nie sezonu piłkarskiego młodszych grup wie-
kowych LKS Polonii Poraj. Każdy z uczestni-
ków otrzymał drobne upominki od wójta Łu-
kasza Stachery, trenerów Krzysztofa Całusa i 
Andrzeja Pawłowskiego oraz sekretarza LKS 
Andrzeja Kozłowskiego. W klubie LKS „Polo-
nia” Poraj grupy młodzieżowe prowadzą: tre-
ner trampkarzy Andrzej Pawłowski – rocznik 
1997 i młodsi oraz trener młodzików Krzysz-
tof Całus – rocznik 1999 i młodsi. Szczególną 
uwagę w szkoleniu obu grup przywiązuje się 
do nauczania i doskonalenia postaw techniki 
sprawności ogólnej, sprawności specjalnej, a 
także podstaw taktyki gry w piłkę nożną. W 
okresie rundy jesiennej podjęło treningi 62 
chłopców, a po selekcji w obu grupach trenu-
je 38 zawodników. Celem pracy szkoleniowej 

naszego klubu jest wychowanie i przygoto-
wanie zawodników do gry w I drużynie. Tre-
ningi odbywają się 3 razy w tygodniu (obec-
nie w hali sportowej porajskiego gimna-
zjum), na „Orliku”, bądź na boiskach w Poraju 
lub w Choroniu. Oprócz wpajania zasad gry 
w piłkę nożną bardzo duży nacisk kładzie się 
na dyscyplinę, wzorowe zachowanie w czasie 
zajęć treningowych i meczy, a także na pod-
noszenie wiedzy ogólnej, z zakresu zarówno 
piłki nożnej, wiedzy o Polsce, o gminie itp., 
poprzez organizowanie konkursów podczas 
powrotów z meczów wyjazdowych. „Radość 
z gry w piłkę, zdobyte bramki, celne podania, 
dobre dryblingi i gra czasem po treningu do 
upadłego. Tylko się cieszyć, że Urząd Gminy 
wspólnie z Zarządem stworzył tym chłop-
com takie możliwości”. - podsumowuje tre-

ner Całus. W obu grupach są utalentowani i 
zdolni chłopcy. W starszej grupie wiekowej, 
czyli w trampkarzach wyróżniają się: Maciej 
Leszczyński, Mikołaj Barczyk, Paweł Caban, 
Kamil Kozieł, starają się im dorównać Se-
bastian Graf, Łukasz Konieczny, Dawid Wa-
lencki, czy trenujący od niedawna Damian 
Markiewicz i Kamil Stefaniak. W młodzikach 
należy wyróżnić zawodników: Adrian Sowa-
la, Kacper Chłądzyński, Aleksander Górecki, 
Jakub Kaziszyn, Jędrzej Cesarz, Kacper Kret, 
Jakub Szczypiński, Dominik Makuch, Karol 
Stępień, Szymon Sikora, Jakub Frącisz. Tyl-
ko od nich samych zależy czy pójdą w ślady 
Kuby Błaszczykowskiego, czy wychowanka 
Poraja Tomasza Moryckiego, który grał na 
boiskach ekstraklasy, a także we Francji.   

nie Tylko seniorzy Polonii Poraj mają Powody do radości z osiąganych sukcesów sPorTowych. Także gruPy młodsze, 
mają Powody do zadowolenia. Podsumowujemy osiągnięcia młodych sPorTowców.  

Kurier Porajski  – Miesięcznik Gminy Poraj. 
Egzemplarz bezpłatny.  
Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury 
w Poraju,  ul. Piłsudskiego 14, 
tel. (0-34) 314 55 48; 
Skład: SpotArt.pl
Redaktor naczelny:  Andrzej Kozłowski. 
Zespół redakcyjny: 
Wiesław Popielak, Paweł Krzyczmonik.
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Futsal o Puchar Wójta

W Turnieju Futsal o Puchar Wójta Gminy Poraj 
Łukasza Stachery wzięły udział cztery druży-
ny gimnazjalne z Poraja i Żarek Letniska, a 
wśród podstawówek osiem drużyn, zarówno 
dziewcząt, jak i chłopców. Wśród dziewczyn 
najlepsze okazały się gimnazjalistki z Poraja 
przed Żarkami Letnisko, a wśród chłopców 
zwyciężył team z Żarek Letniska przed Po-
rajem.  Wśród drużyn chłopców uczniów 
szkół podstawowych wygrali uczniowie z 

Choronia, a wśród dziewcząt z Poraja. Atrak-
cyjne nagrody w postaci sprzętu sportowego 
ufundował wójt Gminy Poraj Łukasz Stache-
ra, który wręczał je wraz z przewodniczącą 
rady gminy Katarzyną Kaźmierczak, dyrektor 
Gimnazjum Beatą Cichoń i rzecz-
nikiem Andrzejem Kozłowskim.  
Organizatorami turnieju było Po-
rajskie Towarzystwo Krzewienia 
Kultury Fizycznej i Sportu oraz 

Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum 
w Poraju. Nad sprawnym przeprowadzeniem 
zawodów czuwał Andrzej Pawłowski oraz na-
uczyciele wf.

na Przełomie roku odbyły się dwa Turnieje w fuTsal uczniów szkół PodsTawowych i gimnazjów. fundaTorem nagród 
był wójT gminy łukasz sTachera.

Mikołajkowe szachy

Sala sesyjna Urzędy Gminy Poraj, w sobotę 17 grudnia nie służyła rad-
nym, ale młodym szachistom, którzy zmierzyli swoje siły w Mikołajko-
wym Turnieju Szachowym o Puchar Wójta Gminy Poraj Łukasza Sta-
chery. Przy szachownicach zameldowało się w sumie blisko 30 graczy, 
rywalizujących w kilku kategoriach wiekowych. Odbywający się w bar-
dzo dobrych warunkach turniej, miał niezwykle interesujący przebieg, 
a rozgrywki były momentami pełne sportowej dramaturgii.  W sumie 
rozegrano siedem rund. Organizatorem turnieju byli: LKS 
„Polonia” Poraj - sekcja szachowa i  Urząd Gminy Poraj. 

Wyniki Turnieju: 
1. Dawid Bednarski LKS „Polonia” Poraj 7.0 pkt.
2. Marcin Gajewski LKS „Polonia” Poraj 5.5 pkt
3. Ryszard Gajzner LKS „Polonia” Poraj 5.0 pkt
4. Kazimierz Mika LKS „Polonia” Poraj 5.0 pkt

Dla zwycięzców turnieju szachowego wójt Gminy Poraj Łukasz Stache-
ra ufundował bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe w postaci sprzętu 
sportowego oraz puchary i dyplomy. We wręczeniu nagród wójtowi 
towarzyszyli prezes LKS „Polonii” Poraj Michał Grzybowski, prezes PTT-
KiFS Andrzej Pawłowski, sekretarz LKS „Polonii” Poraj Andrzej Kozłow-
ski. Zawody od strony sportowej przygotowali Andrzej Błoński, Igor i 
Elżbieta Pyrkoszowie oraz Barbara Dobosz – Szmida.

szachy rzadko goszczą na sPorTowej arenie. niePowTarzalna okazja, by obejrzeć zmagania szachisTów na żywo, miała 
miejsce w Poraju, gdzie rozegrano mikołajkowy Turniej szachowy o Puchar wójTa gminy łukasza sTachery.  

„Oglądać grę w takiej sali, kulturalnie kibicować wśród takiej publiczności, to 
wielka sprawa dla wszystkich. Atmosfera na meczu była fantastyczna” - mówią 
zgodnie uczestnicy wyjazdu. Nasi gimnazjaliści, dzięki zorganizowanemu przez 
LKS Polonia Poraj, wyjazdowi na mecz siatkarskiej Ligi Mistrzów, do hali łódz-
kiego MOSiR, mogli uczestniczyć w światowym wydarzeniu sportowym. Dużo 
powodów do radości mieli również jako kibice, gdyż Skra Bełchatów łatwo po-
konała Czarnogórców. Mistrzowie Polski grali wyśmienicie. Z gimnazjalistami w 
Łodzi kibicowali - opiekunowie grupy, m.in. wójt Gminy Poraj Łukasz Stachera, 
radny Andrzej Pawłowski, kierownicy Andrzej Kozłowski i Adam Zaczkowski 
oraz niemal wszyscy nauczyciele wf z gminy. Była to również dla młodzieży nie-
zapomniana lekcja wzorowego, kulturalnego kibicowania.  

mecz na świaTowym Poziomie i Poznanie zasad kulTuralnego kibicowania – To wszysTko mieli możliwość Poznać Porajscy 
gimnazjaliści. uczniowie oglądali na żywo sPoTkanie ligi misTrzów Pomiędzy skrą bełchaTów a czarnogórskim zesPołem 
budva budvanska rivijera. wyjazd zorganizował lks Polonia Poraj.

Gimnazjaliści kibicowali „Skrze”
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Miss Gminy Poraj 2011

fotografie: Anna Paterek

Urząd Gminy Poraj

42-360 Poraj,  ul. Jasna 21

tel. (034)314-52-51

www.ugporaj.pl

Najładniejsze, najodważniejsze, najbardziej  fotogeniczne, 
czyli finalistki konkursu  Miss Gminy Poraj 2011 są już 
do obejrzenia  w kalendarzu 2012 roku 
wydanym przez Urząd Gminy Poraj.

W trakcie 
Dni Gminy Poraj 2012 odbędą się po raz drugi 

wybory Miss Gminy Poraj. Już dziś organizatorzy zachęcają 
wszystkie chętne dziewczyny z terenu Gminy Poraj 

do ubiegania się o koronę miss. 

Więcej informacji na: 
WWW.ugporaj.pl


