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WYKOLEIŁ SIĘ POCIĄG

W CZWARTEK 13 GRUDNIA PO GODZ. 16.00 NA TRASIE KOLEJOWEJ MIĘDZY PORAJEM A OSINAMI
WYKOLEIŁO SIĘ 11 PUSTYCH WAGONÓW POCIĄGU TOWAROWEGO. NIE BYŁO POSZKODOWANYCH.
TRASA KOLEJOWA NA LINII CZĘSTOCHOWA–MYSZKÓW BYŁA NIEPRZEJEZDNA PRZEZ KILKA DNI.

Szanowni Państwo,
Zapraszam do lektury bieżącego numeru „Kuriera
Porajskiego”. Jak zawsze
znajdą w nim Państwo
mnóstwo informacji, w tym
z okresu Świąt Bożego Narodzenia, gdy w naszej gminie
odbyło się szereg spotkań
przy wspólnym, wigilijnym
stole. Jednak najbardziej
chciałbym Państwu polecić
pierwszą część cyklu poświęconego zmianom w naszej gminie, wiążących się z
wejściem w życie tzw. „ustawy śmieciowej”, która obowiązywać będzie od 1 lipca
2013 roku. Przez kolejne
wydania „Kuriera” prezentować będziemy nowe zapisy
ustawy oraz wyjaśniać zawiłości nowej ustawy.
Zapraszam do lektury.
Z poważaniem
Mariusz Musialik
Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej i
Inwestycji

Na miejscu zdarzenia w Poraju działali przedstawiciele wszystkich służb, policji, pogotowia, zawodowej straży pożarnej, strażacy ochotnicy z jednostek OSP z terenu gminy Poraj
i służby zarządzania kryzysowego Urzędu Gminy Poraj. Pasażerowie z unieruchomionych
na torach pociągów otrzymali doraźną pomoc w postaci gorącej herbaty, zostały otoczone
opieką i zapewnionym przez Urząd Gminy transportem alternatywnym. W sumie z pomocy skorzystało ok. 150 pasażerów.

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO

MIESIĄCE ZIMOWE TO Z REGUŁY OKRES POTENCJALNIE „MARTWY” WE WSZELKIEGO RODZAJU WYDARZENIACH KULTURALNYCH, SPORTOWYCH BĄDŹ REKREACYJNYCH. JEDNAK NIE W GMINIE PORAJ.
URZĄD GMINY PORAJ, GMINNY OŚRODEK KULTURY IM. J.GNIATKOWSKIEGO, REFERAT PROMOCJI
UG ORAZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ZADBAŁY ABY OKRES ZIMOWY BYŁ ATRAKCYJNY.
25.1 – 20.2 - Wystawa Fotografii Bolesława
Wiśniewskiego; 6.2 – „Warsztaty Kulinarne”;
11.-22.2 - „My się zimy nie boimy” - ferie zimowe; 26.2 – Gminny Konkurs Recytatorski;
22.2 – 20.3 - Wystawa Malarstwa Studentów AJD w Częstochowie. Ferie zimowe
obfitować będą w zajęcia z zakresu różnych
dyscyplin sportowych, także na lodowisku
„Biały Orlik” w Poraju. Zajęcia prowadzone
są pod okiem wykwalifikowanych trenerów.
Znamy również rozkład meczów kontrolnych LKS „Polonii” Poraj: 2.2 - LKS Kamienica
Polska, 6.2 - Junior Szarlejka, 9.2 - Warta Za-

wiercie, 13.2 - Salos Częstochowa, 16.2 - Victoria Częstochowa, 23.2 - Piliczanka Pilica,
27.2 - Zieloni Żarki, 2.3 - Przemsza Klucze,
9.3- KS Stradom Częstochowa i 16.3 -Warta
Mstów. Mecze zaplanowano na sztucznych
obiektach trawiastych w Częstochowie i
Zawierciu. W lutym rozpocznie się również
okres zebrań sprawozdawczych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych. Prosimy na bieżąco śledzić strony www.ugporaj.
pl i www.gokporaj.pl.

Z okazji ferii zimowych, życzymy Nauczycielom i Uczniom
z Gminy Poraj bezpiecznego i radosnego wypoczynku.
Przewodnicząca Rady Gminy Poraj
Katarzyna Kaźmierczak wraz z Radnymi

Wójt Gminy Poraj Łukasz Stachera
wraz Pracownikami UG

ŚMIECIOWE REWOLUCJE (CZ. 1)
Już od 1 lipca 2013 roku, zgodnie z wdrażanymi przez rząd zmianami w ustawie o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach, wszystkie samorządy w Polsce, w tym również Gmina Poraj, przejmą całkowitą odpowiedzialność za produkowane przez nas śmieci i stają się odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie
systemu odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości. Rozpoczynamy cykl artykułów poświęconych
tym istotnym dla każdego z nas sprawom. W każdym numerze „Kuriera” postaramy się informować na bieżąco o wydarzeniach z tym związanych.
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ROZMOWA „KURIERA”

DZIŚ „ROZMOWA KURIERA” W RAMACH NOWEGO CYKLU ARTYKUŁÓW „ŚMIECIOWE REWOLUCJE”. O TYM CO ZMIENI NOWA USTAWA, CO
NAS CZEKA JAKO MIESZKAŃCÓW, Z INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA ANNĄ ŁAGODZIŃSKĄ ROZMAWIA ANDRZEJ KOZŁOWSKI.
Pani inspektor 1 lipca tego roku obudzimy się wszyscy w nowej śmieciowej
rzeczywistości. Jak wiemy z mediów
ogólnopolskich wszystkie samorządy
borykają się z ogromnymi trudnościami związanymi z koniecznością dokonania istotnych zmian w zakresie
gospodarki odpadami, zatrważające
są informacje, że już na tym etapie
parlament dokonuje nowelizacji nowej ustawy, więc wszystko jest tym
bardziej staje się mniej jasne. Jaka jest
idea wprowadzenia nowej ustawy?
Z czym wiąże się przejęcie odpowiedzialności przez gminę?
Zacznijmy od tego, że od 1 lipca 2013 r. to
gmina będzie właścicielem odpadów wytworzonych przez mieszkańców, odbierze
je, podda odzyskowi i unieszkodliwi. Od
tego czasu gmina zacznie pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości i zaczynie
świadczyć usługi w zakresie odbierania
odpadów komunalnych. Całość opłat odbieranych od mieszkańców przeznaczona
będzie na pokrycie kosztów zbiórki odpadów, ich przetwarzania. Bilans kosztów i
przychodów w gospodarce odpadami
musi się równoważyć. Z systemu nie wolno gminie „wyprowadzić” ani złotówki. Na
gminie spoczywa obowiązek wyboru, w
drodze przetargu firmy odpowiedzialnej
za odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu całej gminy. Gmina co rok będzie musiała oceniać stan gospodarki odpadami, a przede wszystkim
możliwości organizacyjne i techniczne w
zakresie gospodarki odpadami, szacować
koszty systemu oraz dostarczać marszałkowi województwa sprawozdania o ilości
odpadów wytworzonych na terenie gminy. To kluczowe zmiany.
Jakie zmiany czekają w związku z tym
każdego z nas?
Od 1 lipca 2013 r. nie będzie można już
zawierać indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych. Bardzo
ważne jest aby każdy właściciel nieruchomości pamiętał, że będzie musiał we
własnym zakresie wypowiedzieć umowę
zawartą z firmą która dziś odbiera śmieci, mając na uwadze, że z każdą umową
wiążę nas okres wypowiedzenia. Najpóźniej do 31 marca 2013 r. każdy właściciel
nieruchomości zobowiązany będzie wypełnić deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami. Deklarację

należy złożyć w Urzędzie Gminy w Poraju.
W przypadku wystąpienia zmiany ilości
osób zamieszkujących nieruchomość właściciel ma 14 dni na złożenie korekty
deklaracji. Mieszkańcy w ramach pełnionej opłaty będą mogli przekazywać tak
jak do tej pory zmieszane odpady w kuble oraz odpady w systemie workowym:
kuchenne, papier i tekturę, tworzywa
sztuczne, metale, szkło. Tak jak do tej pory
będą organizowane akcje odbioru odpadów różnego typu. Zostanie uruchomiony Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów do którego będzie można

przekazywać odpady komunale zebrane
w sposób selektywny: odpady ulegające
biodegradacji - pochodzące z przyciętych
lub ściętych krzewów i drzew, urobek z
koszenia oraz liście; zużyty sprzęt RTV
i AGD; meble i inne odpady wielkogabarytowe; zużyte opony; akumulatory;
chemikalia; lekarstwa. Mieszkańcy będą
musieli we własnym zakresie i na własny
koszt dostarczyć odpady do punktu. O
szczegółach będziemy informować na
bieżąco. Za dodatkową opłatą odbierane
będą odpady budowlane i rozbiórkowe.
To samo czeka przedsiębiorców i instytucje! Właściciel nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne zobowiązany będzie
wypełnić deklarację o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami, w której
określi rodzaj wykonywanej działalności,
a ponadto w zależności od prowadzonej
działalności: ilość zatrudnionych pracowników, ilość uczniów, ilość dzieci w przedszkolu, powierzchnię lokalu handlowego,
ilość miejsc konsumpcyjnych lokalu gastronomicznego, ilość łóżek w hotelu,
pensjonacie, ilość ogródków działkowych, ilość domków letniskowych, ilość
interesantów itp. Na tej podstawie określona zostanie stawka opłaty, która zosta-

ła przeliczona na pojemniki o odpowiedniej pojemności.
Każdy będzie musiał taką deklarację
złożyć?
Każdy właściciel nieruchomości będzie
musiał złożyć deklarację. Wypełniając deklaracje mieszkańcy zadecydują czy będą
zbierać odpady w sposób selektywny czy
też nie. Określą także ile osób zamieszkuje w danym gospodarstwie domowym. W
przypadku gdy mieszkańcy zdeklarują, że
będą segregować odpady będą wnosić
do gminy niższe stawki za odbiór odpadów.
A więc rodzi się pytanie ile za to każdy
z nas zapłaci?
Na ostatniej sesji Radni Gminy Poraj nie
podjęli uchwały, która określała wysokości stawek za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Pewne jest, że w przypadku nieruchomości na której zamieszkują
mieszkańcy stawka zróżnicowana będzie
od ilości osób zamieszkałych. Stawka będzie niższa jeśli w danym gospodarstwie
prowadzona będzie selektywna zbiórka
odpadów. W przypadku nieruchomości
na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne czyli dla
przedsiębiorcy czy instytucji stawka będzie uzależniona od wielkości pojemnika
jaka zostanie zdeklarowana w deklaracji.
Dobry system gospodarki odpadami
komunalnymi to taki, w którym wszystkie surowce zawarte w odpadach pozostają w obiegu gospodarczym, nic
lub prawie nic nie trafia na składowiska. Dzięki wprowadzonym zmianom,
które wprowadziła ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
spełnione zostaną wymogi prawa unijnego, większa ilość odpadów zostanie
poddana odzyskowi, a gmina będzie
czystsza - zniknie pokusa nielegalnego
pozbywania się odpadów poprzez ich
spalanie i tworzenie dzikich wysypisk
śmieci. Dziękuję za rozmowę.
Zapisy nowej ustawy rodzą szereg nowych
pytań. W związku z tym Urząd Gminy uruchamia skrzynkę e-mailową pod adresem
smieci@ugporaj.pl Każdy kto ma pytanie
o zapisy nowej ustawy śmieciowej może
przysłać pod ten adres zapytanie w tej sprawie. Postaramy się odpowiedzieć bądź zapytamy ustawodawcę w Państwa imieniu.
Odpowiedzi na ważniejsze pytania opublikujemy na łamach „Kuriera”.
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Budżet : : Podatki

BUDŻET ZRÓWNOWAŻONY I PROROZWOJOWY

RADA GMINY PORAJ UCHWALIŁA BUDŻET GMINY PORAJ NA 2013 ROK. SAMORZĄD BĘDZIE NADAL INWESTOWAĆ W GMINNĄ INFRASTRUKTURĘ ORAZ W ROZWÓJ KULTURY I SPORTU. „TO BUDŻET ZRÓWNOWAŻONY I PROROZWOJOWY ” – MÓWI ŁUKASZ STACHERA, WÓJT
GMINY PORAJ.
Radni przyjęli budżet gminy na 2013 rok.
Wśródnajważniejszychinwestycjiwbudżecie
zapisano m.in.: budowę oczyszczalni ścieków
i kanalizacji w Żarkach Letnisku i Masłońskim,
II etap budowy kanalizacji sanitarnej w
Jastrzębiu, budowę Przedszkola w Żarkach
Letnisku, termomodernizację budynku
Zespołu Szkół w Poraju, termomodernizację
budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia,
kompleks rekreacyjno – sportowo - kulturalny w Poraju z przebudową sali kinowej w
Kinie „Bajka”, budowę lodowiska „Biały Orlik”
w Poraju, budowę rowów odwadniających
na terenie gminy, przebudowę dróg i chodników, uzupełnienie oświetlenia ulicznego,
budowę budynku klubowego „Polonii” Poraj”. Dochody Gminy zaplanowano na poziomie ponad 35 mln zł, a wydatki ponad 34
mln zł, w tym wydatki na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie 2,6 mln zł. Wydatki majątkowe
(głównie inwestycyjne) to kwota rzędu 9,2
mln zł. W ramach funduszu sołeckiego na

2013 rok zaplanowano wykonanie: w Poraju - Plac zabaw dla dzieci przy ul. Zielonej; w
Żarkach Letnisku - uzupełnienie skate parku
(budowa funboxu, grinboxu i poręczy); w
Jastrzębiu - chodnik od Budynku Wielofunkcyjnego do skrzyżowania z ulicą 19 stycznia;
w Choroniu – impreza„Chorońskie prażuchy”,
zagospodarowanie terenu Alei Lipowej i
zagospodarowanie skarp, zagospodarowanie terenu „Wspólnoty Gruntowej Wsi” od
boiska do piłki nożnej w kierunku budynku
„Komunalnego”; w Masłońskim - budowa
placów zabaw w sołectwie Masłońskie; w
Kuźnicy - wykorytowanie oraz nawiezienie
tłucznia i zagęszczenie drogi w Kuźnicy Folwark - droga „u Liszczyka”; w Gęzynie - odwodnienie sołectwa Gęzyn; w Dębowcu zagospodarowanie działki gminnej na której
znajduje się mogiła żołnierzy z 1939 r. wymiana ogrodzenia mogiły , wyrównanie terenu
placu zabaw. „To budżet zrównoważony i prorozwojowy” – mówi Łukasz Stachera, wójt
Gminy Poraj – „Już zapowiadam nie będzie

to rok łatwy, komfortowy. Przede wszystkim z
uwagi na fakt, że dobiega końca okres finansowania środkami unijnymi na lata 2007 – 2013.
Obecnie, jak każdy może zaobserwować,
choćby z mediów, trwają zacięte i twarde
negocjacje nad budżetem unijnym na lata
2014 – 2020. W przyszłym roku znajdziemy
się niejako w rozkroku, między starym, a
nowym okresem finansowania. Jeżeli będzie
możliwość sięgania po dostępne w 2013 roku
środki unijne to gwarantuję, że się o nie postaramy. Obecnie jesteśmy już od dawna w fazie
przygotowywania inwestycji na nowy okres
finansowania. Wiemy jak to robić skutecznie,
co potwierdziło pozyskanie przez Gminę w
ciągu 2 lat aż 15 milionów złotych ze środków
zewnętrznych. To swoisty rekord w skali regionu. Dziś wiemy, że największe problemy mogą
dotyczyć, tak jak we wszystkich samorządach,
oświaty” – podkreśla wójt Stachera. Za
przyszłorocznym budżetem w obecnym
kształcie głosowało 14 radnych, przy jednym
głoście wstrzymującym się.

PODATKI UCHWALONE
NA

LISTOPADOWEJ SESJI

RADY GMINY,

RADNI UCHWALILI STAWKI PODATKÓW LOKALNYCH NA TERENIE GMINY

ŚRODKÓW TRANSPORTU NIE ZOSTAŁY ZMIENIONE

– TO GEST W STRONĘ LOKALNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW.

Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków - 0,73 zł od 1m2 powierzchni; pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych - 4,51 zł od 1 ha powierzchni; pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,20
zł od 1m2 powierzchni. Od budynków lub ich części mieszkalnych - 0,66 zł od 1m2 powierzchni użytkowej; związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 17,16 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,65 zł od 1m2
powierzchni użytkowej; związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 3,96 zł

PORAJ. PODATKI

OD

od 1m2 powierzchni użytkowej; pozostałych, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego - 3,21 zł od
1m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem: budynków letniskowych, dla których stawka wynosi - 7,66 zł od 1m2 powierzchni
użytkowej. Od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z wyjątkiem budowli związanych ze zbiorowym
zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków
– 0,02% ich wartości. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części zajęte
na działalność kulturalną, oświatową, sportową, ochrony przeciwpożarowej oraz pomocy społecznej z wyjątkiem nieruchomości lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Radni określili również stawki podatku od środków
transportowych.

Koło Gospodyń Wiejskich „Porajanki” jest organizacją społeczną, otwartą dla wszystkich kobiet,
które chcą wspólnie działać, kultywować tradycje, aktywizować życie kulturalne naszej gminy.
Dlatego zapraszamy wszystkie chętne Panie z terenu gminy do udziału w działalności w naszym kole.
Liczymy szczególnie na osoby młode i aktywne.
Kontakt: GOK w Poraju, tel. (34) 314 55 48 e-mail: gok.poraj@op.pl.
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Sport : : Rada Gminy Poraj

MOŻNA JUŻ POŚLIZGAĆ SIĘ NA „BIAŁYM ORLIKU” W PORAJU
JUŻ MOŻEMY POŚLIZGAĆ SIĘ NA LODOWISKU W PORAJU. I CO NAJWAŻNIEJSZE ZUPEŁNIE ZA DARMO. STARANIEM URZĘDU GMINY, NA
PORAJSKIM KOMPLEKSIE SPORTOWYM „MOJE BOISKO ORLIK 2012”, POWSTAŁO LODOWISKO „BIAŁY ORLIK ”. WŁAŚNIE ZAKOŃCZONO
PRACE, A PIERWSI CHĘTNI JUŻ PRÓBUJĄ SWOICH SIŁ NA LODZIE. TO PIERWSZE LODOWISKO W GMINIE PORAJ.
Lodowisko „Biały Orlik” powstało na kompleksie sportowym
„Moje boisko Orlik 2012” przy Gimnazjum w Poraju. Wykonano niezbędne roboty montażowe i zamrożono lód. Porajski
„Biały Orlik” ma powierzchnię ponad 400 m2 o wymiarach
18m na 23m. Jest też w pełni oświetlony, monitorowany a
a co za tym idzie bezpieczny. Z głośników zewsząd dobiega
głośna muzyka, a kolorowe światła dopełniają reszty fantastycznej atmosfery tego miejsca. „Mamy taką dyskotekę na lodzie. Fajne kolorowe światła i zgrana paczka osób, z którą mogłam tu przyjść pierwszy raz poślizgać się, całkowicie za darmo.
Nie mam jeszcze swoich łyżew, ale tata obiecał mi takie na urodziny” – mówi 16-letnia Paulina, którą spotkaliśmy na porajskim lodowisku. – „Do tej pory musieliśmy jeździć na lodowisko
do innych miejscowości,
a teraz mamy własne
lodowisko. Dobrze, że
ktoś o tym pomyślał”
– dodaje nastolatka.
Ona, jak i parę innych
osób
spotkanych
przez nas na obiekcie,
radzi sobie na łyżwach
jeszcze pewnie nie tak
jakby tego oczekiwała, ale trening czyni
mistrza.
Lodowisko
bardzo chwali m.in.
10-letni Maciek, który
jeździ od dwóch lat i
radzi sobie świetnie
na łyżwach. Podobnie
jak jego ciut starsze
koleżanki
Zuzanna,
Klaudia, Maria i Ola. Na
powstanie lodowiska
Urząd Gminy Poraj po-

zyskał z budżetu państwa blisko 200 tys. zł, w ramach pilotażowego programu rządowego MSiT, a drugie tyle Gmina
dołoży z własnych środków. „Cieszę się, że udało się zrealizować tę inwestycję. Szczególną radość czuję patrząc na dzieci i
młodzież, która z dużym zapałem próbuje swoich sił na lodowisku. Obiekt służyć będzie zarówno młodzieży szkolnej jak i dorosłym mieszkańcom”. – mówi Łukasz Stachera, wójt gminy.
Położono warstwy izolacyjne. Na nich ułożony został system
zamrażający, który wypełnił glikol sprzężony z agregatem.
Ostatnia faza prac objęła montaż band i wlewanie wody oraz
stopniowe zamrażanie tafli. Lodowisko jest czynne przez 7
dni w tygodniu w godzinach od 10.00 do 20.00, z przerwą
techniczna w godzinach 14.00 – 15.00. Najważniejsze jednak
jest to, że zarówno obiekt, jak i wypożyczenie sprzętu, będą
całkowicie za darmo. Przy lodowisku funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu łyżwiarskiego, gdzie w ofercie jest blisko 120
par damskich i męskich łyżew, lecz można również przyjść z
własnym sprzętem. Obiekt ma funkcjonować w sezonie do
nadejścia wiosny, sporo będzie zależeć od warunków atmosferycznych. Ale może funkcjonować nawet przy dodatniej
temperaturze. Lód powstaje dzięki agregatom, które cały
czas utrzymują odpowiednią temperaturę.

EDWARD MIZERA - NOWYM RADNYM
W GRUDNIU DO PORAJSKIEJ RADY GMINY DOŁĄCZYŁ SOŁTYS CHORONIA EDWARD
MIZERA. W TEN SPOSÓB UZUPEŁNIONY ZOSTAŁ JEJ SKŁAD, PO TRAGICZNEJ ŚMIERCI
RADNEGO JANA DUDY. NOWY RADNY OKAZAŁ SIĘ, W SWOIM OKRĘGU WYBORCZYM
– CHORONIU, JEDYNYM KANDYDATEM, DLATEGO TEŻ NIE BYŁO KONIECZNOŚCI PRZEPROWADZANIA WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH.
Od niespełna czterech miesięcy mandat w Choroniu pozostawał wolny, po
tragicznej śmierci radnego Jana Dudy. Wybory uzupełniające do rady gminy
miały się odbyć 16 grudnia, jednak w wyznaczonym terminie zgłosił się tylko
jeden kandydat – Edward Mizera. W związku z tym Gminna Komisja Wyborcza
obwieściła, że w takim wypadku na podstawie zapisów ordynacji wyborczej
nie ma potrzeby organizowania głosowania. Szeregi porajskiej rady zasilił więc
obecny sołtys Choronia. Na grudniowej sesji nowy radny został zaprzysiężony i
zasiadł wraz z koleżankami i kolegami w ławach rajcowskich.
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POWITALIŚMY NOWY ROK

KILKASET OSÓB ZDECYDOWAŁO SIĘ WITAĆ 2013 ROK PRZED BUDYNKIEM GOK W PORAJU. BYŁ TRADYCYJNIE POKAZ OGNI SZTUCZNYCH,
NOWOROCZNE ŻYCZENIA OD WŁADZ GMINY ORAZ ZABAWA PRZY POLSKIEJ MUZYCE TANECZNEJ. WSZYSTKIM TOWARZYSZYŁA ATMOSFERA
NIEPOWTARZALNEJ, MAGICZNEJ SYLWESTROWEJ NOCY.
Z zaproszenia wójta Łukasza Stachery, Referatu Promocji
Urzędu Gminy oraz porajskiego Ośrodka Kultury skorzystało w sumie kilkuset chętnych. Pojawiły się także całe
rodziny oraz grupy, które zdecydowały się wyjść z tzw.
„domówek”. Na tanecznym parkiecie pod chmurką królowała polska muzyka taneczna oraz muzyczne hity mijającego roku. Był wspaniały pokaz ogni sztucznych. Każdy
mógł liczyć także na ciepło ogniska, które na tą okazję
specjalnie przygotowali strażacy z porajskiej jednostki
OSP. Nim wybiła północ życzenia w imieniu władz gminy
skierował kierownik Andrzej Kozłowski , a dyrektor GOK
Magdalena Ryziuk – Wilk, w imieniu tej instytucji.

PRACOWALI CAŁY ROK, ZOSTALI NAGRODZENI

WZOREM ROKU UBIEGŁEGO, W AKCJE SPRZĄTANIA ŻAREK LETNISKA „CZYSTY LAS, CZYSTE LETNISKO” WŁĄCZYLI SIĘ EKO-UCZNIOWIE.
PRZEZ CAŁY ROK CIĘŻKO PRACOWALI, ABY WSPOMÓC PROGRAM. ROZKLEJALI ULOTKI O PROGRAMIE, SPRZĄTALI WRAZ Z DOROSŁYMI. Z
KOŃCEM ROKU Z INICJATYWY KOORDYNATORKI AKCJI WIOLETY KOWALIK ZOSTALI NAGRODZENI.
I miejsce ex aequo zajęły: Zorika Kołodziejczyk i Klaudia Kołodziejczyk z 32 punktami, II miejsce zajęła Weronika Sulej z 11
punktami na koncie, a III miejsce zajęła Iga Zębik z 10 punktami. Kolejne miejsca wraz z punktacją przedstawiały się następująco:
Sandra Pluta i Sara Sulej - zdobyły po 9 punktów, Klaudia Dyrka - 8 punktów, Katarzyna Dyrka, Karolina Kurdziel, Magdalena Olszewska, Piotr Siedlak - zdobyli po 7 punktów, Marta
Olszewska - 6 punktów, po 5 punktów zdobyły: Anna Chaładaj,
Sylwia Proszowska, Magdalena Kott i Magdalena Kumor, a po
3 punkty posiadają na koncie: Michał Haczyk, Patrycja Kaleta, Klementyna Kreuschner, Paulina Motyl, Oliwia Sitek, Julia
Szczepanek, Paulina Celeban, Aleksandra Kamieniecka i Roksana Karcz. Dwie aktywności mają na kontach: Konrad Cygan,
Sebastian Makuch i Dawid Stępień. Natomiast w jedej aktywności CLCL w 2012 roku uczestniczyli: Szymon Haczyk, Karolina Irzwikowska, Weronika Kowalik, Kamil Kułach, Aleksandra
Kustra, Kacper Łapajski, Mateusz Łapajski, Zuzanna Mól, Dawid Nowak, Roksana Prokop, Karol Sioła, Sandra Skorek, Woj-

SYLWESTER W AMFITEATRZE
Po raz kolejny sylwestra pod gołym niebem zorganizowało
w Żarkach Letnisku Towarzystwo Przyjaciół Żarek Letniska
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 forma witania nowego
roku najwyraźniej przypadła do gustu, o czym świadczy
frekwencja. Przeprowadzono także publiczną zbiórkę datków na instrumenty muzyczne dla szkolnego zespołu.
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ciech Widawski, Paulina Kurdziel, Agata Zarychta, Katarzyna
Sowińska i Piotr Prusek. Nagrody ufundował Urząd Gminy, a
materiały promocyjne podarowało Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury ze Złotego Potoku. „Bardzo dziękujemy
Eko-Uczniom za ich wkład w realizację tegorocznego projektu.
Byli wielkim wsparciem: przyklejali afisze, roznosili ulotki, ogłaszali przez megafon, uczestniczyli w akcjach sprzątania, czy też
zdejmowali afisze jesienią”. - mówi Wioleta Kowalik.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

ORKIESTROWY REKORD POBITY!!!

W NIEDZIELĘ 13 STYCZNIA NA CAŁYM ŚWIECIE ZAGRAŁA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY. U NAS FINAŁ ORKIESTRY ODBYŁ
SIĘ TRADYCYJNIE W PORAJSKIM KINIE „BAJKA”. POBILIŚMY ZESZŁOROCZNY REKORD I MAMY 14.300 ZŁ Z GROSZAMI! MIESZKAŃCY GMINY
PORAJ – JESTEŚCIE WIELCY!
21 PORAJSKI FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ
POMOCY
DZIENNIK JEDNEGO DNIA
GODZINA 9.00 – pierwsi zmarznięci wolontariusze docierają
do siedziby sztabu w porajskim GOK-u. czeka na nich gorąca
herbata i słodkości (wielkie dzięki dla państwa Sajdaków,
Bieńków, sklepu „Rogalik”i Piekarni „Czar słodyczy”
w Żarkach Letnisku, Ewelinki Kustry i Eli Sitek!). W
wielkim garze Edytka gotuje żurek dla tych, którzy wpadną
tu później. Wkład do kotła: p. Basia Mizera, państwo
Salomońscy, pyszne pieczywko – piekarnia Samulak i
Musialik z Żarek.
GODZINA 12.00 – w kuchni GOK-u stały ruch. Wolontariusze
przekazują pierwsze wrażenia – Porajanie jak zwykle hojni, w
tym roku więcej papierków niż bilonu, „chyba będzie nieźle”.
Kazik, Losi , Paweł i Raju dopinają nagłośnienie i wizualizacje.
Niespodzianek nie przewiduje się – wczorajsza awaria
została szybko usunięta przez pana Zygmunta. Niestety –
dostajemy info, że rozchorował się Laki i zespół „Eskalacja”
nie dojedzie. Przygotowania podgrzewa (dosłownie!) pan
Krzysiu Szmida, studzą nieco napoje podarowane nam
przez SOKPOL.
GODZINA 16.00 – nasza „godzina W”. Na pokładzie szefowa
GOK – Magda Ryziuk – Wilk – życzliwa i pomocna. Jak
zwykle niezwykle punktualne pojawiają się nasze „liczarki”
– Agnieszka i Anetka z Banku Polskiej Spółdzielczości
w Poraju. Startujemy ze sceną. Pierwsze jak zwykle
„Nastolatki” pod dyrekcją Ewy Matuszczyk i dyrygenturą
Adama Grajdka. Największa frajda dla dzieciaków –
sztuczny śnieg – jakby tego na zewnątrz było za mało.
Zaczynamy I licytację. W tym roku dostaliśmy tyle fantów,
że znaczną część postanowiliśmy przeznaczyć na loterię. Na
aukcję wystawiliśmy tradycyjnie gadżety WOŚP i całą górę
oryginalnych przedmiotów podarowanych przez przyjaciół:
Tomka i Monikę Brymorów, Bank BGŻ w Myszkowie,
państwa Magierów, państwa Rumanów, Firmę Kaczka
Studio (po raz kolejny wykonali dla nas baner!), panią
Michalinę Kaźmierczak, Szymka, Krzysia, Dominika,
Pawełka (młodzi artyści z Gimnazjum w Poraju), Kasię
Wolską, Mariusza Czyża. Instaluje się ORBIDICORD.
Podobno mają niespodziankę. Może nawet dwie!
GODZINA 19.00 – napisana specjalnie na nasz finał
piosenka „Czerwone serca” w brawurowym wykonaniu
Szymona, Dominika i zespołu ORBIDICORD poruszyła
nasze serca i wpadła w ucho. Czas oczekiwania na gwiazdę
wieczoru skutecznie wypełnia OTP, który mimo pewnych
perturbacji zebrał się specjalnie na nasz WOśP. Grono fanów
potwierdza, że dobrze się stało. II aukcja pozwala nam zbyć
prawie wszystkie przedmioty – mamy już pewnych ponad
dwa tysiące zł. Wśród licytujących – wójt Łukasz Stachera
– wspiera nas już od wielu lat! Na scenie dyskretnie i
szybko instaluje się NEFRE – nasza gwiazda. Wiemy już, że
pobiliśmy zeszłoroczny rekord i mamy 14.300 zł z groszami!
Mieszkańcy Gminy Poraj – jesteście wielcy!

GODZINA 20.30 – w rytmie reggae kołysze się całe kino.
Frontman NEFRE – Dziker podrywa z krzeseł nawet tych,
którzy przyszli ot tak – bez wyraźnego powodu. Koncert
jest adresowany do tych co zbierają i tych, co dają. Tylko
tak możemy wszystkim podziękować. Na koniec raz jeszcze
„Czerwone serca” i wychodzimy na światełko do nieba.
Kolejny Finał grają z nami niezastąpieni: FIRMA „ELTOM” (pan
Tomek Pelka), FIRMA KACPER / KUKUBARA (Tomek i Monika
Brymorowie), OCIEPKA TRANSPORT (Sławek Ociepka).
WIELKIE DZIĘKI!
Wsparli nas także niewymienieni wcześniej: państwo
Nocuniowie (firma NOTU), p. Justyna Bednarczyk (Firma
„PACKING”), zespół „CZARNE CHARAKTERY” (specjalne
podziękowania dla Rafała i Pawła!), pani Bożenka
Kołodziejczyk, a także pracownicy UG w Poraju: Zygmunt
Zemła, Michał Szewczyk i Andrzej Kozłowski. Specjalne
podziękowania dla Kazika i Piotra za scenę, która była osią 21
porajskiego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Wolontariusze porajskiego sztabu: Ola Kustra, Jagoda
Paruzel, Marta Molęcka, Agata Guła, Kasia Olszówka, Karolina
Jaskuła, Ania Biczak, Anita Magiera, Krzysiu Balwierz, Julka
Sajdak, Marysia Trepka, Irena Kucharska, Agata Warot –
Pietroń, Agnieszka Parkitna, , Jolanta Pawliszyn – Ziembacz,
Renata Bączyńska, Katarzyna Woźniak, Monika Morawska,
Ola Gurbała, Szymon Kukla, Bartek Trepka, Kuba Kostarczyk,
Angelika Kuwak, Ola Łakomska, Patrycja Tomzik, Kamila
Pakulska, Agata Łebek, Asia Ruman, Paulina Bejm, Łukasz
Pietryka, Asia Pietryka, Piotr Sobota, Mateusz Szecówka,
Mateusz Rajczyk, Kamila Pompa, Patryk Socha, Klaudia Nita,
Angelika Pilarska, Zosia Dyja, Monika Molga (oni kwestowali),
a ponadto: Maciek Leszczyński, Szymon Wrzesiński, Konrad
Hadziński, Dominika Zemła, Piotrek Grzyb, Kuba Kret, Ola
Ratman, Patrycja Tomzik, Julka Karolkiewicz, Artur i Kinga
Dębscy, Dawid Pakulski, Dawid Piszczała, Kuba Chwist,
Angelika Hadzińska, Julka Kaźmierczak, Kuba Rasiewicz,
Bartek Ścigała, Jasiek Cichoń.
Wielką nadzieję, że nikogo nie pominęła, ma niżej
podpisana
Katarzyna Kaźmierczak

Nr1 /2 0 1 3 Ku rier Pora jski 7

30 dni w skrócie

W TEN PIĘKNY, ŚWIĄTECZNY CZAS...

GRUDZIEŃ TO CZAS NAJPIERW MIKOŁAJA, A PÓŹNIEJ ŚWIĄT. CZAS, W KTÓRYM GASNĄ WSZELKIE SPORY, CZAS NADZIEI. CZAS WIELU
WYDARZEŃ, WSPÓLNYCH SPOTKAŃ, TAKŻE W NASZEJ JEDNEJ, WSPÓLNEJ GMINNEJ RODZINIE. DZIŚ PREZENTACJA PIERWSZEJ CZĘŚCI
WYDARZEŃ MINIONEGO CZASU. DO KOLEJNYCH WRÓCIMY W NASTĘPNYM WYDANIU „KURIERA”.
14.12. Odbyła się III Wigilia Gminna. Uroczystość zorganizowana z inicjatywy Wójta Gminy Poraj Łukasza Stachery tradycyjnie już miała miejsce w sali OSP w Choroniu i zgromadziła
przy wigilijnym stole ponad 200 osób. Organizatorem tej wyjątkowej wieczerzy był Gminny Ośrodek Kultury im. Janusza
Gniatkowskiego w Poraju, przy znaczącym współudziale KGW
„Choronianki” i wsparciu druhów strażaków z Choronia. Była
okazją do złożenia sobie życzeń w gronie osób, które razem
działają, pracują i angażują się dla rozwoju Gminy i poprawy
standardu życia jej mieszkańców. Na scenie zaprezentowały
się: dzieci z Zespołu Pieśni i Tańca „Poraj”, „Nastolatki”, młodzieżowy „Orbidicort”, Orkiestra Dęta z Choronia, zespół „Szalona
Piątka Plus” z Żarek Letniska, Koła KGW: „Choronianki”, „Porajanki”, „Kalina”, „Malwy” oraz Jurajska Kapela Biesiadna z Poraja,
a także ze swoim wierszem Wiesław Popielak. Wieczerzę przygotowały panie z KGW „Choronianki”.

4.12. Mikołaj dla wszystkich dzieci w porajskim Kinie „Bajka”.
W spotkaniu z niezwykłą parą wzięło udział ponad 200 najmłodszych mieszkańców gminy, a także Myszkowa i Koziegłów.
W dwugodzinnym programie animacyjnym „Magiczna podróż
dookoła Świata z Mikołajem”, prowadzonym przez artystów z

chorzowskiego teatru „Trip”, brały udział dzieci wraz z rodzicami
– występ obfitował w gry i zabawy z aktywnym udziałem publiczności.
6.12. W chorońskim oddziale przedszkolnym gościł Święty
Mikołaj. Mikołaj wysłuchał piosenek i wierszyków, a potem
wręczył prezenty. Każdy miał możliwość porozmawiać ze świętym, usiąść na kolanach, zrobić sobie pamiątkową fotografię.

20.12. Przedstawiciele porajskich harcerzy wraz z władzami
myszkowskiego hufca przekazali Betlejemskie Światło Pokoju
wójtowi Łukaszowi Stacherze i przewodniczącej rady gminy
Katarzynie Kaźmierczak. Tegoroczne hasło akcji to „Odważ się
być dobrym”.

6.12. W Szkole Podstawowej w Kuźnicy Starej odbył się Mikołajkowy Turniej Językowy. Organizatorkami językowej zabawy były Jolanta Kocop i Aneta Hyra-Górecka. Na zakończenie imprezy odbyło się pasowanie na czytelników klasy I oraz

5.12. Mikołaj w Urzędzie Gminy. Dla dzieci ze świetlic środowiskowych. Spotkanie ze Świętym zorganizowali Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urząd
Gminy Poraj i Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Aspera”. Radość jaką sprawił świątecznymi paczkami ponad 150 dzieciom
ze świetlic środowiskowych z terenu całej gminy Poraj była jak
zwykle ogromna. Artystycznie czas oczekiwania na przybycie
niezwykłego gościa umiliły dzieci ze świetlicy środowiskowej
w Masłońskim.
8 Kurier Pora js ki N r 1/ 201 3

30 dni w skrócie
rozwiązanie konkursu literacko-plastycznego na list do św.
Mikołaja, w którym wygrali Katarzyna Kaim z kl. V oraz Kacper
Nowak z kl. II. Wspaniałe prezenty i mnóstwo słodyczy naszym
dzieciom zafundowała Rada Rodziców.
6.12. Z inicjatywy Rady Rodziców, do Szkoły Podstawowej
w Jastrzębiu zawitali Mikołaj z Elfinką. Przywieźli ze sobą worek prezentów dla każdego dziecka. W programie imprezy
znalazły się zabawy, wspólne śpiewanie piosenek świątecznozimowych, wierszyki, inscenizacja o Królewnie Śnieżce oraz
skecze. Środki finansowe przeznaczone na zakup upominków
pozyskano ze sprzedaży makulatury.

18/19.12. Na spotkanie wigilijne i piękne jasełka, dzieci
z grup „Jagódki” i „Jeżyki” z porajskiego Przedszkola „Leśne
Skrzaty”, zaprosiły swoich rodziców i dziadków. Dyrekcja
przedszkola i władze gminy zadbały by do małych aktorów
trafiły słodkie przedświąteczne upominki.

ks. Marek Gaborski.
5.12. Po raz kolejny odbyły się „Warsztaty Kulinarne” organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Poraju. Szóste
spotkanie fanów kuchni i gotowania odbyło się w Budynku
Wielofunkcyjnym w Jastrzębiu. Motywem przewodnim zajęć:
„Urządź Święta w nowym stylu”, była kuchnia świąteczna. Na
stole pojawiły się m.in.: zupa typu włoskiego, sernik wiedeński, makowiec, ryba po grecku, pulpety, lody, soki, ajerkoniak,
kolana pszczoły, masło i pyszne swojskie bułeczki.

16.12. W Konopiskach odbyła się VIII Regionalna Prezentacja Stołów Bożonarodzeniowych. Gminę Poraj reprezentowało połączone koło gminne. Panie z Zespołu „Kalina” przygotowały wspaniałe świąteczne potrawy, a swój kunszt artystyczny
zaprezentowała na scenie Jurajska Kapela Biesiadna z Poraja z
towarzyszeniem KGW „Malwy”. Z oferty kulinarnej i muzycznej
zaoferowanej przez naszą gminę skorzystali m.in. przedstawiciele władz parlamentarnych oraz przedstawiciele samorządu
województwa, powiatu, regionu częstochowskiego, instytucji
rolniczych. Wszyscy, którzy skosztowali potraw z naszego stołu nie kryli zadowolenia i ukojenia dla podniebienia. Na porajskim stole zagościły m.in.: pasztet z morealmi, rolada z łososiem, pieczarki nadziewane rybą, gruszki zapiekane z orzechami, miodem i bezą rumową, kapusta z grzybami, śledzie KGW,
kaczka po porajsku, kulebiak z kapustą i kurkami, pasztet z
kurkami, karpa w galarecie, tatar z łososia, śledzie z mleczem,
rolada z szynką oraz szeroka gama wyśmienitych ciast, m.in.
strucla migdałowo – orzechowa, strucla z makiem, sernik.

15.11. Na zaproszenie ks. proboszcza Macieja Klekowskiego i dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarkach Letnisku
Marioli Karpowicz w szkolnych murach koncertowała Jasnogórska Orkiestra Dęta, obchodząca w tym roku 50-lecie istnienia. Swą fantastyczną grą oczarowali publiczność licznie zgromadzoną w gimnazjalnej hali sportowej. Koncert poprowadził

24.11. Działający przy Budynku Wielofunkcyjnym będącym filią Gminnego Ośrodka Kultury im. J.Gniatkowskiego w
Poraju Klub „Natalinki”, zrzeszający aktywne panie z Masłońskiego (a także panów), obchodził pierwszą rocznicę istnienia.
Był przepyszny tort, wspaniałe potrawy na stołach, szampan
i super zabawa. Sobotni wieczór był okazją nie tylko do dobrej zabawy z Jurajską Kapelą Biesiadną z Poraja, ale również
do podziękowań sponsorom, którzy pomagają klubowi na
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30 dni w skrócie
co dzień w funkcjonowaniu i organizacji wydarzeń. Dowody
wdzięczności w postaci okolicznościowych dyplomów trafiły do Sebastiana i Anety Duma, Grażyny Sosnowicz, Barbary
Sularz, Ireny Jędruszek oraz Jarosława, Barbary i Przemysława
Wielgosów a także wójta Łukasza Stachery, który z okazji jubileuszu wręczył paniom z Masłońskiego pamiątkową tabliczkę.
W zorganizowaniu roczku pomogli także sprzedawcy z porajskiego ryneczku. Panie wspólnie aktywnie spędzają czas, np.
aktywnie uczestnicząc w gminnych Warsztatach Kulinarnych,
przy pracach ręcznych. Wiele z nich uczestniczy w ćwiczeniach
aerobiku. W ciągu roku zorganizowały szereg wydarzeń, w tym
m.in. świąteczny kiermasz wielkanocny.

19.12. W Gimnazjum w Żarkach Letnisku, w klimacie świąt
Bożego Narodzenia, blasku choinkowych świec i przy dźwiękach kolęd uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły obejrzeli
jasełkowy montaż słowno – muzyczny „Dziś niebo się otwiera…” Usłyszeliśmy głębokie i filozoficzne myśli o cudzie świętej nocy, najważniejszych wartościach w życiu człowieka oraz
wskazówki, jak mądrze i dobrze żyć.

Gimnazjaliści z Poraja wzięli udział w III Regionalnym Konkursie Zadań Interdyscyplinarnych w Języku Angielskim im.
Marii Goeppert – Mayer. Konkurs odbył się w Katowicach.
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Uczniowie rozwiązywali zadania z chemii, fizyki, matematyki
i geografii, sformułowane w języku angielskim. Po wykonaniu zadań konkursowych wzięli również udział w pokazach
doświadczeń oraz sami mieli okazję np. łamać matematyczne
szyfry. Gimnazjum w Poraju było reprezentowane przez trzy
drużyny, ale największy sukces osiągnęła drużyna w składzie :
Karolina Bogacka (klasa III C), Faustyna Heleniak (klasa III D),
Anita Magiera (klasa III A). Dziewczęta zdobyły II miejsce na 63
startujące drużyny z całego województwa śląskiego. Laureatki
wróciły do Poraja z pamiątkowymi dyplomami oraz nagrodami książkowym.

Odbyło się wojewódzkie podsumowanie Ogólnopolskiego
Konkursu Informatycznego TIK ?- TAK!, sprawdzającego wiedzę o Internecie, wiadomości z zakresu informatyki oraz nowych technologii. Wśród jego uczestników znalazła się liczna
grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej im. kpt. L. Teligi w Poraju, pod kierunkiem nauczycieli: Urszuli Rajczyk, Jolanty Pokutyckiej, Aldony Golis i Agaty Sulińskiej. SP w Poraju była najlepsza drużynowo w województwie. Dowodem na dużą wiedzę
uczniów były wyniki indywidualne. Wśród 100 najlepszych
uczniów szkół podstawowych z całej Polski znalazł się Kacper
Kret (84 miejsce), a do najlepszej pięćdziesiątki zakwalifikował
się Mikołaj Rajczyk (27 miejsce), któremu niewiele zabrakło by
znaleźć się wśród 10 ogólnopolskich finalistów.
15.12. W Szkole Podstawowej w Żarkach letnisku odbyły się
jasełka, zaprezentowane mieszkańcom przez uczniów szkoły. Ich pomysłodawczynią była Justyna Krauze - Cieślińska.
Każda klasa pod kierunkiem swych wychowawców przygotowała coś od siebie. Główną część jasełek stanowiło jednak
przedstawienie w wykonaniu uczniów klasy czwartej, przygotowane pod okiem nauczycielek Renaty Bączyńskiej i Elżbiety
Łebkowskiej. Nad całością czuwała Izabela Noszczyk. Dekoracje wykonała Agnieszka Parkitna, w część muzyczną i występ
młodych szkolnych muzyków zaangażowani byli Krzysztof
Szymaniec i Robert Zalega.

30 dni w skrócie
11.11. 5-latki z grupy „Biedronki” z Samorządowego Publicznego Przedszkola w Poraju Leśne Skrzaty, tuż przed Świętem
Narodowym, zaprosiły na spotkanie do przedszkola kombatanta Tadeusza Prauzę. Przybliżył historię polskiego wojska,
przywiózł ze sobą wiele cennych pamiątek zdjęcia, ordery, odznaki. Dzieci zauroczone tym spotkaniem zaśpiewały „Przybyli ułani pod okienko”, „Płynie Wisła, płynie”. Spotkanie zostało
przygotowane przez nauczycielki – Małgorzatę Pustuł i Martę
Janusiewicz.

W Świetlicy Środowiskowej w Żarkach Letnisku odbyło się
spotkanie dzieci z leśniczym z Nadleśnictwa Złoty Potok Katarzyną Guzik, która w ciekawy sposób opowiedziała dzieciom
o lesie, dokarmianiu zwierząt, zawodzie leśniczego. „Zobaczyliśmy wiele ciekawych rzeczy. Prawdziwe poroża, karmiki, budki
do wylęgu ptaków . Leśniczy bardzo ciekawie opowiadała o życiu lasu, o zwierzętach żyjących w lesie, o ochronie środowiska.
Mieliśmy okazję poznać rodzaje zwierząt żyjących w lesie. To była
niezwykle ciekawa lekcja” - wspominają spotkanie dzieci ze
świetlicy. Spotkanie zorganizowała Eliza Makówka, wychowawca świetlicy.

W Jastrzębiu odbyły się w różnej formie zajęcia edukacyjnorozrywkowe związane z misiem. W ramach akcji „ Cała Polska
czyta dzieciom” czytano bajki o misiu oraz książki popularnonaukowe. Nie zabrakło też luźnej pogadanki o tych miłych pluszowych maskotkach. Organizatorem była nauczyciel Mariola
Wieczorek.
W Samorządowym Publicznym Przedszkolu w Poraju „Leśne
Skrzaty” odbyła się akcja „Książka dla Szpitala” pod patronatem fundacji ABCXXI „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Zebrane w
Przedszkolu książeczki dla dzieci trafiły do małych pacjentów
myszkowskiego Szpitala Powiatowego. Dzięki wsparciu i dobremu sercu rodziców i dzieci udało się zebrać: blisko 150 książeczek i kolorowanek oraz akcesoria plastyczne w postaci kredek, mazaków, papieru kolorowego i bloków rysunkowych, a
także szereg gier, puzzli i układanek. Pomysłodawcą akcji była
dyrektor Przedszkola Beata Rajczyk, a koordynatorem akcji
była nauczycielka Justyna Morgała, które wraz z przedstawicielkami Rady Rodziców Anną Stęclik, Iwoną Aleksiejuk-Zemłą
i Sylwią Sikorską przekazały zebrane upominki dla dzieci dla
oddziału Dziecięcego Szpitala w Myszkowie. „Przy takiej akcji ,
którą prowadzi przedszkole poznajemy, jak wrażliwi są Rodzice na potrzeby innych np. chorych, biednych czy samotnych a
co najważniejsze, że pragną wpajać własnym dzieciom te wartości”. – podkreśla dyrektor Beata Rajczyk.

W szkołach podstawowych gminy obchodzono Dzień Pluszowego Misia. W Poraju jego organizatorkami były Aldona
Golis, Agata Sulińska i Agnieszka Szymczyk. Imprezę poprzedził konkurs plastyczny pod hasłem: „Mój ulubiony miś”. Jedną
z atrakcji było losowanie trzech pluszowych misiów ufundowanych przez dyrektor Danutę Służałek-Jaworską.

Kurier Porajski – Miesięcznik Gminy Poraj.
Egzemplarz bezpłatny. Nakład 2500 egz.
Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury im. Janusza Gniatkowskiego
w Poraju, ul. Piłsudskiego 14,
tel. (0-34) 314 55 48;
Skład: spotart.pl
Redaktor naczelny: Andrzej Kozłowski.
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ZŻWP : : Turystyka

„ZAWSZE WIERNI OJCZYŹNIE”
MOTTO TO JEST DEWIZĄ ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO – ZŻWP, NOWEGO STOWARZYSZENIA KTÓREGO STRUKTURY ZAWIĄZANO WŁAŚNIE W GMINIE PORAJ. PREZESEM PORAJSKIEGO KOŁA ZOSTAŁ KAPITAN REZERWY GRZEGORZ SAWICKI, A PORAJSKIE KOŁO
DZIAŁA PRZY URZĘDZIE GMINY PORAJ.
Integracja środowiska byłych i obecnych
żołnierzy wokół spraw obronnych państwa polskiego oraz tradycji walki narodu polskiego o wolność, niepodległość i
suwerenność – te zadania należą do najważniejszych celów działalności Związku
Żołnierzy Wojska Polskiego. Struktury
tej organizacji zawiązały się właśnie w
gminie Poraj. „To co zamierzamy robić, to
wspólne uczestnictwo w obchodach świąt
państwowych i wojskowych, rocznicach
wydarzeń związanych z czynem zbrojnym
żołnierza polskiego, organizowanie podróży wojskowo-historycznych (jednostki wojskowe, muzea) i krajoznawczych”
- informuje Grzegorz Sawicki, prezes
gminnych struktur ZŻWP. Po raz pierwszy przedstawiciele ZŻWP uczestniczyli
w obchodach Święta Niepodległości w
dniu 11.11.2012 w Poraju oraz Dębowcu. Członkami ZŻWP mogą – zgodnie ze
statutem – zostać: żołnierze, którzy pełnili w Wojsku Polskim zawodową służbę
wojskową, oficerowie i podchorążowie
rezerwy, chorążowie, podoficerowie oraz
szeregowi rezerwy, którzy nie pełnili zawodowej służby wojskowej, żołnierze,
którzy pełnili służbę w Wojskach Ochrony Pogranicza, Straży Granicznej oraz
w innych jednostkach lub instytucjach
podległych Ministerstwu Spraw We-

wnętrznych i Administracji. Do związku
mogą także należeć małżonki żołnierzy,
a także żołnierze zawodowi w służbie
czynnej. Za ważny cel porajscy członkowie ZŻWP biorą także kultywowanie
wśród społeczeństwa, zwłaszcza młodego pokolenia, tradycji walk niepodległościowych narodu polskiego, czynu zbrojnego polskiego żołnierza na wszystkich
frontach II wojny światowej oraz w ruchu
oporu. Zadaniem koła jest promowanie powojennej, pokojowej, żołnierskiej
służby Ojczyźnie, opieka nad miejscami
pamięci narodowej i grobami poległych
żołnierzy. Upowszechnianie wiedzy i
umiejętności na rzecz obronności pań-

stwa oraz podtrzymywanie wiedzy fachowej, kondycji fizycznej i strzeleckiej
(udział w zawodach). Realizacja zadań
będzie odbywać się w ścisłym współdziałaniu z władzami Gminy Poraj. Członkowie mogą tez liczyć na wsparcie wójta
Łukasza Stachery. Władze Koła serdecznie zapraszają do udziału w działalności
Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
przy Gminie Poraj. Kontakt: Piotr Sawicki – tel. 693 444 913, e-mail – piosaw8@
wp.eu oraz Sławomir Wygaś – tel. 662
955 380, e-mail – wyga_sa@o2.pl. Stowarzyszenie Związek Żołnierzy Wojska
Polskiego posiada swoją własną stronę
internetową - http://www.zzwp.pl/

CO W 2013 ROKU ZAMIERZAJĄ PORAJSKIE OBIEŻYŚWIATY ?
KLUB GLOBTROTERÓW SIEDMIOMILOWE BUTY, KTÓRY WIOSNĄ ZALICZY SZÓSTY ROK SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI, NIE CHCĄC BYĆ ORGANIZACJĄ
NUDNĄ I SKOSTNIAŁĄ, POSZUKUJE NOWYCH, NIETUZINKOWYCH PROPOZYCJI DLA SWOICH CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW.
Na styczniowym spotkaniu przedyskutowaliśmy kilka propozycji i wariantów
działań i postanowiliśmy, że: w karnawale i na przedwiośniu będziemy wyjeżdżać do teatru, organizować wieczorki
taneczne („śledzik” i Dzień Kobiet), a gdy
aura będzie łaskawa, zorganizujemy kulig. Wiosnę chcemy powitać w Krakowie,
a przed kwietniowo – majowym weekendem na plenerowym grillowaniu, w
czasie pierwszego rowerowego wypadu,
rozpoczniemy letni sezon wycieczkowy.
Na letni sezon zaplanowaliśmy trzy wycieczki autokarowe: w maju do Mosznej
na Święto kwitnącej azalii, na początku
lipca na Podlasie i Mazury lub w Bieszczady (trzydniowa), we wrześniu w Góry
Świętokrzyskie lub do Biskupina i Gnie12 Kuri e r Pora js ki N r 1/ 20 1 3

zna. Dla tych, którzy lubią wędrować z
plecakiem i spotykać się na turystycznych rajdach, zlotach i złazach proponujemy: w czerwcu udział w marszobiegu
Ku słońcu w Olsztynie, w lipcu i sierpniu
rowerowe wycieczki po jurajskich szlakach lub samochodowe (połączone z
nordic walking) na imprezy turystyczno
– rekreacyjne, we wrześniu chcemy powitać jesień na wędrówce przez beskidzkie szczyty. Nowymi propozycjami klubu
są: spływ kajakowy Wartą i przez Zalew
Porajski (wspólnie z klubem żeglarskim
„Korsarz”), wyjazd na grzybobranie do
Załęcza. Postanowiliśmy także namówić
wszystkich, którzy chcą uprawiać turystykę rodzinną do uczestnictwa w: rodzinnym konkursie wiedzy (z nagroda-

mi) na temat atrakcji geograficzno – historycznych naszej gminy i najbliższych
okolic, rodzinnych wypraw rowerowych
do ciekawych a nieznanych miejsc w naszej okolicy. W październiku pożegnamy
lato tradycyjnymi prażonkami i ułożymy
plan wycieczek i imprez kulturalno – rozrywkowych na okres jesienno – zimowy.
O wszystkich wycieczkach i wyjazdach
(terminy i programy) będziemy informować Was na łamach Kuriera Porajskiego,
a tymczasem zapraszamy do naszego
klubu wszystkich, którzy chcą żyć aktywnie i ciekawie, bo dla wszystkich od lat
siedmiu do stu nasz klub jest otwarty.
‘Organizator turystyki i rekreacji:
Wiesław Popielak

Kultura : : Sport

WSPARCIE DLA „SZKOŁY ROCKA”

Funkcjonująca w Szkole Podstawowej w Żarkach Letnisku „Szkoła Rocka” już
wzbogaciła się o nowy sprzęt muzyczny. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarkach
Letnisku Justyna Krauze-Cieślińska odebrała z rąk wójta gminy Poraj Łukasza
Stachery potwierdzenie przekazania środków Urzędu Gminy w kwocie 5.000 zł,
na zakup niezbędnych instrumentów muzycznych do funkcjonującej przy szkole
– „Szkoły Rocka”. Instrumenty zakupiono niezwłocznie. Dzięki nim uczniowie w szkolnych murach, będą mogli uczyć się gry pod okiem doświadczonych instruktorów
muzyki. Zajęcia w „Szkole Rocka” przeznaczone będą dla wszystkich chętnych uczniów, którzy zechcą grać bądź śpiewać. To właśnie w niej uczniowie miejscowej
podstawówki pobierają nieodpłatnie lekcje nauki gry na instrumentach muzycznych. „Mam nadzieję, że wkrótce zespół, który wykształci się w „Szkole Rocka”, będzie
uatrakcyjniał szkolne wydarzenia, ale także dawał koncerty dla społeczności gminnej,
stanowiąc uzupełnienie naszej oferty kulturalnej”. – podkreśla Łukasz Stachera, wójt
gminy Poraj.

SZACH I MAT W PORAJU

9.12. W sali sesyjnej Urzędu Gminy Poraj odbył się Mikołajkowy
Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Poraj. Przy szachownicach
zameldowało się w sumie blisko 40 graczy, rywalizujących w kilku
kategoriach wiekowych. Organizatorem turnieju byli LKS „Polonia”
Poraj, Urząd Gminy Poraj i Gminny Ośrodek Kultury w Poraju. Wyniki
Turnieju: 1. Dawid Bednarski UKS Hetman Częstochowa 7.0 pkt.; 2.
MarcinGajewskiUKSHetmanCzęstochowa5.0pkt;3.DanielKucharski
UKS Hetman Częstochowa 5.0 pkt; 4. Stefan Szczerbak Częstochowa
5.0 pkt; 5. Kamil Szczerbak UKS Hetman Częstochowa 5.0 pkt; 6. Kamil
Pędziach UKS Hetman Częstochowa 5.0 pkt; 7. Robert Wiewióra LKS
„Polonia” Poraj 4.5 pkt; 8. Julia Knapik UKS Hetman Częstochowa 4.5
pkt; 9. Barbara Pyrchla LKS „Polonia” Poraj 4.0 pkt; 10. Mateusz Sitek
LKS „Polonia” Poraj 4.0 pkt. Dla zwycięzców wójt Łukasz Stachera
ufundował atrakcyjne nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy. We
wręczeniu nagród wójtowi towarzyszyli prezes LKS „Polonii” Poraj
Michał Grzybowski, prezes PTTKiFS Andrzej Pawłowski, sekretarz
LKS„Polonii” Poraj Andrzej Kozłowski. Zawody od strony sportowej
przygotowali Andrzej Błoński, Elżbieta i Igor Pyrkoszowie oraz
Barbara Dobosz – Szmida.

gospodarzy z 2 pkt, za nią Choroń 2 pkt. oraz Jastrząb i Kuźnica
po 1 pkt. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali
Andrzej Pawłowski, Lidia Królak, Przemysław Hajducki,
Konrad Dzwonkowski i Włodzimierz Duda. Nagrody w postaci
pucharów i dyplomów wręczyli wójt Łukasz Stachera i Danuta
Służałek – Jaworska, dyrektor SP w Poraju.

GIMNAZJALIŚCI GRALI W NOGĘ

W Gimnazjum w Poraju odbył się Turniej Piłki Nożnej Szkół
Gimnazjalnych o Puchar Wójta Gminy Poraj Łukasza Stachery.
Wśród chłopców zwyciężyli reprezentanci Gimnazjum w Poraju
przed Gimnazjum w Żarkach Letnisku. Wśród dziewcząt było
odwrotnie. Nad sprawnym przeprowadzeniem zawodów czuwał
trener Andrzej Pawłowski oraz nauczyciele wf Jacek Paca, Rafał
Picz i Tomasz Dusza. Organizatorami turnieju było Porajskie
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu oraz Uczniowski
Klub Sportowy przy Gimnazjum w Poraju. Okolicznościowe puchary
i dyplomy ufundował wójt Łukasz Stachera, który wręczył je wraz
z dyrektor Gimnazjum Beatą Cichoń.

„LEŚNE LUDKI” NA NOWYCH TRASACH
ŻARKI LETNISKO NAJLEPSZE W ZBIJAKA

16.11 W Szkole Podstawowej w Poraju odbył się Turniej w Dwa
Ognie. Trofeum był Puchar Wójta Gminy Poraj Łukasza Stachery.
Najlepszy w sportowej rywalizacji okazał się team z Żarek
Letniska z 4 pkt., na drugim miejscu uplasowała się drużyna

13.01. Biegacze zrzeszeni w Klubie „Leśne Ludki” w Żarkach
Letnisku rozpoczęli nowy rok na biegowych trasach. Tym
razem zameldowali się na starcie częstochowskiego biegu
„Policz się z cukrzycą”, który towarzyszył Wielkiej Orkiestrze
Świątecznej Pomocy. Na trasie pobiegło trzech zawodników
Sławomir Bielecki, Włodzimierz Rajczyk i Adrian Błaszczyk.
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Szkoły : : Przedszkola : : Konkurs fotograficzny

WSPÓŁPRACUJĄ Z PROJEKTOREM

OD DWÓCH LAT SZKOŁA PODSTAWOWA W PORAJU WSPÓŁPRACUJE Z FUNDACJĄ ROZWOJU WOLONTARIATU- „PROJEKTOR - WOLONTARIAT STUDENCKI”. „PROJEKTOR ” TO PROGRAM POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI REALIZOWANYM PRZEZ FUNDACJĘ
ROZWOJU WOLONTARIATU.
To program społeczny, w którym studenci realizują projekty
edukacyjne w małych miejscowościach. „Studenci – wolontariusze docierają do dzieci i młodzieży i prowadzą dla nich zajęcia. Poprzez zabawę przekazują młodszym wiedzę, opowiadają
o swoich zainteresowaniach. Pokazują, że nauka nie musi być
nudna i zachęcają uczniów do dalszego rozwoju”. - podkreśla
Danuta Służałek – Jaworska, dyrektor szkoły. Od dwóch
lat w SP w Poraju dzieci uczące się informatyki mają również
zajęcia prowadzone przez pełnych energii, chętnych do dzia-

łania wolontariuszy, którzy w twórczy sposób wykorzystują
wiedzę zdobytą na studiach oraz realizują własne autorskie
projekty. Ostatnio w szkole zajęcia prowadził student Politechniki Częstochowskiej Rafał Pijewski. Uczniom z kl. III opowiedział, na czym polega praca wolontariusza i jakie przynosi
korzyści. Głównym tematem spotkania była jego pasja roboty
z klocków lego. W murach szkolnych gościli również studenci, którzy prowadzili dla uczniów zajęcia cyrkowe, rozwijające
zdolności manualne.

„CZYSTE RĘCE” W PORAJU

W Szkole Podstawowej w Poraju odbył się konkurs plastyczny
zorganizowany w ramach akcji „Szkoła czystych rąk”. Celem
było inspirowanie i zachęcanie uczniów do poszerzania wiedzy na temat prawidłowej higieny rąk, jako najlepszej metody zapobiegania chorobom. Konkurs zorganizowały Krystyna
Puszczewicz, Anna Wyremblewska i Agnieszka Szymczyk. Laureaci konkursu: Im.Agata Całus IIIa, IIm. Angelika Czechowska
II b, IIIm. Dominika Zemła I b, wyróżnienia: Amelia Musiał Ia,
Nina Matyjaszczyk IIa, Katarzyna Łabuś IIb, Martyna Radosz
IIIa, Julia Majchrzak IIIb, Ewelina Noga IIIb.

JESIEŃ OCZAMI PRZEDSZKOLAKA

W Przedszkolu w Żarkach Letnisku odbył się Powiatowy Konkurs Plastyczny „Jesień wokół nas”. Organizatorki - mgr Wioletta Wietrzyńska i mgr Agata Rosikoń do komisji konkursowej zaprosiły: Marię Drzewiecką- plastyka oraz Barbarę Woźniak- b.dyrektor przedszkola. Patronat nad konkursem objęło
Nadleśnictwo Złoty Potok , które ufundowało laureatom nagrody. W kat.3-latków: I m.Milena Jafernik - Przedszkole nr 1
w Myszkowie; 4-latków: Im. Bartek Dunin – OP MSP w Masłońskim, IIm.Aleksandra Selwet SPP w Żarkach Letnisku, IIm.
Hania Rehlich – SPP w Żarkach Letnisku, IIIm. Roksana Rasztabiga - Przedszkole nr 1 w Myszkowie, wyróżnienie: Bartosz
Nowakowski – SPP „Leśne Skrzaty” w Poraju; 5-latków: Im. Jagoda Kilar – OP SP w Jastrzębiu, IIm. Alicja Wysocka – SPP w
Żarkach Letnisku, IIm. Karina Borówka - Przedszkole nr 1 w
Myszkowie, IIIm. Jagoda Guzik – SPP w Żarkach Letnisku, wyróżnienie: Maja Ostaszewska - Przedszkole w Koziegłowach;
6-latków: Im. Ala Jawniak – Przedszkole nr 4 w Myszkowie,
IIm. Amanda Kosętka – OP SP w Jastrzębiu, IIIm. Alicja Masz-

czyk – SPP „Leśne Skrzaty” w Poraju, wyróżnienie: Alicja Kałuża – SPP w Żarkach Letnisku.

konkurs..fotograﬁczny

„MAGICZNE MIEJSCA NASZEJ GMINY“

GIMNAZJUM IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W PORAJU WE WSPÓŁPRACY Z REFERATEM PROMOCJI, KULTURY I SPORTU URZĘDU GMINY ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM „MAGICZNE MIEJSCA NASZEJ GMINY ” POD PATRONATEM WÓJTA GMINY PORAJ.
Celem konkursu jest powstanie zbioru prac fotograficznych promujących uroki naszej gminy. Przedmiotem fotografii mogą
być atrakcje krajobrazowe, architektoniczne, kulturalne. Dla naszych artystów magia będzie miała różne oblicze. Raz może to
być ulubiona ulica w deszczu, dla innych przydrożna kapliczka przystrojona kwiatami. Piękno i urok tych miejsc są ulotne ale
zatrzymane w kadrze żyją wiecznie.
Regulamin konkursu i szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.ugporaj.pl
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Żeglarstwo

TOMASZ BRYMORA DWUKROTNIE OPŁYNĄŁ PRZYLĄDEK HORN

MIESZKANIEC

NASZEJ GMINY, RADNY, BIZNESMEN, A PRZEDE WSZYSTKIM ŻEGLARZ I PASJONAT ŻEGLARSTWA TOMASZ

BRYMORA, Z
KOŃCEM UBIEGŁEGO ROKU DWUKROTNIE OPŁYNĄŁ PRZYLĄDEK HORN. JAK SAM MÓWI TO REALIZACJA MARZEŃ Z DZIECIŃSTWA, A SAM
WYCZYN MOŻNA PORÓWNAĆ DO ZDOBYCIA PRZEZ HIMALAISTĘ MOUNT EVERESTU.
Nasz rodzimy żeglarz, w towarzystwie
podobnych sobie pasjonatów pływania
pod żaglami, dwukrotnie opłynął Przylądek Horn. Rejs rozpoczął się w argentyńskim mieście Ushuaia. Sami żeglarze
porównują Horn ze zdobyciem Mount
Everestu. To miejsce legendarne. Tomasz Brymora wraz z towarzyszami
rejsu płynął jachtem „Selma”. Załogę
stanowiło jedenastu Polaków, w tym
kapitan jachtu Piotr Kuźniar i bosman
Jerzy Makedoński. Właściciel jachtu
sześć lat temu postanowił zmienić swoje życie kupując go i organizując tego
typu eskapady. Jak mówi Brymora: „W
marzeniach ten Horn gdzieś tam dla
mnie istniał. Były też i dłuższe przerwy w
pływaniu, kiedy biznes nie pozwalał mi
za bardzo na realizowanie swojego hobby. Teraz udało się to dziecięce marzenie
zrealizować”. Wyprawa trwała 2 tygodnie. Przylądek, łączący Ocean Spokojny z Atlantyckim opłynęli dwukrotnie.
W trakcie wyprawy żeglarzom towarzyszyła zmienna pogoda, z wiatrem od 5
do 9 w skali Beauforta, z deszczem, śniegiem, z temperaturą na termometrze w
okolicach zera, a odczuwalną na poziomie – 10 stopni C. Aktualnie w planach
Pana Tomasza jest Antarktyda. W kwietniu członkowie załogi spotkać maja się
w Poraju. W planach także samotne rejsy, m.in. po Bałtyku oraz opłynięcie obu
kontynentów amerykańskich.
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