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Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, 
pełnych wiary, nadziei i miłości.

Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań 
w gronie rodziny i przyjaciół oraz wesołego “Alleluja!”
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W nowowyremontowanej siedzibie 
Gminnego Ośrodka Kultury w Poraju 
powstała Galeria Sztuki Współczesnej. 
Główny cel jej utworzenia to promocja 
rodzimych artystów i organizacja wy-
staw na terenie gminy. Imprezy odby-
wać się będą na szczeblu ogólnopol-
skim, a gośćmi galerii będą znani ludzie 
kultury, sztuki, literatury czy artyści X 
Muzy. Nie zabraknie koncertów i recita-
li. Jest więc szansa, że w gminie uda się 
stworzyć klimat i atmosferę, jakiej do tej 
pory nie doświadczaliśmy. Ogromne na-
dzieje wiązać można z dobrą lokalizacją, 
w samym sercu gminy – ośrodku kultu-
ry. „To jedna z naszych najważniejszych 
inwestycji. Ośrodek kultury to centrum 
życia kulturalnego. Poszerzamy obecnie 
ofertę kulturalną gminy.” - mówił wójt 
Łukasz Stachera. Oferta Galerii nieustan-
nie zmieniać się będzie, poszerzać swoją 
ofertę. Osoby poszukujące ciekawych 
wnętrz, z niepowtarzalnym klimatem, 
spokojną muzyką znajdą w Galerii ide-
alne miejsce na rozmowy oraz organi-
zację różnych spotkań. „Niepowtarzalny 
klimat, oryginalny wystrój, ciekawa mu-
zyka oraz interesujący ludzie to będą 

znaki rozpoznawcze, charakterystyczne 
dla tego miejsca. Wkomponowana w ar-
chitekturę odrestaurowanego stuletnie-

go budynku, kusić będzie wyjątkowymi 
chwilami”. - mówi Andrzej Kozłowski, 
kierownik referatu promocji. Uroczy-
stość otwarcia Galerii połączono z wy-

stawą poplenerową „Zwardoń 2010”, na 
której zaprezentowano prace plastyków 
skupionych w grupie „Kolor”, działającej 

na co dzień w Gminnym Ośrodku Kul-
tury. Na deser wystąpiła grupa Skodury, 
promująca swój singiel „Cycki. 

 kultura  :: informacje

W Gminnym Ośrodku Kultury w Poraju powstała Galeria Sztuki Współczesnej. Jest to nowa forma promocji twórców, 
także z naszej gminy. W Dzień Kobiet odbyła się inauguracja jej działalności, połączona z koncertem i wystawą lokal-
nych porajskich artystów.

spis powszechny 2011

W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. przepro-
wadzany jest  Narodowy Spis Ludności według stanu 
na dzień 31 marca 2011 r. godz. 24:00. Wywiady prze-
prowadzane są w okresie od 8 kwietnia do 30 czerwca 
2011 r.

Do przeprowadzenia wywiadów spisowych na terenie upo-
ważnia rachmistrza identyfikator zawierający jego zdjęcie, 
imię i nazwisko, 
pieczęć urzędu sta-
tystycznego oraz 
pieczątkę imienną 
i podpis dyrektora 
urzędu statystycz-
nego, który wydał 
identyfikator. Toż-
samość rachmistrza 
można potwierdzić 
w najbliższym biu-
rze spisowym. 

otwarcie porajskiej galerii 

FotograFuj gminę Poraj
Masz aparat fotograficzny? Robisz ciekawe zdjęcia z Gminy 
Poraj, którymi chciałbyś/chciałabyś się pochwalić światu? 
Ten konkurs jest stworzony dla Ciebie! Referat Promocji 
Urzędu Gminy Poraj organizuje konkurs fotograficzny „Gmi-
na Poraj w obiektywie”. 

Konkurs przeznaczony jest dla każdego, bez względu na wiek 
i miejsce zamieszkania. Zasady konkursu są proste - uczestnik 
przesyła od jednego do trzech zdjęć o tematyce gminnej, po-
pularyzującej najciekawsze atrakcje promujące gminę Poraj, 
piękno jej przyrody i krajobrazu, zabytki, ciekawe miejsca i 
obiekty inwestycyjne oraz tradycję i kulturę. „Liczy się inwen-
cja, podejście do tematu, ciekawy pomysł i kadr.” – podkreśla 
Andrzej Kozłowski, kierownik referatu promocji. Wszystkie 
zdjęcia oceni specjalne jury konkursowe. Do wygrania atrak-
cyjne nagrody, w tym aparat fotograficzny oraz inne niespo-
dzianki. Wszystkie najciekawsze fotografie znajdą się w ma-
teriałach promocyjnych Gminy Poraj. Prace można przesyłać 
na adres promocja@ugporaj.pl lub składać osobiście do 30 
listopada 2011 r. na adres: Urząd Gminy Poraj, ul. Jasna 21 
(sekretariat, pok. 216). Regulamin oraz szczegółowe warunki 
uczestnictwa w konkursie dostępne na stronie www.ugporaj.
pl lub w Referacie, pod nr (34) 366 85 77. 
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Rok duszpasterski 2010-2011 w archi-
diecezji częstochowskiej, zgodnie z 
wolą abp Stanisława Nowaka metropo-
lity częstochowskiego, jest obchodzony 
jako Rok Peregrynacji Krzyża we wszyst-
kich parafiach i wspólnotach archidiece-
zji. Krzyż z relikwiami Krzyża Świętego 
nawiedza każdą parafię, a jego nawie-
dzinom towarzyszą sześciodniowe mi-
sje, które mają na celu odnowienie w 
ochrzczonych łaski wierności Krzyżowi 
Chrystusowemu, wolę wytrwania przy 
nim na wzór Maryi oraz chęć głoszenia 
i obrony krzyża w życiu indywidualnym, 
rodzinnym i społecznym - czytamy w De-
krecie dotyczącym peregrynacji krzyża 
świętego oraz misji ją poprzedzających. 
Peregrynacja Krzyża i misje ewangeli-
zacyjne trwają od Adwentu. Znakami 
towarzyszącymi misjom ewangelizacyj-
nym są Biblia i Krzyż. W niedzielę i po-
niedziałek Drzewo Krzyża Pańskiego, na 
kilkadziesiąt godzin zgromadziło we 
wspólnej modlitwie wokół krzyża miesz-
kańców Poraja i okolicy. Przez tydzień 
trwają zaś misje ewangelizacyjne. Każ-
demu z dni misji towarzyszy odrębne 
przesłanie. W niedzielę, poza głównymi 
uroczystościami z udziałem arcybiskupa 
Nowaka i adoracji krzyża wraz ze mszą 
św. o północy, odbyły się msze św. dla 
dzieci i młodzieży oraz małżeństw z od-
nowieniem przyrzeczeń - „Krzyż znakiem 
miłosierdzia”. Poniedziałek - „Jezus stał 
się posłusznym” - zgromadził na misji 
dzieci i grono pedagogiczne szkoły pod-
stawowej i gimnazjum, odbyła się adora-
cja krzyża, oraz jego pożegnanie. Wtorek 
- „Jezus umarł za nasze grzechy” - prze-

znaczony został dla uczniów kl. I-II szkoły 
podstawowej. W środę - „Jezus daje nam 
zbawienie” - ponownie główny przekaz 
kierowany jest do uczniów. Czwartek - 
„To ciało moje za was wydane” - poza 
nabożeństwami przeznaczony został na 

modlitwy za zmarłych. Misje kończą się 
w piątek 1 kwietnia „Nauka krzyża mocą 
i mądrością bożą” - msze poświęcono 
chorym i osobom starszym. Na wieczór 
zaplanowano drogę krzyżową ulicami 
Poraja. Niedzielne uroczystości zgroma-
dziły rzesze mieszkańców gminy Poraj. 
Miejsce zbiórki procesji wyznaczono na 
placu przed Urzędem Gminy. Tutaj na 
przyjazd Krzyża i arcybiskupa Nowaka 
oczekiwali mieszkańcy, duchowieństwo, 
m.in. w osobach proboszczów: gospo-
darza proboszcza parafii Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Poraju Zdzisława 
Zgrzebnego, proboszcza z Jastrzębia 
Wojciecha Krasowskiego, Jana Lisieckie-

go z Choronia, wójt Gminy Poraj Łukasz 
Stachera, z którego inicjatywy udeko-
rowano odświętnie trasę przemarszu 
procesji – ul. Jasną i Kościelną. Krzyż 
przywiózł specjalnie przygotowany na 
tę okazję samochód misji ewangeliza-
cyjnych. Przy dźwiękach orkiestry dętej 
z Poraja, a wcześniej śpiewu zespołu „Po-
rajanki”, procesja przemaszerowała do 
porajskiego kościoła parafialnego, gdzie 
ks. arcybiskup Stanisław Nowak wraz z 
duchowieństwem z parafii z gminy Po-
raj, odprawił mszę świętą. Celebrans w 
homilii podkreślił cel peregrynacji oraz 
znaczenie krzyża w dzisiejszym świecie. 
Do wierności Chrystusowi i krzyżowi 
oraz Słowu Bożemu zaapelował do wier-
nych, mieszkańców Gminy Poraj, zachę-
cił do otwarcia się na tajemnicę krzyża: 
„Czas abyśmy otworzyli nasze serca dla 
Chrystusa Króla i dla Jego krzyża”- apelo-
wał metropolita częstochowski. Peregry-
nacji Krzyża i Misjom jej towarzyszącym 
przyświeca hasło a zarazem zawołanie 
biskupie naszego metropolity  „Iuxta 
crucem tecum stare” - „Chcę pod Krzy-
żem stać przy Tobie”. Słowa te nawiązują 
do Ewangelii według św. Jana, gdzie jest 
mowa o dosłownym staniu Maryi pod 
krzyżem, a „stać” - to obecność z dużą 
dozą dobrej i silnej woli, jak człowiek tyl-
ko potrafi najbardziej. Słowa te odnoszą 
się do umierania Chrystusa za człowieka 
na krzyżu. Temu przesłaniu poświęcona 
była homilia arcybpa Stanisława Nowa-
ka i cel misji. 

wydarzenia

Pod krzyżem stać Przy tobie
W Archidiecezji Częstochowskiej trwa Peregrynacja Krzyża z Relikwiami Krzyża Świętego. W dniach 27-28 marca  na 
trasie świętości była parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poraju, gdzie obecnie odbywają się misje ewange-
lizacyjne. W uroczystej procesji przeszła rzesza mieszkańców miejscowości, a mszy przewodniczył metropolita czę-
stochowski ks. arcybiskup dr Stanisław Nowak. 
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ZA NAS NIKT NIE SPRZĄTA

Producenci śmieci to my – mieszkańcy 
naszego regionu, kraju, świata. Nie jest 
to najładniejsze określenie, ale przecież 
prawdziwe. 
Każdego dnia, w każdym domu, wyrzu-
camy do worków czy pojemników na 
odpady wszystko, co jest nam już nie 
potrzebne jak resztki jedzenia, różnego 
rodzaju opakowania, plastikowe butelki 
itd. Pozbywamy się baterii, przepalonych 
żarówek, ubrań i wszelkich niepotrzeb-
nych już przedmiotów,  zagracających 
nasze mieszkania.
Jak się tego wszystkiego pozbyć? 
Po prostu wyrzucamy na śmietnik. 
Wyrzucamy , bo chcemy mieć czysty, 
posprzątany dom i nie chcemy żyć w 
brudzie. Najczęściej mamy też czyste su-
mienie, bo wykonaliśmy dobrą robotę, 
segregując odpady. Ale , czy powinni-
śmy mieć czyste sumienie podrzucając 
worki ze śmieciami pod płot sąsiada, lub 
wywożąc je do lasu tworząc dzikie wy-
sypiska? Dopóki nas nikt nie zauważy, 
nie zwróci nam uwagi, że tak robić ab-
solutnie nie należy, raczej nie przejmu-
jemy się bardzo zasadami moralności i 
zwyczajnej ludzkiej uczciwości. Gdyby 
było inaczej, gdyby taki proceder spę-
dzał nam sen z powiek, to nie byłoby 
tyle śmieci w pobliskich lasach, przy-

drożnych rowach- po prostu w naszym 
otoczeniu. 
A są. I chyba każdy z nas niejednokrot-
nie natknął się na dzikie wysypiska, 
świadczące bardzo źle o nas. Sami więc 
musimy odpowiedzieć na pytanie jak 
się wtedy czujemy? Przechodzimy obok 
bezpańskich śmieci obojętnie, czy też 
denerwuje nas taki widok? Przecież tych 
śmieci nie podrzuciły ufoludki z innej 

planety, tylko my mieszkańcy, którzy 
lubimy posprzątane czyste swoje domy. 
Pamiętajmy, że naszym „domem” jest 
również nasza „mała ojczyzna” oraz naj-
bliższe i dalsze otoczenie w którym co-
raz więcej spędzamy wolnego czasu.
Nasuwa mi się w tym momencie zwy-
czajna „estetyczna refleksja”, zacznijmy 
wszyscy odczuwać wewnętrzną po-
trzebę piękna przyrody. Przestrzeń nas 
otaczająca jest częścią kultury i zawsze 
odzwierciedla postawy ludzkie. Natural-
nym pragnieniem człowieka jest życie w 
przestrzeni wyjątkowej, to jest pięknej, 
nie zniszczonej, nie zaśmieconej. A to 
zależy tylko od nas samych.
Posprzątajmy po sobie, bo nikt tego 
za nas lepiej nie zrobi!!!

P.S
Chciałem w tym miejscu podziękować 
Grupie inicjatywnej za podjęcie progra-
mu „ZALEW W PORAJU CZYSTO JAK W 
RAJU” i zachęcić wszystkich mieszkań-
ców oraz przebywających gości w naszej 
okolicy do włączenia się w tą akcję.
     

Andrzej Ludwikowski 
Radny Rady Gminy Poraj

Otaczająca nas przestrzeń z lotu ptaka, naprawdę jest piękna. Duża powierzchnia zalewu, mniejsze roz-
lewisko basenu w Żarkach Letnisku i inne uroczyska. To wszystko w otoczeniu sosnowych lasów wygląda 
wprost bajecznie. Niestety, wychodząc na spacer czy jadąc na przejażdżkę rowerową w te rejony, które tak 
pięknie prezentują się z góry, w rzeczywistości już takie nie są.
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CEL STRATEGICZNY - GLINIANKA

Celem głównym II edycji programu „Czysty las, czyste Letni-
sko” tym roku będzie likwidacja dzikiego wysypiska śmieci na 
terenie tzw. „glinianki”, leżącym na terenie Nadleśnictwa Złoty 
Potok. Wg wstępnych obliczeń wysypisko ma wielkość około 
400 metrów sześciennych. Koszty likwidacji przez wyspecjali-
zowaną firmę to ok. 60 -100 tys. zł. Wysypisko ma „historycz-
ne korzenie”, liczy sobie już ok. 40 - 50 lat. Aktualnie w każdy 
pierwszy czwartek miesiąca odbywają się robocze spotkania 
w Urzędzie Gminy, na którym omawiane są bieżące tematy 
oraz potrzeby. Uczestniczą w nich kierownik Mariusz Musia-
lik i inspektor Anna Łagodzińska. Ze środków Urzędu Gmi-

ny zakupiono 600 par rękawic „wampirków”, 1000 szt. super 
mocnych worków 120 l., sfinansowano wydruk 200 szt. afiszy 
zachęcających mieszkańców do akcji, a wydrukowanych zo-
stanie 1600 szt. ulotek. Wójt Łukasz Stachera zdecydował o 
zakupie stojaków na worki oraz o wykonaniu tabliczek, które 
będą umieszczone na ogrodzeniach „tzw. eko-mieszkańców” 
o treści:  „nie śmiecę, nie wysypuję popiołu na ulicę, segreguję 
odpady i mam aktualną umowę na wywóz odpadów”. Tablicz-
ki będą miały na celu wzbudzenie aktywności ekologicznej 
mieszkańców.
Koordynatorem programu jest Wioleta Kowalik. 

Trwają przygotowania do drugiej edycji programu „Czysty las – czyste Letnisko”. Pierwszą tegoroczną akcję 
zaplanowano na 7 maja br.

ROZMAWIALI O AKCJI
W miniony piątek w sali narad Urzędu Gminy Poraj, z inicjatywy wójta Łukasza Stachery, odbyło się spotka-
nie poświęcone organizacji akcji sprzątania terenów przy zalewie - „Zalew w Poraju, czysto jak w raju”.

Program „Zalew w Poraju, czysto jak w 
raju” to „dziecko” programu „Czysty las, 
czyste Letnisko” akcji organizowanej 
od ubiegłego roku w Żarkach Letnisko, 
gdzie za sprzątanie swojej wsi i otacza-
jących ją lasów wzięli się mieszkańcy i 
letnicy.  Wzorem tegoż programu, po-
rządkowanie terenów przylegających 
do porajskiego zalewu podzielone jest 
na etapy. Pierwszy z nich wystartuje już 
30 kwietnia. W miniony piątek 8 kwiet-
nia br. w sali narad Urzędu Gminy Poraj, 
odbyło się spotkanie organizacyjne po-
święcone akcji. Inicjatorem spotkania 
był wójt Gminy Łukasz Stachera. Uczest-
niczyli w nim radni: Katarzyna Kaźmier-
czak, Anna Zagroba, która poprowadziła 
spotkanie, Andrzej Pawłowski, Andrzej 
Ludwikowski, Jan Duda, Tomasz Brymo-
ra, przedstawiciele RZGW w Poznaniu, 
Nadleśnictwa Złoty Potok, Polskiego 
Związku Wędkarskiego Koło w Poraju. 
Koordynatorem programu jest Katarzy-
na Juszczyk Urząd Gminy Poraj aktywnie 
zaangażował się w organizacje akcji. Ze 
środków Urzędu wydrukowano 3 tys. 
ulotek i plakaty na pierwszą akcję, za-
kupiono 200 szt. rękawic „wampirków”. 
W trakcie spotkania omówiono harmo-
nogram akcji. Organizatorzy uzyskali 
zapewnienie ze strony przedstawicieli 
Nadleśnictwa Złoty Potok i Regionalne-
go Zarządu Gospodarki Wodnej w Po-
znaniu o wsparciu akcji ze strony tych 
instytucji, m.in. poprzez ustawienie kon-
tenera na odpady na każdej z akcji. Taki 

sam na zlecenie Urzędu Gminy ustawi 
firma Remondis. Należy podkreślić spo-
re zaangażowanie radnych, sołtysów. 
Jak podkreślił wójt Łukasz Stachera: 
„Nikt tego wcześniej nie przerabiał. Nie 
wiadomo czy nam się uda, ale nikt nam 
nie zarzuci, że nie próbowaliśmy”. Z po-
mocą przyszła również sieć Auchan, 
która zadeklarowała wsparcie w zakupie 
sprzętu w postaci łopat itp. Na stronie 
internetowej: www.czystyzalew.info 
specjalny zegar odmierza czas do akcji 
wspólnego sprzątania. Akcja jest szero-
ko promowana. Prowadzona jest spo-

łeczna zbiórka pieniędzy. Przysłowio-
wą złotówkę mieszkańcy gminy mogą 
wrzucać do oznaczonych puszek, które 
ustawione zostały w sklepach na terenie 
całej gminy oraz u wszystkich sołtysów. 
Tegoroczne plany organizatorów wiel-
kiego sprzątania nad zalewem to przede 
wszystkim posprzątanie rozlewiska War-
ty oraz brzegów zalewu, gdzie pojawią 
się także kosze na śmieci. W dalszej cza-
sowej perspektywie planuje się oprócz 
porządkowania brzegów ustawiać nad 
zalewem na czas wakacji przenośne toa-
lety oraz likwidację dzikich wysypisk. 
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Ponad pięćdziesiąt wyjazdów do akcji rocznie, to bilans ratow-
niczo – gaśniczej aktywności porajskich strażaków. W ubie-
głym roku aż 22 razy przy ul. Piłsudskiego wył czerwony kur. 

Tyle bowiem druhowie odnotowali wyjazdów do pożarów. 
Ponad dwadzieścia wyjazdów to wycinka drzew, podtopie-
nia czy likwidacja gniazd niebezpiecznych owadów. Teraz do 
akcji ratowniczo – gaśniczych porajskiej straży służył będzie 
samochód Star 266. Kwotę 120 tys. zł na zakup samochodu 
wraz z doposażeniem wyłożył porajski Urząd Gminy. 60 tys. zł 
przeznaczył Zarząd Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP. Samochód, choć nie jest nowy, jest w dobrym 
stanie technicznym. Oficjalnego przekazania wozu na rzecz 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Poraju dokonał wójt Gminy 
Poraj Łukasz Stachera. „Przekazując samochód, chcę wyrazić 
przekonanie, że przyczyni się on do skutecznych działań ra-
towniczych” – powiedział wójt Gminy Poraj Łukasz Stachera. 
W imieniu jednostki OSP wóz odebrał prezes Włodzimierz 
Krzyczmonik. 

ochotnicza straż pożarna 

PORAJSCY DRUhOWIE OSP Z SAMOChODEM 
W niedzielę 6 marca, w porajskiej remizie, odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze miejscowej jed-
nostki OSP. Spotkanie ze strażakami było również okazją do przekazania, zakupionego ze środków Urzędu 
Gminy Poraj, samochodu Star 266.

WŁADZE JEDNOSTEK OSP WYBRANE

Nowe składy zarządów 
JedNostek osP:

ochotnicza straż Pożarna 
w Choroniu
zarząd:
Prezes - Marek Męcik
Wiceprezes/Naczelnik – Tomasz Marchewka
Sekretarz – Marcin Ziembacz
Skarbnik – Piotr Zjawiński
Gospodarz – Maciej Kowalczyk   
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Krzysztof Duda
Wiceprzewodniczący – Włodzimierz 
Zjawiński
Sekretarz – Lech Pluta

ochotnicza straż Pożarna
 w Gęzynie
zarząd:
Prezes – Jan Podsiadlik
Wiceprezes/Naczelnik – Tomasz Czerniak

Sekretarz – Mirosław Pasek
Skarbnik – Witold Pasternak
Członek – Mateusz Caliński   
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Tomasz Siwek
Wiceprzewodniczący – Karol Szczypiński
Sekretarz – Adrian Pasek

ochotnicza straż Pożarna 
w Jastrzębiu
zarząd:
Prezes – Przemysław Sawicki
Wiceprezes/Naczelnik – Jerzy Jarkiewicz
Z-ca naczelnika – Paulina Kita
Sekretarz – Justyna Jarkiewicz
Skarbnik – Krzysztof Imiołczyk
Gospodarz – Daniel Sawicki
Członek – Adam Bajor   
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Grzegorz Bajor
Wiceprzewodniczący – Anna Klar
Sekretarz – Marcelina Smoczyńska

ochotnicza straż Pożarna 
w kuźnicy starej
zarząd:
Prezes – Janusz Sroślak
Wiceprezes/Naczelnik – Przemysław Bąk
Sekretarz – Joanna Borowska
Skarbnik – Piotr Nita
Gospodarz – Wojciech Nita   
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Piotr Borowski
Sekretarz – Krzysztof Drogosz
Członek – Damian Pala

ochotnicza straż Pożarna
 w Poraju
zarząd:
Prezes – Włodzimierz Krzyczmonik
Wiceprezes/Naczelnik – Łukasz Pigoń
Z-ca naczelnika – Roman Szydłowski
Sekretarz – Paweł Krzyczmonik
Skarbnik – Karol Prauza
Gospodarz – Mateusz Kołacz

Członek – Katarzyna Szydłowska   
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Adrian Gradoń
Sekretarz – Bartosz Krok
Członek – Kamil Kita

ochotnicza straż Pożarna 
w Żarkach Letnisku
zarząd:
Prezes – Marian Słabosz
Naczelnik – Artur Polak
Wiceprezes – Mariusz Karkocha
Z-ca naczelnika – Tomasz Rybak
Sekretarz – Zdzisława Lechowska
Skarbnik – Piotr Pawliszyn
Gospodarz – Ryszard Świerdza
Kronikarz – Jarosław Słabosz
Członek – Dominik Jaworek   
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Andrzej Pluta
Sekretarz – Arkadiusz Szczepańczyk
Członek – Wiesław Komar

Zakończyły się trwające od lutego zebrania strażackie, na których wszystkie jednostki podsumowały swo-
ją całoroczną działalność. W tym roku były to szczególne zebrania, ponieważ – w związku z dobiegającą 
końca kadencją - na każdym z nich został wybrany nowy Zarząd. Podsumowania i rozliczenia minionego 
roku dokonali już wszyscy druhowie. Jednostki wybrały też swoich prezesów i zarządy, a także ustaliły 
składy komisji rewizyjnych. 
Pożary, wypadki i kolizje drogowe, usuwanie złamanych drzew, usuwanie rojów owadów, udrażnianie studni czy usuwanie 
skutków powodzi - to tylko nieliczne działania podejmowane przez strażaków ochotników z gminy Poraj w roku 2010. Szczegó-
łowo omawiano je w tym roku na walnych zebraniach jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych należących do gminy. Podczas 
wszystkich zebrań odczytywano sprawozdania z działalności i finansowe jednostek za 2010 rok. Komisje Rewizyjne pozytywnie 
oceniły pracę wszystkich Zarządów i tym samym wnioskowały o udzielenie absolutoriów. Na każdym z zebrań druhowie jedno-
głośnie decydowali o udzieleniu absolutorium.
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sport :: imprezy gminne 

WŁADZE JEDNOSTEK OSP WYBRANE

W piątkowy wieczór 1 kwietnia 2011 r. 
w Studiu Koncertowym Polskiego Ra-
dia Katowice po raz pierwszy wręczono 
nagrody „Euro-Gmina/Euro-Partner”. Na-
grodę w imieniu wójta Łukasza Stache-
ry odebrali kierownicy referatów Adam 
Zaczkowski i Andrzej Kozłowski. Impre-
za zorganizowana została pod Patrona-
tem Ministra Gospodarki Wicepremiera 
Waldemara Pawlaka, Wojewody Śląskie-
go Zygmunta Łukaszczyka, Marszałka 
Województwa Adama Matusiewicza, 
Radia Katowice oraz TVP Katowice. Ce-

lem plebiscytu jest promocja i reklama 
najlepszych jednostek samorządowych 
województwa śląskiego. Zdaniem kapi-
tuły, obecne działania Gminy Poraj, wy-
różniają ją na mapie Województwa Ślą-
skiego. Nagrodę  przyznano w uznaniu 
dla działań w zakresie rozwoju sportu 
dzieci i młodzieży, rozumienia znaczenie 
bezpieczeństwa uprawiania sportu, pro-
mowania zdrowego, aktywnego, bez-
piecznego stylu życia, a w ten sposób 
tworzenia otwartego i nowoczesnego 
społeczeństwa europejskiego. 

PORAJ – LIDEREM SPORTU 
Gmina Poraj została, jako jedyna gmina z powiatu myszkowskiego, wyróżniona tytułem Lidera Euro – Gmi-
na/Euro - Partner. Certyfikat przyznała specjalna kapituła, potwierdzająca spełnienie przez Poraj „wyma-
gań najlepszych miast Unii Europejskiej”. Poraj uhonorowano w kategorii sportu. Uroczysta Gala z wręcze-
niem certyfikatu i dyplomu odbyła się  w studiu koncertowym Radia Katowice. Patronat nad imprezą objęli 
Wicepremier i Minister Gospodarki, Marszałek Województwa Śląskiego i Wojewoda Śląski.   

Program Porajskiej 
majówki - 28.05.2011
Już po raz jedenasty mieszkańcy 
Poraja będą mieli możliwość wzię-
cia udziału w wyjątkowej imprezie 
przygotowywanej przez uczniów, 
rodziców i nauczycieli porajskiego 
Gimnazjum. Organizatorzy, zapra-
szając już dziś, zapowiadają wspa-
niałą zabawę.

PROGRAM WIELKIEJ MAJÓWKI GIM-
NAZJUM IM. K. GÓRSKIEGO W PO-
RAJU 28.05.2011
15.00 – „Nastolatki”
16.00 – Zespół wokalno-instrumen-
 talny Gimnazjum
 W przerwie: pokaz 
 autorskiej kolekcji ubrań 
 Andżeliki Rozlach
17.00 – ORBIDICORD
18.00 – dziewczęca grupa rockowa 
 LIPSTICK ON THE GLASS
19.00 – GWIAZDA WIECZORU
  – KABARET CZESUAF
20.30 – 22.30 – zabawa pod 
 chmurką z zespołem 
 CZARNE CHARAKTERY
Ponadto: loteria fantowa, domo-
wa „mała gastronomia”, stoiska dla 
dzieci i dorosłych i wiele innych 
atrakcji.
A NA „ORLIKU” – finał turnieju piłki 
nożnej gimnazjów
ORAZ MECZ PIŁKI NOŻNEJ 
– RADNI KONTRA NAUCZYCIELE

Towarzystwo Przyjaciół Żarek Letniska 
im. hrabiny Stefanii Raczyńskiej to or-
ganizacja, która skupia mieszkańców 
Żarek Letniska i okolic, działających na 
rzecz wszechstronnego rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego i kulturalnego 
miejscowości. 
W czwartek 10 marca br., jego członko-
wie obradowali na zebraniu sprawoz-
dawczo – wyborczym, podsumowując 
działalność w okresie czteroletniej ka-
dencji. Zebranie poprowadziła Zdzi-
sława Polak, a uczestniczyło w nim  kil-
kudziesięciu członków towarzystwa. 
Swoją aktywność działacze towarzystwa 
przejawiają w najróżniejszych formach: 
organizacja imprez kulturalnych i plene-

rowych, przywracanie ładu przestrzen-
nego Żarek Letniska, sadzenie drzew 
i krzewów, działalność wydawniczą, 
ekologiczną, gromadzenie materiałów 
związanych z historią i upowszechnia-
niem wiedzy historycznej o miejsco-
wości. Wybrano również nowe władze 
Towarzystwa. Przez najbliższe cztery 
lata Towarzystwem pokieruje Andrzej 
Będkowski, dotychczasowy prezes. Wi-
ceprezesami będą Jolanta Holi i Jadwiga 
Dulias. Nad finansami Towarzystwa pie-
czę sprawować będzie skarbnik Barbara 
Trząskowska – Szcześniak. Sekretarzem 
wybrano Barbarę Woźniak. Członkami 
Zarządu będą zaś: Feliks Dryjski, Henryka 
Jastrzębiec – Chołdyk i Tadeusz Zawadz-

ki. Komisję rewizyjną 
tworzą: Lech Zemanek, 
Anna Jędrzejkiewicz i 
Krystyna Mazanek. Spo-
tkanie poświęcono rów-
nież podsumowaniu 
funkcjonowania w 2010 
roku programu „Czy-
sty las, czyste Letnisko”, 
które przedstawiła jego 
koordynatorka Wioleta 
Kowalik. 

WALNE ZEBRANIE W TOWARZYSTWIE
Na walnym zebraniu obradowali członkowie Towarzystwa Przyjaciół 
Żarek Letniska im. hr Raczyńskiej. Podsumowano czteroletnią działal-
ność oraz wybrano nowe władze.
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GOSPODARKA KOMUNALNA :: eDUKAcjA

KANALIZUJĄ JASTRZĄB

Budowa kanalizacji i oczyszczalni, re-
alizowana przez Urząd Gminy Poraj, jak 
podkreśla wójt Gminy Poraj Łukasz Sta-
chera, jest obecnie największym przed-
sięwzięciem inwestycyjnym w gminie. 
Oczyszczalnia powstaje na końcu ulicy 
Polnej, natomiast sieć kanalizacyjna 
budowana jest w ciągu ulic: Polnej, Mic-
kiewicza (część) i 19-go Stycznia (do nu-
meru 189). W sumie na odcinku 7,6 km. 
Aktualnie realizowany jest pierwszy etap 
inwestycji. Urząd Gminy zaplanował 
budowę kanalizacji w trzech etapach. 
Wspomniany pierwszy etap ma koszto-
wać 8,5 mln zł, większą część środków 
na jego realizację Gmina ma zamiar po-
zyskać ze środków zewnętrznych. Urząd 
Gminy złożył wniosek do Program Roz-

woju Obszarów Wiejskich, z którego do-
tacja ma wynieść ok. 2,6 mln zł. Inwesty-
cja zasilona zostanie również umarzalną 

w połowie pożyczką z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w kwocie ok. 4,6 mln 

zł. Do tego wkład własny Gminy ma wy-
nieść ok. 1,3 mln zł. Budowa oczyszczal-
ni ścieków jak i I etap kanalizacji mają 
być zakończone do końca 2011 roku. 
„Na dzień dzisiejszy trudno określić ile 
będzie kosztowało całe zadanie, ponie-
waż musimy zaktualizować kosztorysy 
inwestorskie na pozostałe etapy.” – pod-
kreśla Artur Kret, inspektor ds. kanaliza-
cji z porajskiego Urzędu Gminy. Wyko-
nawcą robót przy budowie oczyszczalni 
ścieków jest firma „KAR-BUD” z Często-
chowy, natomiast kanalizację sanitarną 
wykonuje firma „Wachelka - INERGIS” z  
Częstochowy. Oczyszczalnia i kanaliza-
cja zapewnią możliwość odbioru ście-
ków ze 170 gospodarstw domowych w 
miejscowości, objętych zakresem robót. 

Zgodnie z harmonogramem trwają prace przy budowie oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w 
Jastrzębiu.  

GIMNAZJALIŚCI W URZĘDZIE
Uczniowie porajskiego Gimnazjum byli gośćmi Urzędu Gminy Poraj. 
Zwiedzili urząd, zapoznali się ze specyfiką samorządu gminnego oraz 
poznali tryb załatwiania podstawowych spraw. Była to żywa lekcja sa-
morządności.

We wtorek 8 marca, w porajskim Urzędzie Gminy gościli uczniowie Gimnazjum im. 
Kazimierza Górskiego w Poraju. Roli gospodarza i przewodnika po tajnikach pra-
cy w samorządzie podjęła się sekretarz gminy Maria Gurbała, która poprowadziła 
dla gimnazjalistów lekcję wiedzy o społeczeństwie. Opiekunem grupy była Moni-
ka Leszczyńska. Sekretarz przekazała młodym słuchaczom najważniejsze informa-
cje dotyczące Urzędu Gminy. Uczniowie sporo dowiedzieli się o zarządzaniu gmi-
ną, inwestycjach oraz o tym jak, na co dzień, wygląda praca w Urzędzie. Pytano o 
codzienne zajęcia wójta, radnych, kierowników referatów, o blaski i cienie pracy 
w samorządzie. Zapoznali się również z procedurami zarejestrowania działalności 
gospodarczej, zgłoszenia wniosku o naprawę chodnika, wyrobienia dowodu osobistego, uzyskania aktu urodzenia, zawarcia 
związku małżeńskiego, zgody na wycinkę drzew oraz zameldowania się i wymeldowania. „Była to ciekawa inicjatywa. Uczniowie 
uzyskali informacje, które na lekcjach wiedzy o społeczeństwie dostępne są zwykle tylko w teorii”. – podsumowuje sekretarz 
Maria Gurbała.

PRZETARG NA ROWY ROZSTRZYGNIĘTY

Odtworzenie i wykonanie nowego od-
wodnienia stało się priorytetem tej ka-
dencji. W budżecie przeznaczono na ten 
cel środki w kwocie do 300 tysięcy. Są to 
środki na odwodnienie całej gminy. W 
bieżącym roku pozwolą one na wykona-
nie prac na odcinkach o łącznej długości 

11 km oraz wykonanie 2 przepustów. 
Obecnie zakończyły się procedury prze-
targowe. Do przetargu przystąpiło w 
sumie osiem podmiotów. Za najkorzyst-
niejszą Urząd Gminy Poraj wybrał firmę 
Marcina Augustyniaka „BUD-MAR” z Ra-
doszewic. Niezwłocznie zostanie podpi-

sana umowa z wykonawcą wszystkich 
prac, który przystąpi do wykonania od-
tworzenia (odmulenia) rowów przydroż-
nych na terenie całej gminy. Prace za-
kończyć mają się do końca sierpnia br. 

Od początku tej kadencji władze Gminy Poraj potraktowały priorytetowo problem mieszkańców sporej 
części gminy – zalewaniem domów i posesji. Na budowę rowów odwadniających przeznaczono w tego-
rocznym budżecie 300 tysięcy złotych. Urząd Gminy przystąpił do kompleksowego wykonania i odtwo-
rzenia rowów przydrożnych i odwadniających. Właśnie zakończyły się procedury przetargowe.  
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ekologia :: program comenius

Choroń, przepiękna malownicza miejscowość o bogatej prze-
szłości historycznej, kryje w na swoim terenie prawdziwy skarb, 
który stanowi nie lada atrakcję turystyczną. Chlubą mieszkań-
ców obok siedemnastowiecznego zabytkowego kościoła jest 
aleja lipowa. Nie dziwi więc fakt, że jej stan i los leży na sercu 
zarówno władzom gminy, jak i mieszkańcom. Wszyscy, którym 
zależy na gminnym pomniku przyrody, połączyli swoje siły i w 
sobotnie przedpołudnie 2 kwietnia, sprzątali teren wokół lip. 
Wspólną pracę zorganizowali radni Jan Duda i Andrzej Paw-
łowski oraz sołtys Choronia Edward Mizera. W pracach fizycz-
nych uczestniczył wójt Łukasz Stachera. Nie zawiedli miesz-
kańcy, którzy licznie przybyli na teren akcji porządkowej, aby 
pracować na rzecz czystości ekologicznej w Choroniu. Na każ-
dego uczestnika po pracy czekała mała przekąska ufundowa-
na przez wójta Stacherę, która pozwoliła zregenerować siły, po 
jakże potrzebne i użytecznej społecznie akcji. Mieszkańcy wie-
dzą, że powinni dbać o najbliższe otoczenie, aby środowisko 
w którym żyjemy, było czyste i zadbane. Dlatego organizują 
takie akcje jak ta sobotnia. Na najbliższą sobotę 16 kwietnia 

zaplanowano kolejną akcję sprzątania alei lipowej, na którą or-
ganizatorzy zapraszają wszystkich chętnych do pomocy. 

WSPóLNIE DBAMY O LIPY
Jedyny na terenie gminy pomnik przyrody – aleja lipowa to skarb, o który powinniśmy dbać wspólnie. 
Wiedzą o tym władze gminy, wiedzą mieszkańcy. Dlatego w sobotę 2 kwietnia połączyli siły i wspólnie 
sprzątali teren alei.

W dniach 28 – 31 marca bieżącego roku 
siedmioosobowa grupa uczniów wraz 
z dwojgiem opiekunów przebywała w 
Czechach w miejscowości Pohorelice 
na pierwszej wizycie partnerskiej. Głów-
nym punktem spotkania była prezenta-
cja każdego z krajów uczestniczących w 
projekcie, tj.: Polski, Czech oraz Słowacji. 
Uczniowie zaprezentowali najważniej-
sze informacje dotyczące kultury i tra-
dycji krajów, z których pochodzą. Miłym 
akcentem prezentacji była degustacja 
typowych słodkości. W programie wi-
zyty znalazły się też zajęcia plastyczne, 
artystyczne oraz sportowe, mające na 
celu integrację uczniów uczestniczących 
w projekcie. W wolnym czasie młodzież 
miała okazję zwiedzać miasto Pohoreli-
ce oraz pobliskie malownicze miejsco-
wości Mikulov oraz Znojmo. Niewątpli-
wą atrakcją wyjazdu była wizyta w aqua 
parku w austriackiej miejscowości Laa. 
Wszyscy uczniowie wrócili do kraju w 
pogodnych nastrojach i jeszcze przez 

długi czas będą mile wspominać zagra-
niczną wycieczkę. W maju odbędzie się 
kolejne spotkanie, tym razem w  Sło-
wacji w miejscowości Brezowa pod Bra-

dlom,  a w czerwcu oczekujemy wizyty 
czeskich i słowackich gości w szkole w 
Poraju. (a.ch.)

PORAJ ZACIEŚNIA KONTAKTY 
Z CZEChAMI I SŁOWACJĄ
„Wraz z wiosną, Szkoła Podstawowa im. kpt. Leonida Teligi w Poraju, rozpoczęła na dobre realizację dwu-
letniego programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół pod nazwą „Different Games – Same Feelings” 
(„Różne Inspiracje – Podobne Emocje”). 
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tradycja :: kultura

Dyrektor szkoły – Danuta Służałek – Jaworska- zaprosiła do 
podstawówki Bractwo Rycerskie z zamku w Będzinie. Panowie 
bardzo ciekawie opowiadali dzieciom o życiu i obyczajach śre-
dniowiecznych rycerzy, o turniejach rycerskich, prezentowali 
strój i broń rycerzy. Goście nie tylko opowiadali, ale też stoczy-
li walkę rycerską. Dzieci aktywnie uczestniczyły w spotkaniu: 
przymierzały stroje, pojedynkowały się. Po części poznawczo – 
artystycznej uczniowie spotkali się z wychowawcami i metodą 
projektu opracowywali temat „Życie i obyczaje rycerskie”. Na ich 
twarzach widać było zadowolenie. O dużym zainteresowaniu 
uczniów występem Bractwa Rycerskiego świadczyły gromkie 
brawa, jakimi nagrodziła artystów szkolna publiczność, duża 
ilość wykonanych zdjęć oraz wspominanie Dnia Talentów jesz-
cze długo po 21 marca. (i.h.)

DZIEń TALENTóW Z BRACTWEM RYCERSKIM 
Wszyscy uczniowie z porajskiej podstawówki 21 marca 2011 roku przyszli do szkoły dużo chętniej niż za-
zwyczaj. Powodem ich radości było zrezygnowanie w tym dniu, na prośbę Ministra Edukacji Narodowej, z 
tradycyjnych lekcji na rzecz aktywności rozwijających zdolności poznawcze, artystyczne i sportowe.

Ten wspaniały przegląd, nie tylko po-
traw wielkanocnych, ale także ozdób 
świątecznych, pięknie nakrytych stołów, 
twórczości ludowej i niezwykle koloro-
wych strojów mogliśmy podziwiać 10 
kwietnia br. w budynku Gimnazjum im. 
Kazimierza Wielkiego w Krzepicach. VI 
Regionalną Prezentację Potraw i Wyro-
bów Regionalnych „Baba Wielkanocna 
2011” zorganizowali: Regionalny Zwią-
zek Rolników, Kółek i Organizacji Rolni-
czych, samorząd miejski i powiatowy w 
Kłobucku. Patronat honorowy objął J. E. 
Ks. Biskup Antoni Długosz, prezes Krajo-
wego Związku Kółek i Organizacji Rolni-
czych Władysław Serafin oraz starostowie 
powiatów częstochowskiego, lubliniec-
kiego, kłobuckiego i myszkowskiego. 
Gminę Poraj reprezentowało, dzięki 
wsparciu Urzędu Gminy, połączone koło 
„Poraj”, złożona z przedstawicielek kół 
z terenu gminy. Wśród gości mogliśmy 
zobaczyć m.in.: poseł na Sejm RP Hali-
nę Rozpondek, posła Jacka Kasprzyka, 
członka Zarządu Województwa Aleksan-
drę Banasiak, prezydenta Częstochowy 
Krzysztofa Matyjaszczyka, wicestarostę 
Jana Kierasa, wójta gminy Poraj Łukasza 
Stacherę, radnych powiatowych: Annę 
Sochę-Korendo, Mariusza Musialika i Ra-
fała Kępskiego, dyr. śląskiego oddziału 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa w Częstochowie Stanisława 
Gmitruka, licznie zgromadzonych sa-
morządowców wszystkich szczebli z re-
gionu częstochowskiego, a także szefów 
instytucji i organizacji rolniczych z woje-
wództwa śląskiego. Bohaterami imprezy 

byli jednak rolnicy, gospodynie i twórcy 
ludowi, czyli ci, którzy o obyczajach, ob-
rzędach wielkanocnych i świątecznym 
menu mogli powiedzieć najwięcej. Ofi-
cjalne otwarcie Prezentacji odbyło się 
w hallu głównym szkoły, a uświetniły 
go występy dzieci z krzepickich szkół 
w repertuarze piosenek o wiośnie oraz 

utworów o zabarwieniu patriotycznym. 
Po oficjalnym powitaniu i poświęceniu 
pokarmów każdy miał możliwość skosz-
towania specjałów ze stołów. Już w holu 
witały przybywających na prezentację 
gości stoiska zagospodarowane przez 
Koła Gospodyń Wiejskich oraz stoiska 

sztuki ludowej i rękodzieła artystyczne-
go. Swoje wyroby kulinarne prezento-
wały KGW z regionu częstochowskiego. 
Ta Prezentacja różniła się od tych z lat 
poprzednich. Zabrakło nieodzownych 
występów muzycznych, z których orga-
nizatorzy zrezygnowali z uwagi na rocz-
nicę katastrofy pod Smoleńskiem.   

PRZEGLĄD STOŁóW WIELKANOCNYCh 
W niedzielę 10 kwietnia br. w Krzepicach w powiecie kłobuckim, odbyła się VI Regionalna Prezentacja 
Stołów Wielkanocnych „Baba Wielkanocna 2011”. 
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sport

Inauguracja ligi 
okręgowej odbyła 
się w Kościelcu. Nie-
stety, gra naszych 

zawodników, nie pozwoliła na odniesie-
nie tak potrzebnego w tej fazie rozgry-
wek, wyniku przynajmniej remisowego. 
Spotkanie zakończyło się różnicą dwu-
bramkową na niekorzyść Polonistów. 
Każdy punkt jest na wagę złota, potrzeb-
ny do utrzymania się w lidze. w 55 min. 
meczu gospodarze zdobyli pierwszego 
gola. Utrata bramki zmobilizowała wy-
raźnie zespół Polonii Poraj. W 80 minucie 
jednak, Lotnicy wyprowadzili skuteczną 
kontrę i Polonia utraciła drugą bramkę. 
Pierwsze wiosenne zwycięstwo Polonia 
odniosła na własnym boisku w sobotę 4 
kwietnia, pokonując Pogoń Blachownię. 
Od początku spotkania wyraźnie zaryso-
wała się ofensywna postawa Polonistów. 
Pierwsza połowa meczu zdecydowanie 
podobała się kibicom, dzięki widowisku, 
jakie stworzyli piłkarze naszego zespołu. 

Do szatni na przerwę Polonia schodziła 
z wygraną 2:0. Bramki zdobyli T.Skibic-
ki i M.Haładus. Wynik ten nie uległ już 
zmianie w drugiej części spotkania. W 
trzecim meczu rundy wiosennej, Polo-
nia wybrała się na mecz do Boronowa, 
by rozegrać spotkanie z tamtejszą Jed-
nością. Wynik meczu był dla gości grą 

o kolejną zdobycz punktową. Pierwsza 
część spotkania należała zdecydowanie 
do Polonii. Wynik remisowy utrzymywał 
się do 90 minuty, kiedy to niefortunnym 
wślizgiem na szesnastym metrze obroń-
ca Polonii skierował piłkę do własnej 
bramki.

RAZ NA WOZIE, RAZ POD WOZEM
Drużyna Polonii Poraj rozegrała już trzy spotkania w rundzie wiosennej. Póki co, Poloni-
stom wiedzie się w kratkę. Jedno zwycięstwo i dwie przegrane – to bilans dotychczaso-
wych rozgrywek. 

TURNIEJ GIER I ZABAW
Corocznie w marcu organizowany jest w hali sportowej w Poraju Turniej Gier i zabaw szkół podstawowych kl. 
I-III. Nie inaczej było i w tym roku. Zawody rozegrano pod patronatem wójta Gminy Poraj Łukasza Stachery.

Liczy się szybkość, precyzja wykonania i 
przede wszystkim zgranie całej drużyny. 
Poszczególne wyniki przeliczane są na 
punkty. O tym, że konkurencje wcale nie 
są łatwe mogli się przekonać 
wszyscy mali uczestnicy zawodów, któ-
rzy 23 marca rywalizowali w porajskiej 
hali Gimnazjum. Wśród konkurencji 

znalazły się m.in. sadzenie ziemniaków, 
wyścig slalomem w podporze tyłem, 
rzut woreczków do koła hula-hop, skoki 
dokładane, slalom z rakietką do ping-
ponga. Tegoroczną rywalizację wygrali 
uczniowie Szkoły Podstawowej z Poraja 
z 34 pkt, na drugim miejscu uplasowali 
się uczniowie z Jastrzębia z 27 pkt, a za 

nimi drużyna z Choronia z 26 pkt. Trochę 
gorzej poszło uczniom z Żarek Letniska z 
24 pkt, a na końcu rywalizacje zakończyła 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Ma-
słońskiego z 10 pkt. „Gratuluję wszystkim 
uczestnikom rywalizacji. To jeszcze nie 
rywalizacja sportowa, ale przygotowanie 
do niej, pierwsze hartowanie sportowe-
go ducha” - mówił wójt Łukasz Stachera, 
wręczając nagrody w postaci pucharów i 
dyplomów. Ponadto nagrodzona została 
ambitna postawa wszystkich zespołów. 
Wójt wraz z radnym trenerem Andrzejem 
Pawłowskim wręczyli słodkie upominki 
dla każdego z uczestników. Organiza-
torem zawodów był LKS Polonia Poraj, 
Uczniowski Klub Sportowy przy Gimna-
zjum w Poraju i Porajskie Towarzystwo 
Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu.   
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Gimnazjaliści powitali 
Pierwszy Dzień 
Wiosny

Ponad sto osób 
rywalizowało w zawodach 

strzeleckich o puchar
Wójta Gminy Poraj

Wyremontowany 
budynek 
Gminnego Ośrodka Kultury 
robi wrażenie 

Zebrała się 
Rada Społeczna SP ZOZ 

pod przewodnictwem 
Jolanty Kozak  


