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informacje

Głosuj na Szkółkę NIVEA
w Poraju
Serdecznie zapraszamy do głosowania od 1 marca 2012 r. na Szkółkę
Piłkarską NIVEA. O możliwość dostępu do profesjonalnego programu
treningowego Akademii Ajax Amsterdam dla dzieci, pozyskanie sprzętu
sportowego oraz szkolenie dla trenerów ubiega się LKS Polonia Poraj.
Wszystko w Państwa rękach.

Szanowni Państwo,
Oddajemy do Państwa rąk
kolejny, najnowszy numer „Kuriera Porajskiego”,
miesięcznika poświęconego bieżącym wydarzeniom oraz informacjom z
naszej gminy. Szczególną
uwagę w tym numerze
zwracam Państwu na artykuły poświęcone m.in.:
nowym klasom porajskiego Gimnazjum, komfortowych, na miarę XXI
wieku, w których od początku II semestru mogą
uczyć się nasi gimnazjaliści oraz najnowszym inwestycjom, wydarzeniom
kulturalnym i sportowym.
Zapraszam do miłej lektury najnowszego numeru
naszego miesięcznika.
Z poważaniem
Wójt Gminy Poraj
Łukasz Stachera
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Głosować można w internecie na stronie www.szkolkinivea.pl w terminie od 1 marca do 17 czerwca 2012 r. Od
liczby oddanych głosów zależy pozycja naszego klubu w
rankingu, a tym samym - wygrana!
„Szkółki Piłkarskie NIVEA” to ogólnopolski projekt skierowany do szkół podstawowych i klubów sportowych o charakterze non-profit trenujących dzieci w wieku 7-13 lat w piłce
nożnej. W trosce o aktywny rozwój najmłodszych NIVEA
Polska pragnie zapewnić 100 szkołom/klubom dostęp do
profesjonalnego programu treningowego Akademii Ajax
Amsterdam dla dzieci, sprzęt sportowy oraz szkolenie dla trenerów. W ramach programu „Szkółki Piłkarskie NIVEA”, zwycięskie drużyny zostaną wyposażone w sprzęt stosowany w Akademii Ajaxu. Trenerzy ze zwycięskich szkół i klubów objęci będą szkoleniem
prowadzonym przez trenerów Akademii Ajax a od września 2012 roku rozpoczną realizację programu treningowego ze swoimi zawodnikami. Najlepsze „Szkółki Piłkarskie
NIVEA” wezmą udział w turnieju, który będzie zwieńczeniem cyklu treningowego.
Tak więc warto głosować. Prosimy o oddanie głosu na kandydaturę LKS Polonii Poraj. To
łatwe. Wystarczy parę sekund aby oddać głos.

Termomodernizacja szkoły
w Choroniu coraz bliżej

Gmina Poraj kontynuuje termomodernizację obiektów użyteczności publicznej.
Właśnie pozytywną ocenę przeszedł wniosek kompleksowej termomodernizacji
szkoły w Choroniu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Inwestycja
ma wynieść w sumie ok. miliona złotych, z czego 850 tys. zł Urząd Gminy pozyskał
z dofinansowania unijnego, natomiast resztę kwoty dołoży z własnego budżetu.
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Choroniu jest coraz
bliższa realizacji. Niewątpliwie atutem całego zadania będzie zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, w tym m.in. odnawialnych źródeł energii. Z Urzędu
Marszałkowskiego nadeszła pozytywna dla Gminy informacja o przyznaniu wnioskowanej dotacji unijnej. W sumie całość inwestycji ma kosztować ok. milion złotych, z czego
850 tys. zł stanowić mają środki unijne pozyskane przez Urząd Gminy Poraj w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013,
natomiast blisko 150 tys. zł wkład własny Gminy. Prace obejmą kompleksową termomodernizację budynku wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Wymieniona
zostanie stolarka okienna i drzwiowa. Docieplone zostaną ściany zewnętrzne budynku
oraz stropodach, wymieniona będzie instalacja c.o., a przede wszystkim zamontowane
zostaną kolektory słoneczne i pompa ciepła wraz z dolnym źródłem ciepła na potrzeby c.o. oraz kotłowania gazowa. Zamontowane urządzenia będą spełniały nowoczesne
trendy funkcjonujące w obszarze ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami. „Cieszy
fakt, że Gminie Poraj udało się w tym trudnym okresie finansowania pozyskać środki
unijne na tak potrzebną inwestycję. Dzięki zrealizowanej inwestycji zdecydowanej po-

inwestycje
prawie ulegnie zarówno komfort nauczania, jak również wymierne korzyści
odniosą wszyscy mieszkańcy, poprzez
poprawę jakości powietrza na terenie
naszej gminy.” – nie kryje swojego zadowolenia wójt Łukasz Stachera. Teraz
zgodnie z procedurą, ogłoszony zostanie przetarg na wykonawcę inwestycji,
a prace powinny rozpocząć się w okresie wakacyjnym. We wrześniu tego roku
uczniowie z Choronia mogliby już uczyć
się w odnowionej placówce.

W Poraju będzie remont przejazdu
Wielkimi krokami zbliża się remont przejazdu kolejowego w Poraju. Niedawno, z inicjatywy wójta Łukasza Stachery,
odbyło się spotkanie z przedstawicielami władz spółki PKP PLK S.A., którzy zadeklarowali wykonie remontu. Dodatkowo
Urząd Gminy wykona nakładki dojazdowe. Przejazd będzie wyglądał tak, jak ten wykonany z końcem ubiegłego roku
w Żarkach Letnisku, którego zalety w postaci gumowego podłoża, zdążyli już docenić wszyscy kierowcy. Po remoncie
taki sam komfort jazdy będzie również w Poraju.
„Dotychczasowa zmora wszystkich kierowców, w postaci spowalniającego
ruch przejazdu kolejowego w Poraju
wkrótce się skończy. Dzięki otwartości
i życzliwości kolejowej spółki, po wykonanej przebudowie, zdecydowanej
poprawie ulegnie przejezdność na tym
odcinku. Bardzo zależy nam na tej inwestycji, tym bardziej chcę podziękować
dyrektorowi Klabisowi za zrozumienie
i zabezpieczenie środków na 2012 rok
na wykonanie tej przebudowy”. – mówi
wójt Łukasz Stachera. Od wielu miesięcy widać zdecydowaną poprawę, wzajemną życzliwość i porozumienie we
współpracy spółki PKP PLK S.A. Zakład
Linii Kolejowych w Częstochowie z władzami gminy, co w poprzedniej kadencji władz samorządowych było wręcz
niemożliwe. Niezmiernie cieszą również
deklaracje przedstawicieli władz spółki:
dyrektora Helmuta Klabisa, naczelnika
Zenona Kreta i kierownika Marka Mize-

ry, którzy na zaproszenie wójta, gościli
w Urzędzie Gminy, na wiążących rozmowach w sprawie remontu przejazdu. Każdy kierowca, który przejeżdżał
choćby raz przez przejazd kolejowy na
drodze Poraj – Choroń, czekał w nieskończoność na jego otwarcie, a gdy
to następowało, jadąc odczuwał bardzo mocno dyskomfort jazdy w wyniku
wystających garbów i dziur. Prawdziwa
zmora i iście drogowy koszmar! Sytuację tą starały się zmienić jak najszybciej władze kolei, jednak porozumienie
z poprzednimi władzami gminy było co
najmniej mało realne. Teraz porozumienie stało się ciałem, nowy wójt i władze
kolejowej spółki znalazły wspólny język
porozumienia i wkrótce przejazd zostanie przebudowany. Staraniem PKP
PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych w
Częstochowie władze centralne spółki
przyznały potrzebne środki finansowe
na wykonanie modernizacji przejazdu

i remontu nawierzchni torowo - drogowej. Koszt inwestycji zamknie się w
kwocie ok. 1 mln zł. Torowcy położą
nową nawierzchnię przejazdu ze specjalnej gumy uzyskiwanej z procesu
recyclingu. Zastosowany zostanie ten
sam system co w Żarkach Letnisku,
będący najnowocześniejszymi rozwiązaniami w tej dziedzinie. Elementami
nawierzchni drogowej będą elementy
gumowe Strail wykonane z recyklingu
gumy pochodzącej z bieżnikowania
opon. Zlikwidowane zostaną w tym
miejscu trzy skrajne tory, pozostaną
jedynie trzy środkowe, przebudowany
zostanie napęd rogatkowy i zamontowane będzie nowe oświetlenie. Remont
przeprowadzony zostanie w sierpniu
2012 roku, a utrudnienia w ruchu potrwają wówczas ok. dwóch tygodniu.
Alternatywny przejazd możliwy będzie
przez przejazdy w Osinach i Turku.
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imprezy

Dla babci i dziadka nasze serca

Dzień Dziadka i Babci świętowała Szkoła Podstawowa w Żarkach
Letnisku. Na akademię tłumnie przybyli zaproszeni przez dyrektor
Katarzynę Zemłę, najważniejsi tego dnia goście: babcie i dziadkowie
uczniów. Uczniowie wykonali piosenki „Kwiatki dla Babci”, ”Piosenka
dla Dziadka” oraz recytowali wiersze, dedykując je swoim babciom
i dziadkom. Mogliśmy wysłuchać solowe wykonania Kingi i Marty Olszewskich, gry na keyboardzie Julki Kucharskiej i Janka Zalegi.
Uczniowie zaprezentowali się również w żywiołowych tańcach „Rudy
Rydz...” i w wielkim przeboju Shakiry „Waka,Waka”. Przedstawienie
„Królowa Śniegu” wystawiła kl.V. Na zakończenie wysłuchać można
było chóru szkolnego w kolędowym repertuarze. Na twarzach przybyłych gości można było obserwować spore wzruszenie, co znalazło
odbicie w niegasnących, gromkich brawach.

zyków można było usłyszeć najbardziej znane i lubiane kolędy oraz
piosenki bożonarodzeniowe. Podczas koncertu młodzi artyści w kilku
utworach wystąpili z własnym akompaniamentem. Wystąpił również
DZPiT „Poraj”.

Dzień babci i dziadka w Jastrzębiu

Świątecznie w Choroniu

W Szkole Podstawowej w Jastrzębiu odbyła się akademia z okazji
Dnia Babci i Dziadka. Zaproszenie dyrektor Jadwigi Kidawy i nauczyciela Marioli Wieczorek przyjęły babcie i dziadkowie uczniów szkoły.
W artystycznej części przedstawiona została inscenizacja „Czerwonego Kapturka” oraz montaż słowno – muzyczny. Widowisko emanowało ciepłem, naturalnością i spontanicznością najmłodszych wykonawców. Klasy starsze przygotowały skecze, taniec babć i dziadków
z wnukami oraz pokaz mody. Nie obyło się również bez wspólnego
wykonania, przy akompaniamencie akordeonu, powszechnie znanych piosenek.

Prawdziwie świąteczna atmosfera zapanowała za sprawą nastrojowego świątecznego wieczoru w remizie strażackiej w Choroniu, zorganizowanego przez Szkołę Podstawową w Choroniu. Na scenie zaprezentowały się dzieci i młodzież z Teatru Poezji Gminnego Ośrodka Kultury i Szkoły Podstawowej z Choronia, w widowisku K.I.Gałczyńskiego
„Kto wymyślił choinki?”, przygotowanym przez Wiesława Popielaka. Z
zaproszenia dyr. szkoły Doroty Mizery skorzystali: radni Andrzej Pawłowski i Jan Duda, ks. proboszcz Jan Lisiecki, sołtysi Edward Mizera i
Edward Królak, kierownik referatu promocji rzecznik Andrzej Kozłowski oraz mieszkańcy miejscowości. Z koncertem wystąpiły również
panie z miejscowego koła KGW „Choronianki”. Wszyscy mogli poczuć
się jak w jednej sołeckiej rodzinie.

Kopciuszek dla babci i dziadka
Dla babć i dziadków z Kuźnicy Starej, w piątek 27 stycznia, wystąpiły
dzieci z miejscowej szkoły podstawowej. Z wielkim zaangażowaniem
i sercem społeczność szkolna przygotowała nowoczesną adaptację „Kopciuszka”. Dzieci zaprezentowały swoje aktorskie i muzyczne umiejętności, wyrażając w nich miłość i wdzięczności dla babć i
dziadków. Na zakończenie był wspólny poczęstunek i upominki, własnoręcznie wykonane przez przedszkolaków.

Koncert kolęd dla babci i dziadka

Na zakończenie pierwszego półrocza w Szkole Podstawowej w Poraju,
z inicjatywy dyrektor Danuty Służałek – Jaworskiej, odbył się piękny
koncert kolęd, ostatni w tym roku w naszej gminie. Koncert połączony został z obchodami Dnia Babci i Dziadka. Po raz kolejny na scenie
zaprezentowali się młodzi szkolni artyści. W wykonaniu młodych mu-
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Dzień Babci i Dziadka i zabawa
karnawałowa w Choroniu.

W oddziale przedszkolnym w Choroniu odbył się „Dzień Babci i Dziadka”. Dzieci podczas swojego występu wyczarowały z koszyczków,
przygotowanych wspólnie z rodzicami, życzenia dla solenizantów.
Rozegrano liczne konkursy dla babć i dziadków, które wygrali: „Na
najdłuższą obierkę” – Wiesława Kozieł, „Kto szybciej obierze ziemniaki” – Kazimierz Noszczyk, „Rzut do celu”- Krzysztof Duda, „Kto szybciej
nawinie sznurek na rulon” – Elżbieta Zębik, „Kto szybciej przyszyje guzik” – Celina Gadzińska. Na koniec uroczystości dzieci zaprosiły dziadków na przepyszne faworki, które same upiekły. Spotkanie odbyło się
w miłej, serdecznej i rodzinnej atmosferze. Księżniczki, rycerze, wróżki,
Zorro, czarodzieje i wiele innych bajkowych postaci pojawiło się na corocznej zabawie choinkowej dzieci oddziału przedszkolnego i klas starszych, która odbyła się w Szkole Podstawowej w Choroniu. Wystawiono

spektakl ,,Jaś i Małgosia”, przepełniony licznymi utworami muzycznymi,
które wprowadziły dzieci w wesoły, taneczny nastrój. Po przedstawieniu
rozpoczął się wielki bal, podczas którego uczniowie tańczyli oraz uczestniczyli w zabawach i konkursach. Dla każdego czekał również słodki poczęstunek.

Kalendarium imprez kulturalnych 2012 roku
Miło nam poinformować,

2012 roku. Organizatorami większości z nich są Gminny Ośrodek Kultury i Urząd Gminy Poraj, ale również organizacje pozarządowe,
Rady Sołeckie itp. Będzie on aktualizowany w przypadku zmian lub otrzymania szczegółów dot. wydarzenia. Mamy
nadzieję, że zaproponowane wydarzenia przyczynią się do rozwoju kulturalnego na terenie naszej gminy, a kalendarium
ułatwi Państwu zaplanowanie wolnego czasu. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z propozycjami na rok 2012
r., zapraszając jednocześnie do udziału w nich i włączenie się w kulturalne życie naszej gminy.
iż jest już dostępne kalendarium najważniejszych imprez kulturalnych

Od początku roku, w ciągu stycznia i lutego Gminny Ośrodek Kultury zrealizował już
atrakcyjny program zimowych ferii, wystawę
fotograficzną „Fotofeeria”, zainaugurowano
„Spotkania Wokół Filmu” oraz przeprowadzono Gminny Konkurs Recytatorski. Na marzec w harmonogramie imprez znalazły się
od 20.03 wystawa szkła unikatowego artysty
plastyka Adama Kruszyńskiego oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży „Nim przyjdzie
wiosna”. Kwiecień rozpocznie się IV Gminnymi Warsztatami Rękodzieła Artystycznego
„Ozdoby Wielkanocne” (5-7.4), potem Gminny Festiwal Artystyczny Dzieci i Młodzieży
Szkolnej, a 21.04 odbędzie się doroczny Bal
Mecenasa Kultury. Tuż przed Świętami Wielkanocnymi czeka nas VII Regionalna Prezentacja Potraw i Wyrobów Wielkanocnych
„Baba Wielkanocna”, z udziałem połączonego koła KGW Poraj, tym razem w Lelowie.
Maj to Święto Konstytucji 3 Maja, VI Gminny
Konkurs Plastyczny „Mamo Tato namaluje

Wam swój Świat”, wystawa dorobku dzieci z
pracowni „Pastelki”. W pierwszą czerwcową
sobotę 2.06 swoje 5-lecie istnienia obchodzić
będzie KGW „Malwy”, na 4.06 zaplanowano IV
Otwarty Festiwal Szachowy, 6 czerwca odbędzie się Koncert „Rodzina to My” z okazji Dnia
Matki i Dnia Dziecka. W dniach 8-9.06 III Festiwal Twórczości Janusza Gniatkowskiego.
Od 13-20.6 zrealizowany zostanie V Gminny
Konkurs Plastyczny „Wianek Świętojański”,
od 20.6 będzie można obejrzeć wystawę
autorską grafiki i rysunku Eweliny Kustra. Na
1 lipca przewidziano imprezę związaną z Finałem Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. W
kolejny weekend 7-8.07 będziemy bawić się
na Dniach Gminy Poraj, a 28 lipca na 35- leciu
LKS Polonii Poraj. Lipiec to także Wakacyjne
Impresje - warsztaty dla dzieci i młodzieży.
Sierpień również obfitować będzie w liczne
atrakcje: VI Folkloriada Jurajska „Starodawne i bliskie czasy” (4-5.8), II Porajski Wieczór
Filmowy (12.08), Ogólnopolski Akademic-

ki Festiwal Szantowy „SZANTYNALIA 2012”
(18-19.08) oraz II Chorońskie Prażuchy, wystawa autorska malarstwa Zofii Chwastek i
Powiatowe Dożynki. Wrzesień przywita nas
Imieninami Hrabiny (1.09). Na październik
przygotowano wystawę autorską ceramiki
Marty Jędrzejewskiej, XII Przegląd Zespołów
Ludowych i KGW połączony z Jubileuszem
KGW „Porajanki”. W listopadzie odbędzie się
Święto Niepodległości i Otwarty Festiwal
Szachowy z okazji Dnia Niepodległości. Grudzień to już imprezy typowo świąteczne: Zabawa z Mikołajem w Kinie „Bajka”, Regionalna
Prezentacja Stołów Bożonarodzeniowych,
Wystawa Fotografii Pawła Cesarza i III Wigilia
Gminna. Rok zakończy się wspólna zabawa
Sylwestrowa. Poza tym w kalendarium znajdzie się szereg innych imprez, o których na
bieżąco informować będziemy na łamach
Kuriera Porajskiego. Zapraszamy już dziś na
wszystkie imprezy.

wycieczkowe plany porajskich globtroterów

Porajscy turyści tzw. „trzeciego wieku” skupieni w Klubie Globtroterów „Siedmiomilowe buty ”, działającym przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Poraju, założyli sobie ambitny plan, że w 2012 roku będą podróżować i zwiedzać atrakcyjne
miejsca i obiekty, których jeszcze nie znamy, aktywnie wypoczywać na rowerach i maszerując z kijkami, wyjeżdżać na
rekreacyjne pikniki i ukulturalniać się w teatrze i operetce, a także bawić się na wieczorkach tanecznych.
W planach Globtroterów znalazły się: 2-dniowe wycieczki autokarowe:
w maju w Beskidy, a w wakacje do Warszawy; wyjazdy do Bukowiny
Tatrzańskiej (baseny termalne): w marcu i październiku; marsze z kijkami po Jurze: w kwietniu w Złotym Potoku, w czerwcu w Ogrodzieńcu;
2-dniowy piknik na pożegnanie lata w Nadwarciańskim Grodzie w Załęczu Wielkim (prażonki, spływ kajakowy zakolami Warty, grzybobranie):
we wrześniu; wyjazdy do teatru lub operetki: w wakacje i w listopadzie;

wieczorki taneczne: w lutym – ostatkowy, w listopadzie – andrzejkowy,
w grudniu – sylwestrowy. Na wszystkich wycieczkach, wyjazdach i imprezach rekreacyjnych bardzo chętnie będziemy widzieć także seniorów niezrzeszonych w naszym klubie, którzy chcą jesień swojego życia
spędzać aktywnie, radośnie i nietuzinkowo.
Organizator turystyki i rekreacji
Wiesław Popielak
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ochrona środowiska

Podsumowali akcję
W Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie podsumowujące pierwszy rok akcji „Zalew w Poraju, czysto jak w raju”. Jej
organizatorzy podziękowali symbolicznymi statuetkami i dyplomami wszystkim uczestnikom, instytucjom i firmom, które
wsparły realizację akcji sprzątania terenów przyzalewowych. W sumie w 4 akcjach, zebrano blisko 11 ton śmieci.
Wiosną ubiegłego roku, w ramach akcji
„Zalew w Poraju, czysto jak w raju”, połączyli siły wszyscy chętni, którym na sercu
leży ochrona środowiska w gminie. Akcję
finansował Urząd Gminy Poraj. W ciągu 4
akcji sprzątania, w których uczestniczyło
ponad 600 osób, zebrano blisko 11 ton
śmieci, zlikwidowano 5 dzikich wysypisk,
posprzątano linię brzegową i las graniczący z zalewem. We wtorek 7 lutego
organizatorzy i wójt Łukasz Stachera podziękowali wszystkim zaangażowanym:
„Za bezinteresowną pomoc i zaangażowanie w organizację Akcji oraz przekonanie, że można kreować rzeczywistość, a
nie tylko ją komentować”. Okolicznościowe statuetki z rąk wójta Stachery i przewodniczącej rady Katarzyny Kaźmierczak
otrzymali: Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.,
Auchan Polska Sp. z o.o., V-design, Luky-garaz.pl Łukasz Figiel, Sokpol Sp. z
o.o., Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
„Aspera” w Poraju, Księgarnia Misia, Protega BHP, Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Poznaniu, Nadleśnictwo Złoty Potok, Kaczka Internet Studio WWW,
a także przedstawiciele władz gminy.

Dyplomy z podziękowaniami wręczono
wszystkim firmom, które wsparły finansowo i rzeczowo akcję, wśród nich, m.in.:
TOI-TOI Sp. z o.o., Mineral Water Production Sp. z o.o., Zakład Piekarniczo – Cukierniczy „Jarko”, Pensjonat „Martynka”,
Riwen.pl, Kacper Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Transportowe Sławomir Ociepka,
S&D Szecówka i Apteka pod Wagą oraz
Towarzystwo Jurajskie, Nadleśnictwo
Złoty Potok, OSP Żarki Letnisko, OSP Poraj, OSP Kuźnica, OSP Choroń, Towarzystwo Przyjaciół Żarek Letnisko, SP w Kuź-

nicy Starej, Przedszkolaki „Leśne Skrzaty”.
W spotkaniu, które poprowadził rzecznik
Andrzej Kozłowski, uczestniczyli poza
uhonorowanymi i nagrodzonymi: radni
Anna Zagroba, Andrzej Ludwikowski,
Zbigniew Rajczyk, sołtys Masłońskiego
Sławomir Widawski oraz przedstawiciele organizatorów, m.in.: Katarzyna Juszczyk, Zygmunt Skrzypiec, Paulina Bejm.
Spotkanie podsumowujące było również
okazją do wyznaczenia sobie celów kontynuacji akcji w roku bieżącym.

Dyskutowano o śmieciach
Nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to również nowy system naliczania opłat w gospodarce
odpadami komunalnymi. O jego zaletach, wadach, a także konsekwencjach i skutkach dla gmin dyskutowano w trakcie
Forum „Dobre praktyki w gospodarce odpadami”, które odbyło się w Warszawie. W ramach Forum zaprezentowany
został Program „Czysty Las, Czyste Letnisko”, a w roli prelegenta udział wzięła koordynator Programu Wioleta
Kowalik.
Forum jest wspólną inicjatywą Ministerstwa Środowiska i NFOŚIGW, mającą na
celu stworzenie platformy wymiany
myśli, poglądów i doświadczeń kluczowych podmiotów na rynku gospodarki
odpadami. Odbyło się w 26 stycznia
2012 roku w Warszawie. W związku z
nową ustawą przed gminami stanęło
nie lada wyzwanie związane zarówno z
wyborem sposobu naliczania opłat, jak
również z określeniem ich wysokości.
Na Forum prezentowano propozycje
możliwych rozwiązań. W ramach upowszechniania dobrych praktyk zaprezentowano Program „Czysty Las, Czyste
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Letnisko” - finansowany przez Urząd
Gminy, realizowany przez Towarzystwo
Przyjaciół Żarek Letniska. W dyskusji
jako prelegentka uczestniczyła koordynator Programu „Czysty Las, Czyste
Letnisko” Wioleta Kowalik. Ze szczegółowym zapisem dyskusji można zapoznać się na stronie internetowej Forum
dobrych praktyk w gospodarce odpadami pod linkiem:
http://odpady-dobre-praktyki.pl/aktualnosci-dpgo/art,8,systemy-oplat-wgospodarce-odpadami-komunalnymipropozycje.html

pomoc społeczna

Pomoc społeczna to inwestycja w człowieka

Wszyscy śledzimy losy bohaterów serialu telewizyjnego „Głęboka woda” o działalności ośrodka pomocy społecznej.
O pomocy społecznej realizowanej przez porajski GOPS, o kłopotach tych osób, które nie radzą sobie z problemami, o
trudnościach pracy pracowników socjalnych, z Celiną Giermalą - kierowniczką GOPS w Poraju, rozmawiają Andrzej
Kozłowski i Paweł Krzyczmonik.
KP: Pani Kierownik czy wielu mieszkańców naszej gminy potrzebuje
wsparcia?
CG: W roku 2011 nasz ośrodek wypłacił dla 149 rodzin zasiłki celowe na kwotę blisko 70 tys. zł. Był to najczęściej zakup opału, leków,
artykułów żywnościowych i odzieży. W takich przypadkach, gdzie zachodzi podejrzenie o niewłaściwe zagospodarowanie środków, np. ryzyko, że środki finansowe przeznaczone zostałyby na zakup alkoholu,
przyznajemy wówczas pomoc rzeczową. Wypłacamy zasiłki okresowe,
głównie z powodu bezrobocia i długotrwałej choroby, oraz zasiłki stałe, w ubiegłym roku skorzystało z nich 56 osób. Warto podkreślić, że z
realizowanego przez nas wieloletniego programu „Pomoc państwa w
zakresie dożywiania”, dla dzieci od przedszkola do ukończenia szkoły
średniej, skorzystało 176 dzieci i młodzieży.
Inne formy pomocy to: opłaty za schronienie dla bezdomnych, dopłaty do kosztów utrzymania w DPS, wypłaty dodatków mieszkaniowych. Z pomocy w formie świadczeń rodzinnych i świadczeń opiekuńczych skorzystało około 750 rodzin, na kwotę ponad 2 mln zł, a z
becikowego blisko sto rodzin. Z pomocy w formie wypłaty funduszu
alimentacyjnego skorzystało 41 rodzin.
Podejmujecie jak widzimy wiele działań, wspomagających osoby
potrzebujące.
Tak. Nie zapominamy o osobach samotnych, schorowanych. Dla tej
grupy osób nasz ośrodek świadczy usługi opiekuńcze. Już wkrótce,
staraniem obecnych władz gminy, Ośrodek Pomocy zmieni swoją siedzibę. Nowe lokum znajdzie się w tzw. „starym urzędzie”. Zdecydowanej poprawie ulegną standardy obsługi – poprzez znajdujący się tam
podjazd, także dla osób niepełnosprawnych. Odbywać się tam będzie
kompleksowa obsługa mieszkańców w zakresie udzielanej pomocy
społecznej.
A jak docieracie do potrzebujących, wtedy gdy nie zgłaszają się
sami, z rożnych przyczyn. Jak wiemy, zgłoszenie się po pomoc często
wiąże się z silnym paraliżującym poczuciem wstydu, winy i niemocy.
Co wtedy? Jak dowiadujecie się o takich osobach bądź rodzinach?
Najczęściej osoby zwracają się o pomoc samodzielnie. O osobach potrzebujących wsparcia poza własnymi posiadanymi informacjami docieramy np. przez sołtysów, kuratorów sądowych, radnych, sąsiadów.
Każda sprawa zgłoszona do naszego ośrodka w sprawie udzielenia
pomocy poprzedzona jest wywiadem środowiskowym, ustaleniem
planu potrzeb, a następnie przyznawana jest stosowna pomoc.
Jakie oferujecie świadczenia poza świadczeniami pieniężnymi?
Pracownicy socjalni prowadzą pracę socjalną, pomagają klientom w
dotarciu do różnych instytucji, w napisaniu stosownych pism urzędowych, udzielają informacji i porad. Przeprowadzamy wywiady alimentacyjne. Współpracujemy z Bankiem Żywności w Częstochowie,
Polskim Związkiem Niewidomych – Koło Poraj oraz Klubem Seniora
w Żarkach Letnisku i OSP w Jastrzębiu. Bezpośrednie wsparcie uzyskało blisko 500 osób potrzebujących pomocy w formie zaopatrzenia
w artykuły żywnościowe w ramach Programu PEAD, którego działalność w naszej gminie opiera się na wolontariacie pracowników GOPS
i członków Koła. Z pomocy skorzystały osoby niepełnosprawne, schorowane, osoby o niskim uposażeniu, rodziny wielodzietne.
Media często informują o celach pełnych „alimenciarzy”, jak w
żargonie więziennym nazywa się osoby skazane za alimenty. Czy

te działania przysparzają wam
problemów?
Sporo. Są to działania wobec
dłużników
alimentacyjnych,
zmierzające do ich aktywizacji i
w rezultacie do spłaty zadłużenia
alimentacyjnego. Między innymi
wysyłamy wezwania do dłużników w celu przeprowadzenia
wywiadu środowiskowego oraz
złożenia oświadczeń majątkowych, wysyłamy informacje do
Komorników, do Powiatowego
Urzędu Pracy w celu aktywizacji zawodowej, przekazujemy informacje o zobowiązaniach do biura informacji gospodarczej, wystawiamy
tytuły wykonawcze, ustalamy miejsce pobytu itp. Kara więzienia to
ostateczność, gdy wyczerpują się działania wszystkich instytucji.
Czy realizujecie samodzielne projekty?
Tak. Od kilku lat realizujemy projekt systemowy współfinansowany ze
środków unijnych „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość-promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Poraj”.
Jego uczestnicy zostali objęci działaniami w formie indywidualnych
diagnoz predyspozycji emocjonalnych i psychologicznych, treningiem kompetencji i umiejętności społecznych oraz indywidualnym i
grupowym doradztwem zawodowym oraz z cyklu szkoleń zawodowych, podnoszących umiejętności i kwalifikacje.
Czy ogląda Pani serial „Głęboka woda”, nadawany przez TVP2?
Tak, naturalnie. To bardzo interesujące perypetie pracowników ośrodka pomocy społecznej. Każdy z nich opowiada odrębną historię rodzin zagrożonych bądź wykluczonych społecznie i pokazuje, w jaki
sposób pracownicy socjalni, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej pomagają tym rodzinom, wykonując swoją trudną profesję. W
każdym epizodzie doszukuję się czynników tożsamych z naszą pracą.
Polecam role Marcina Dorocińskiego, Marty Klubowicz, Teresy Budzisz
Krzyżanowskiej czy Rafała Maćkowiaka. Na marginesie dodam, że
produkcja serialu powstała z inicjatywy Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej i została wsparta środkami unijnymi.
Na zakończenie chcemy zapytać o to czym tak naprawdę jest pomoc
społeczna?
Wg podręcznikowych definicji jedna z instytucji polityki państwa, której głównym zadaniem jest pomoc osobom itd... Ale domyślam się,
że nie oto panowie pytacie. Powiem nie jako urzędnik, ale jako człowiek. Każdego dnia mam w pamięci słowa Jacka Kuronia, który mówił:
„Współczuję wszystkim. Nie wierzę w zło. Wierzę w nieszczęście. Olbrzymie, niesamowite, porażające nieszczęście, które niszczy ludzi, ale
zawsze można im choć trochę pomóc w ocaleniu człowieczeństwa”.
„Nie potrafimy robić wielkich rzeczy – jedynie małe z wielką miłością”
– powtórzę za Matką Teresą z Kalkuty. Na koniec chciałabym zaapelować do wszystkich. Patrzmy dookoła siebie, rozglądajmy się, bo może
ktoś obok nas potrzebuje pomocy, tylko paraliżujący wstyd nie pozwala mu powiedzieć „pomóż”. Pamiętajmy, że pomoc społeczna to
inwestycja w człowieka.
Dziękujemy za rozmowę.
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Porajscy gimnazjaliści ju w nowych klasach

Po feriach uczniowie Gimnazjum im. K. Górskiego w Poraju rozpoczęli naukę w nowych klasach, w dobudowanej części
gimnazjum. Z końcem roku, gdy przecinano symboliczną wstęgę na nowym obiekcie, władze gminy miały nadzieję, że
uczniów uda się wprowadzić nawet wcześniej niż zakładały uprzednie plany, czyli jeszcze w starym roku. Wcześniejszy
termin nie mógł zostać zrealizowany, z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych prac, a uczniowie rozpoczęli
zajęcia w nowej części gimnazjum zgodnie z planem, czyli w pierwszy poniedziałek po feriach. Obiekt został dopuszczony
przez straż pożarną i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do korzystania przez uczniów.

Patrząc na wyposażenie nowych klas, na warunki, w jakich w pierwszych godzinach po
zimowych feriach, rozpoczęli naukę porajscy gimnazjaliści, można tylko pozazdrościć
obecnemu pokoleniu uczniów. To prawdziwe
warunki XXI wieku. Jest tu przytulnie i bezpiecznie. Wchodzącego do szkoły, na przysłowiowe „dzień dobry”, witają niemal domowe
warunki – przestronne i wygodne kanapy,
na których uczniowie z lubością przesiadują,
gdzie na przerwach toczy się życie szkoły. Każda z ośmiu nowych sal posiada pełne wyposażenie: ławki, krzesła, szafki, stolik nauczyciela
+ laptop z dostępem do internetu oraz telewizory z dvd. Ponadto w pełni umeblowany pokój nauczycielski, nowy sekretariat z gabinetem dyrektora, gabinet pedagoga szkolnego,
tablice interaktywne. W nowej części są teraz
profesjonalne pracownie: informatyczna, matematyczna, biologiczna, fizyczno - chemiczna, dwie pracownie językowe, pracownia języka polskiego. Na naszych oczach dokonuje
się prawdziwy skok cywilizacyjny. Dla uczniów
pozostaje tylko jeden przykry obowiązek –
nauka, ale w komfortowych warunkach.
Wójt Gminy Łukasz Stachera:
Choć nie udało nam się wpuścić uczniów do budynku jeszcze w grudniu, to wszystko odbyło się
zgodnie z przyjętym harmonogramem. Uczniowie mają możliwość kształcenia się w warunkach XXI wieku.
Dyrektor Gimnazjum Beata Cichoń:
Powstała placówka na miarę XXI wieku. Stworzone warunki pozwolą naszym dzieciom poszerzać umiejętności, rozwijać zainteresowania,
z wiarą patrzeć w przyszłość. Jesteśmy bardzo
zadowoleni. Sale poprawiły standard nauczycielom i uczniom. W jasnych przestrzennych salach mogą korzystać z nowoczesnego sprzętu.
Ku miłemu zaskoczeniu uczniowie sami pilnują
i szanują sprzęt, który służy im na co dzień.
Dominika Olsińska z kl. III b – Przewodnicząca samorządu szkolnego:
Jesteśmy bardzo zadowoleni z nowych, sprzyjających warunków
do nauki. Panuje
ciepła, miła i przyjazna atmosfera, a
to bardzo istotne
z punktu widzenia
każdego ucznia.
Jesteśmy bardzo
zadowoleni z przestrzeni, którą zyska-
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liśmy przez nowoczesne pracownie, korytarze
oraz hall, który stał się centrum życia szkoły. Bardzo sobie chwalimy
możliwośćskorzystania, szczególnie teraz
w porze zimowej, z
ciepłych napojów w
hallu i odpoczynku
na miękkich i wygodnych kanapach.
Uczniowie przychodzą już o 7 rano, by

móc skorzystać z wolnych chwil przed lekcjami
na kanapach.
Jakub Kret kl. II d:
Cieszę się z nowych komfortowych warunków
nauki. Osobiście najbardziej chwalę sobie pracownie fizyczną i chemiczną, które są bogato
i profesjonalnie wyposażone. Wśród uczniów
panuje powszechne zadowolenie z wyposażenia wszystkich nowych pracowni i nowej bazy
dydaktycznej.

edukacja

Najlepsi uczniowie w gminie

Zakończył się pierwszy semestr nauki. Za nami podsumowanie półrocznej pracy oraz klasyfikacja i jej wyniki. Prezentujemy
najlepszych uczniów gimnazjów i szkół podstawowych Gminy Poraj za pierwszy semestr roku szkolnego 2011/2012.

Gimnazjum
im. Kazimierza Górskiego
w Poraju:

Agnieszka Marchewka IIIa 5,70; Karolina
Bogacka II c 5,33; Julia Sajdak I b 5,27;
Kinga Chachulska IIa 5,26; Katarzyna
Łyszczarz I d 5,14; Mateusz Skóra II c 5,13;
Agata Tomzik II b 5,07; Natalia Szumera
I c 5,06; Weronika Szczypińska IIIa 5,0;
Sandra Floryszczyk Ia 5,0; Magdalena
Sawicka IIa 4,93; Karolina Salamońska Ic
4,93; Jakub Kret IId 4,93; Kinga Szecówka
IIId 4,92; Katarzyna Okularczyk IIIa 4,90;
Zofia Pustuł IIIb 4,90; Wojciech Pustuł
IIIb 4,90; Marcelina Małczak IIb 4,87; Kinga Stolczyk Id 4,87; Oskar Nabiałczyk Ib
4,86; Dawid Wójcik Ib 4,80; Anita Magiera IIa 4,79.

Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Żarkach Letnisku:

Kl.Ia: Klaudia Wieczorek 5,28. Kl.Ib: Magdalena Olszewska 5,2; Klaudia Dyrka 4,9.
Kl.II: Zorika Kołodziejczyk 5,15; Weronika
Kowalik 5,15; Anna Chaładaj 4,85; Karolina Irzwikowska 4,76. Kl.IIIa: Przemek
Marszałek 5,0; Marcelina Koźlińska 4,93.
Kl.IIIb: Marta Trybuszewska 5,0.

Szkoła Podstawowa
im.kpt. L.Teligi
w Poraju:

Kl.IIa: Artur Bogacki, Agata Całus, Mateusz Gil, Dagmara Hada, Kacper Heleniak,
Magdalena Kita, Paulina Kutyba, Natalia
Morawska, Martyna Radosz, Zuzanna
Riedel. KIl.b: Dominika Gacek, Jan Graf,
Emilia Krzemińska, Julia Majchrzak, Wiktor Maszczyk, Nikola Maźniewska, Ewelina Noga, Sebastian Stolczyk, Mikołaj
Strzelczyk, Kamil Świtoń, Wiktoria Witkowska, Katarzyna Ząbkiewicz. Kl.IIIa:
Julia Floryszczyk, Wiktoria Funiok, Paulina Jakubczak, Julia Kaźmierczak, Alicja
Kciuk, Łukasz Krawczyk, Wiktor Lipiec,
Weronika Maszczyk, Katarzyna Pelka,
Marcin Piernikarski, Patrycja Pilarska,
Kacper Prysak, Dominika Rudzka, Filip

Szulżycki, Maciej Wyporkiewicz. Kl. IIIb:
Wiktoria Jędryka, Nadia Napieraj, Tomasz Romański, Jakub Ślęzak, Mateusz
Tyrek, Wiktoria Zwolska. Kl.IVa: Patryk
Kaźmierczak—5,1; Karolina Cesarz 5,0;
Olga Szymaniec 5,0; Dawid Kaźmierczak
4,9; Piotr Kasprzak 4,9; Patryk Nietresta
4,8; Konrad Noszczyk 4,8; Aleksandra
Brymora 4,8. Kl.IVb: Mikołaj Rajczyk 5,5;
Jakub Macoch 5,3; Klara Karolkiewicz
4,9; Zuzanna Rodek 4,9; Karolina Lada
4,8; Oliwia Sobota 4,8. Kl. Va: Kacper Kret
5,3; Adrian Klimek 5,2; Ilona Panek 5,1;
Mateusz Pasek 4,9; Julia Reglewska 4,9;
Karolina Nagalewska 4,8; Daniel Morgała 4,8. Kl.Vb: Natalia Ucieklak 5,1; Ewa
Strózik 4,8. Kl. VI: Agata Gajewska 5,3;
Karolina Skóra 5,25; Paulina Błaszczyk
5,2; Benjamin Bojanek 5,1; Zofia Dyja 5,1;
Radosław Szydłowski 5,1; Aleksandra
Bereza 5,0; Agata Kuter 5,0; Magdalena
Francuz 4,88.

Szkoła Podstawowa
im. Pokoju
w Żarkach Letnisku:

Kl.I: Wiktoria Makówka, Julia Kucharska,
Weronika Sowińska, Lilu Policińska, Igor
Wągrowski. KL.II:Kinga Olszewska, Maria
Izdebska, Wiktoria Pop, Milena Czapla.
KL.III:Zofia Bączyńska, Natalia Kuśmierek, Miłosz Zadruski, Piotr Gradek, Laura
Sobota, Natalia Kucharska, Julia Sadowska, Aleksander Pilarski. KL.IV: Marta
Olszewska 5,9; Basia Wywiał 5,3; Marta
Zenderowska 5,2; Sebastian Brodziński
5,0; Oskar Kudrys 5,0; Karolina Karkocha
4,9; Szymon Polinceusz 4,9; Karol Sioła
4,9. Kl.Va: Aleksandra Kamieniecka 5,55;
Kończyk Zuzanna 5, 45; Katarzyna Jaksender 5,36; Oliwia Sitek 5,0; Jakub Kaziszyn 4,91; Paulina Celeban 4,80. Kl.Vb:
Katarzyna Dyrka 5,20; Piotr Miszta 5,0.
Kl.VI: Bartłomiej Nawara 4,88.

Szkoła Podstawowa
im. Marii Konopnickiej
w Choroniu:

Kl.I: Małgorzata Leszczyńska, Artur Wi-

tek, Oliwia Ślusarczyk. Kl.II: Marcel Marchewka, Natalia Celeban. Kl. III: Julia Białas, Oliwia Czarnecka. Kl.IV: Piotr Królak
5,20; Magda Cieślar 4,90; Karolina Wnuk
4,90. Kl.V: Laura Białas 5,27; Julia Jelonek
5,27; Karina Ceglarz 5,18; Aleksandra Zalejska 5,18; Zuzanna Pluta 5,09; Wiktoria
Knysak 4,81. Kl.VI: Maciej Leszczyński
5,30; Daria Kuźba 5,10; Jakub Bieniek
5,00; Dawid Chodak 5,00; Zuzanna Kot
5,00; Dominik Wójcik 5,00; Monika Ligus
4,87; Mikołaj Barczyk 4,75.

Szkoła Podstawowa
im. Dywizji H.Dąbrowskiego
w Kuźnicy Starej:

Kl.I: Michał Noszczyk, Nowak Kacper.
Kl.II: Dawid Majchrzak. Kl.III: Patrycja
Flak. Kl.IV: Natalia Pala 5,2; Jaqueline Boy
4,9; Katarzyna Kaim 4,7. Kl.V: Natalia Balwierz 5,3; Agnieszka Biała 5,2. Kl.VI: Anna
Pocztowska 4,6; Adrian Wróbel 4,5.

Szkoła Podstawowa
im. Kazimierza Wielkiego
w Jastrzębiu:

Kl.I: Michał Mordoń, Aneta Nowak, Nikola Wasiel. Kl.II: Natalia Masłonik, Dagmara Turek, Wiktoria Bareła, Wiktoria Kowalczyk, Klaudia Królik, Weronika Helińska,
Patryk Nowak, Dominika Dudek. Kl.III:
Wiktor Szulc, Dominika Gałązka, Bartosz
Olech. Kl.IV: Paulina Czerw 5,1; Angelika
Jeziorowska 5,1; Wiktoria Wiśniewska
5,1; Nikola Prauza 5,0; Oliwia Stodółkiewicz 5,0; Magdalena Studzińska 4,9. Kl.V:
Wiktoria Kajdzik 4,9. Kl.VI: Błażej Cierpiał
5,3; Maciej Noszczyk 5,2; Maciej Mordoń
5,1; Dominika Tkacz 5,0; Sylwia Grzybowska 5,0.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa
w Masłońskich:

Kl.II: Kinga Miklas, Amelia Kuczera. Klasa
III - Martyna Nagoda, Aleksandra Placek,
Wojciech Wróbel, Michał Surma.
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Nagrodzona za ptysie z łososia

W sobotę 18 lutego, w restauracji Astoria w Częstochowie odbyły się warsztaty kulinarne, które były główną nagrodą
w konkursie ogólnopolskim na potrawy z łososia. W konkursie zwyciężyła Jolanta Zalega z Jastrzębia.

Jeżeli ktoś chce spróbować wyśmienitych potraw rybnych z łososia
musi koniecznie skosztować te, przyrządzane przez sołtys Jastrzębia
Jolantę Zalegę. Jej potrawa z łososia norweskiego – „Ptysie z farszem
z łososia i pieczarek” zwyciężyła w ogólnopolskim konkursie kulinarnym na łamach dwutygodnika „Przyjaciółka”. Zwyciężczyni w nagrodę,
wraz z zaproszonymi przez siebie gośćmi, wzięła udział w warsztatach
kulinarnych pod okiem prawdziwych mistrzów patelni. Ze zwyciężczynią przy kuchni stanęły m.in.: sekretarz Gminy Maria Magdalena
Gurbała, sołtys Poraja Barbara Caban oraz inne zaproszone przez nią
osoby. Potrawy przygotowywane były pod okiem znanych i wybitnych
kucharzy, takich jak Andrzej Polan - szef kuchni w czterogwiazdkowym
Polonia Palace Hotel w Warszawie, Tomasz Jakubiak - kucharz i dziennikarz kulinarny, gospodarz programu „Jakubiak w sezonie” w telewizji
kuchnia.tv oraz Grzegorz Łapanowski -kucharz, polityk wyżywienia i
dziennikarz kulinarny. Wszyscy trzej znani z programów telewizyjnych
o gotowaniu. Jak mówi Milena Niedziela - współorganizator konkursu:

„Ptysie pani Joli były zdecydowanym faworytem naszych kucharzy, a
kucmok z łososiem był przepyszny”. Wszystkie wygrane potrawy własnego przepisu Jolanta Zalega prezentowała wraz z kołami gospodyń
wiejskich na grudniowej Prezentacji Stołów Wigilijnych w Myszkowie.

Owoce w szkole

W związku z udziałem szkół z terenu Gminy Poraj w Programie „Owoce w szkole” skierowanym do uczniów klas
I- III, w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Poraju, na zaproszenie dyrektor Danuty Służałek-Jaworskiej oraz
pełnomocnika oświaty Anny Socha – Korendo odbyła się lekcja pokazowa na temat zdrowego odżywiania. Lekcje
poprowadził dyrektor Witold Panas z Agencji Rynku Rolnego w K atowicach.
W lekcji uczestniczyło około stu uczniów.
Dzieci brały udział w wielu konkursach dotyczących zdrowego odżywiania, zdobywając
przy tym cenne nagrody, które przywieźli
ze sobą przedstawiciele Agencji Rynku Rolnego. Celem lekcji była zmiana nawyków
żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie
udziału owoców i warzyw w ich codziennej
diecie oraz propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania towarzyszące o
charakterze edukacyjnym realizowane w
szkołach. „Program „Owoce w szkole” jest
jednym z narzędzi dostępnych dla szkół,
dzięki któremu mogą kształtować i rozwi-

jać prozdrowotną edukację najmłodszych
uczniów oraz w rzeczywisty sposób wpływać
na ich dietę”. – podkreśla Anna Socha – Korendo. Program ma na celu ukształtowanie
wśród dzieci trwałego nawyku spożywania
owoców i warzyw, poprzez udostępnianie
dzieciom owocówi warzyw oraz specjalne
działania edukacyjne promujące zdrową dietę oraz styl życia. Dzieci otrzymują kilka razy
w tygodniu porcje owocowo-warzywne, które spożywają w szkole. Dzieciom udostępnia
się: świeże owoce (jabłka, gruszki, truskawki), świeże warzywa (marchew, paprykę słodką, rzodkiewki), soki owocowe, warzywne

oraz owocowo – warzywne. Ponadto szkoły
podstawowe uczestniczące w programie
realizują skierowane do dzieci specjalne zajęcia o charakterze edukacyjnym dotyczące
zdrowego odżywiania.

Gmina Poraj w liczbach
Już tylko niecałe 250 mieszkańców brakuje Gminie Poraj do 11 tys. mieszkańców. Obserwujemy tendencję wzrostową
liczby Porajan. Pomimo, że liczba urodzeń jest stale mniejsza od ilości zgonów, to jednak gminie przybywa regularnie
mieszkańców. Są to dotychczasowi mieszkańcy dużych miast Aglomeracji Śląskiej i Częstochowy, którzy Gminę Poraj
wybierają jako swoją nową Małą Ojczyznę.
Już tylko niecałe 250 osób brakuje Gminie
Poraj do pokonania bariery 11 tysięcy mieszkańców zameldowanych na pobyt stały. Wg
danych porajskiej ewidencji ludności, w 2000
roku było 10495 mieszkańców, w 2011 roku
10757. „Od lat utrzymuje się tendencja wzrostowa liczby mieszkańców”. - podkreśla inspektor Ilona Hadzińska z porajskiej ewidencji
ludności. Przeważa liczba kobiet. W sumie gminę zamieszkuje 5589 pań, przy 5168 panach.
Dodatkowo blisko 150 osób zameldowało się
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w gminie na pobyt czasowy. Wśród tej liczby
zdecydowanie przeważają osoby w wieku
emerytalnym. W związek małżeński zdecydowało się wstąpić 106 par. Okres wzrostu ilości
ślubów przypadł na miesiące letnie. Na ślubnym kobiercu stanęło kilkoro obcokrajowców,
w tym m.in. Rosjanka i Tunezyjczyk. W 2011
roku na świat przyszło 79 noworodków. W tej
liczbie przeważają chłopcy – 46, przy 33 nowo
narodzonych dziewczynkach. Rodzice małych
Porajan nie wykazywali się specjalną oryginal-

nością przy nadawaniu imion. Wyjątkiem było
nadane jako drugie imię - Jesion. Przeważały
bardzo popularne w ostatnich latach imiona:
wśród dziewczynek – Maja, Wiktoria, Julia, Alicja oraz Hanna i Zofia, natomiast wśród chłopców – Jakub, Wojciech, Hubert, Piotr, Dominik
i Kacper. W 2011 roku zmarły 123 osoby. Porajski Urząd Gminy wydał również blisko 600
dowodów tożsamości.

kultura :: GKRPA :: who is who w gminie poraj

Świat na fotografiach

Niezwykłe fotografie z całego świata można oglądać w Galerii Sztuki Współczesnej w Gminnym Ośrodku Kultury.
Wernisaż fotograficzny cieszy się sporym zainteresowaniem. Oficjalne
otwarcie wystawy miało miejsce w
piątek 27 stycznia. Prezentowane fotografie zachwycają, są niezwykłe. Na ekspozycję składa się 60 spośród 600 zdjęć
nagrodzonych podczas światowego
konkursu fotograficznego „Fotoferia International Exhibition 2011”, który organizowany był pod patronatem Amerykańskiego Towarzystwa Fotograficznego i Fotoklubu RP. Wzięło w nim udział
324 uczestników z 35 krajów. Wystawę
w porajskiej galerii można oglądać do
23 marca.

Alkoholizm - choroba czy nałóg? (cz.5)
Kontynuujemy cykl artykułów poświęconych problemom alkoholowym.
Są one częścią edukacyjnej działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Poraju, działającej pod przewodnictwem Jadwigi Kidawy.
Pijący krzywdzi nie tylko swoich najbliższych. W systematyczny i okrutny sposób niszczy też sam siebie. Dziecko obserwuje tę destrukcję,
powodującą nieodwracalne fizyczne i psychiczne szkody. Trudno mu
się z nią pogodzić i próbuje jej zapobiec za pomocą dostępnych sobie
środków, ale próby te skazane są na niepowodzenie. Dziecko przekonuje się o swojej bezradności w konfrontacji z butelką. Rozczarowania
są do zniesienia, gdy znajdzie się oparcie i zrozumienie w kimś bliskim.
Tymczasem dzieci alkoholików większość trudnych doświadczeń przeżywają w samotności. Zdarza się, że nawet rodzeństwo nie jest
w stanie wesprzeć się nawzajem. Żyjąc blisko siebie, dzieci te zmuszone bywają do rywalizacji o nieliczne przywileje. Bywa wręcz, że w ogóle ze sobą nie rozmawiają na temat najważniejszy w domowym życiu.
Alkoholizm stanowi zresztą temat zakazany- o piciu nie wolno mówić
w domu otwarcie. Zasada zaprzeczania jest w domach alkoholików
powszechnie obowiązującą i obwarowaną surowymi sankcjami normą komunikacyjną. Jeden z najczęstszych urazów związanych jest z

doświadczeniem braku własnego znaczenia – znaczenia własnych potrzeb i spraw. Życie domowe zdominowane jest przez chorobę, która
uwagę wszystkich domowników tak koncentruje na alkoholiku, że nikomu już jej nie starcza, by zająć się innymi. Wszystko obraca się wokół
picia i zdobywania alkoholu, spożywania go, leczenia się po przepiciu.
Dzieci alkoholików w większym stopniu niż inne zdane są na siebie,
a okoliczności często zmuszają je do zbyt wczesnego przejmowania
odpowiedzialności także za innych członków rodziny. Opiekują się
młodszym rodzeństwem, przyprowadzają pijanego ojca lub matkę do
domu, mediują między rodzicami, pocieszają matkę, gdy jest jej ciężko. Dziecko nie ma więc szans nauczyć się otwartego komunikowania
własnych potrzeb i emocji, zazwyczaj zresztą samo nie jest ich świadome, bowiem także w centrum i jego uwagi stoją problemy wynikające
z alkoholizmu.
Masz ogromne szanse na powrót do zdrowego życia. Fachową pomoc
psychologa otrzymasz bezpłatnie w Poraju. Informacji o terminie przyjęć uzyskasz pod numerem telefonu (34) 314 52 51.
Przewodnicząca Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poraju
Jadwiga Kidawa

who is who w Gminie Poraj

Mariusz Karkocha – społecznik, strażak

Rocznik 1974. Choć urodził się w Myszkowie, całe swoje dotychczasowe życie mieszka w
Żarkach Letnisku. Tu kończył szkołę podstawową, a w Częstochowie Technikum Samochodowe. Ukończył studia w WSP w Częstochowie na kierunku doradca zawodowy oraz studia
podyplomowe na dwóch kierunkach trener-szkoleniowiec oraz couching. Większość swojej
zawodowej drogi życiowej związał jednak z rynkiem medycznym, najpierw jako przedstawiciel medyczny, a następnie jako konsultant medyczny. Zaangażowany od 1989 roku w działalność społeczną w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Przechodził wszystkie szczeble
strażackich dystynkcji i funkcji. Obecnie jest wiceprezesem swojej macierzystej jednostki w
Żarkach Letnisku. W 2011 roku wybrany został na prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP
RP w Poraju. Odznaczony Brązowym Medalem za zasługi dla Pożarnictwa, odznaką „Wzorowy
Strażak” oraz odznaką XX-lecia Związku. Żonaty – żona Anna. Ma dwie córki: 11-letnią Karolinę i 6-letnią Aleksandrę. Za
największy swój sukces uważa udaną i wspaniałą rodzinę, którą udało mu się założyć. Podkreśla również aspekt społecznej działalności w OSP, a w szczególności to, iż przyczynił się do ratowania życia i mienia ludzkiego. W swojej działalności
społecznej wraz z Zarządem dąży do zmiany wizerunku Związku, jako profesjonalnej organizacji, która we współpracy z
Wójtem i Urzędem Gminy, działa na rzecz należytego zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Poraj.
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Udane ferie w gminie
Zakończyły się zimowe ferie. Dzieci i młodzież z terenu Gminy miała zapewniony atrakcyjny wypoczynek, z wieloma
atrakcjami. Ciekawą ofertę zrealizowały Gminny Ośrodek Kultury, szkoły, świetlice środowiskowe i LKS „Polonia” Poraj.
Przez całe dwa tygodnie ferii, od poniedziałku do piątku w porajskim GOK odbywały się
zajęcia dla dzieci i młodzieży. Zajęcia były całkowicie bezpłatne. Na ofertę złożyły się m.in.:
zajęcia kulinarne „Bajkowa Kuchnia”, „Piracimy
w kuchni”, „Z Mistrzami Kuchni za pan brat”.
Były „Klechdy i Baśnie Polskie” - konkurs ze znajomości postaci bajkowych, zajęcia plastyczne
na bazie różnych technik plastycznych „Barwy
zimy”, rysowanie projektów strojów dla krasnoludków „Moda Krasnali”, zajęcia plastyczne
inspirowane rysunkami Pawła Lutczyna „Pirac-
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kie Karykatury”, nauka technik malarstwa sztalugowego. Dla młodych miłośników literatury
było czytanie fragmentów bajki i nauka piosenki„O Krasnoludkach i Sierotce Marysi”,„Moja
dziecięca lektura”- czytanie książki ”Przygody
Pirata Rabarbara”. Niezwykłą atrakcją były dwa
spektakle Teatru „Wielkie Koło” spektakl lalkowy i zabawa interaktywna dla dzieci ”Magiczna
Trupa Robinsona Bluesa” oraz Teatru „Art – Re”
w spektaklu interaktywnym „Królewna Śnieżka i 7 Krasnoludków”. W każdy dzień tygodnia
odbywały się zajęcia sportowe dla dzieci i mło-

dzieży. Zajęcia prowadzili trenerzy piłki nożnej
Krzysztof Całus i Andrzej Pawłowski oraz trener badmintona Tadeusz Brzozowski. Młodzi
adepci piłki nożnej mieli możliwość rozegrania
dwóch spotkań z drużyną Kamienicy Polskiej,
wygrywając 11:2 oraz 15:4 z teamem piłki nożnej gimnazjalistek, trenujących na co dzień w
Gimnazjum, pod okiem Tomasza Duszy. Niezwykle bogaty program realizowały szkoły i
świetlice środowiskowe. Program obejmował
zajęcia plastyczne, czytelnicze, ruchowe, zabawy karnawałowe.

kultura

Wrocławski w Poraju
W porajskim Kinie „Bajka” zainaugurowano cykl “Spotkanie Wokół Filmu”. Pomysłodawcy przewidzieli, iż raz w miesiącu
emitowany będzie film polskiej produkcji, najczęściej ten, który zdobył laury na przeglądach i festiwalach, ale nie trafił
do tzw. „szerokiego obiegu”. K ażdemu seansowi towarzyszyć będzie spotkanie ze znanym aktorem. Gościem pierwszego
spotkania był znany aktor Bronisław Wrocławski.
Według pomysłodawców cyklu „Spotkanie Wokół Filmu”, przed
każdym seansem odbywać się będzie spotkanie widzów z aktorem odtwarzającym rolę w prezentowanym filmie bądź jego reżyserem. Pierwszy taki pokaz odbył się w poniedziałek 13 lutego. Na
porajskim ekranie zagościł film „Cudowne lato” - zabawna komedia pełna czarnego humoru, w reż. Ryszarda Brylskiego. W filmie
występują m.in. Katarzyna Figura, Antoni Pawlicki oraz Bronisław
Wrocławski. I właśnie ten aktor był gościem pierwszego filmowego spotkania w Poraju. Jego uczestnicy z ust tego znanego aktora,
teatralnego i telewizyjnego, pedagoga i dziekana Wydziału Aktorskiego PWSFTiT w Łodzi, poznali tajniki pracy aktora, poznając
jego osobistą drogę do aktorstwa oraz blaski i cienie tego zawodu.
Szerokiej publiczności artysta znany jest z ról m.in.: w „Vabank II”,
„Kingsajz”, „Wiedźmin” czy telenowel „M jak Miłość” i „Barwy szczęścia”. Podana w niezwykle interesujący sposób treść, zdecydowanie trafiła do wszystkich uczestników, o czym świadczy gorące
przyjęcie artysty i niemilknące oklaski.

Kącik z Pegazem

Przystań sztuki
Sztuka

plastyczna,

tańcząca,

śpie -

wająca,... zwykle najpiękniejsza, to ta
najczystsza, najprostsza, pozbawiona
złudzeń i masek… sztuka życia…
prezentujemy

Chwastek.

Państwu

sylwetkę

Dziś
Zofii

KP: Cieszę się bardzo, że zgodziła się Pani
z nami spotkać. Pani motto przewodnie
brzmi: „Każdy z nas widzi w sobie piękno,
cała sztuka polega na tym, by umieć je
odkryć”. Jak ta myśl przewodnia przekłada się na Pani życie?
ZCh: W każdym człowieku, szczególnie w
dziecku trzeba widzieć piękno a jeżeli często obcujemy z pięknem to łatwiej nam
jest je odzwierciedlić na płótnie. W mojej
dotychczasowej twórczości popełniłam
parę prac w różnych technikach plastycznych, oprócz malarstwa olejnego uprawiam pastele, malarstwo na szkle, rzeźbę,
ceramikę myślę, że widz-odbiorca to piękno dostrzega.
Czym dla Pani jest malarstwo?
Malarstwo dla mnie to świetna terapia na
wszelkie przejawy zła. W trakcie twórczej
pracy nie istnieje nic innego tylko płótno,
temat i ja.
Co jest ulubionym tematem Pani prac?
Staram się malować to co mnie w danym
momencie inspiruje. Często jest to impuls.
Czy czuje się Pani kobietą wyjątkową?
W pewnym sensie tak, chociaż może bardziej nie standardową. Wydaje mi się, że
każdy z nas na swój sposób jest wyjątkowy

i niepowtarzalny.
Nad czym aktualnie Pani pracuje?
W tym roku rozpoczynamy cykl wystaw
indywidualnych twórców z grupy „Kolor”.
Przygotowuję się do mojej autorskiej wystawy w Galerii Gminnego Ośrodka Kultury
na przełomie sierpnia i września tego roku,
na którą już dziś serdecznie zapraszam.
Dziękujemy serdecznie za poświęcony
nam czas. Życzymy Pani wielu sukcesów
artystycznych, zawodowych a również
osobistych.
Dziękuję. Ze swojej strony chciałabym zaprosić wszystkich, którzy mają ochotę i
czują w sobie potrzebę odkrywania piękna
sztuki na zajęcia do Gminnego Ośrodka

Kultury – do Grupy Dorosłych Plastyków
„Kolor”, której zajęcia odbywają się w każdy
poniedziałek i piątek.
Zofia Chwastek urodzona na Żeromszczyźnie, absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach, instruktor ARA,
Od 12 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą
w Gminnym Ośrodku Kultury a od 6 lat
opiekuje się grupą dorosłych plastyków
„Kolor” . Z Panią Zosią spotkałam się
na zajęciach plastycznych w Ludowym
Domu Kultury w Choroniu, gdzie również
prowadzi zajęcia z dziećmi i młodzieżą.
Rozmawiała Klaudia Zalega
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Sport

Skrzyżowali rakietki
o nagrody wójta

Choroń nie miał sobie
równych

Nagrody w postaci sprzętu sportowego i dyplomów ufundowane
przez Urząd Gminy Poraj, wręczył w imieniu wójta Łukasza Stachery,
rzecznik Andrzej Kozłowski. Uczniowie szkół podstawowych rywalizowali w dwóch grupach wiekowych: klasy 4 i 5-6 w kategorii dziewcząt
i chłopców oraz gimnazja. Zwyciężyli: chłopcy – kl.4 Jakub Zimny,
kl. 5-6 Mikołaj Barczyk, a wśród dziewcząt Kamila Kolińska, natomiast
spośród gimnazjalistów: Daniel Madejski i Karolina Chwist.

Wśród chłopców najlepsi okazali się przedstawiciele SP Choroń,
przed Porajem, Żarkami Letnisko, Jastrzębiem i Kuźnica Starą. Wśród
dziewcząt kolejność wypadła identycznie - zwyciężyły również przedstawicielki SP Choroń przed Porajem, Żarkami Letnisko, Jastrzębiem i
Kuźnica Starą. Nad przebiegiem sportowej rywalizacji czuwali trener
Polonii Andrzej Pawłowski oraz nauczyciele wf. Nagrody w postaci
pucharów i dyplomów wręczyli, w imieniu wójta Gminy Łukasza Stachery, przewodnicząca Rady Gminy Katarzyna Kaźmierczak i rzecznik
Andrzej Kozłowski.

W porajskim Gimnazjum odbył się Turniej Gminy Poraj w W czwartek 16 lutego w hali sportowej Gimnazjum w
Tenisie Stołowym szkół podstawowych i gimnazjalnych. Poraju odbył się Turniej Piłki Siatkowej Szkół PodstawoMłodzi tenisiści rywalizowali o nagrody Wójta Gminy wych o Puchar Wójta Gminy Poraj. Organizatorem turPoraj. Organizatorem Turnieju było Porajskie Towarzy- nieju byli Porajskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fistwo Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu oraz trener zycznej i Sportu w Poraju, LKS Polonia Poraj i Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum w Poraju.
Andrzej Pawłowski.

Zapraszamy do szkółki badmintona Polonii
Szkółka Badmintona Polonii Poraj
prowadzona przez uznanego trenera

Tadeusza Brzozowskiego funkcjonuGimnazjum w Poraju. Stworzo-

je w

no ją z myślą o wszystkich chętnych
młodych graczach, którzy pragną

poznać ten piękny i coraz bardziej popularny sport. Głównym celem szkółki jest nauka gry w badmintona oraz
doskonalenie jego techniki.
prowadzone są nieodpłatnie.

Zajęcia

Kurier Porajski – Miesięcznik Gminy Poraj.
Egzemplarz bezpłatny.
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Redaktor naczelny: Andrzej Kozłowski.
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Zajęcia prowadzone są w każdy poniedziałek i środę w godz. 18.00 – 20.00 w hali
sportowej Gimnazjum w Poraju, dla najmłodszych grup wiekowych przez trenera
BKS Kolejarz Przemysłówka Częstochowa
Tadeusza Brzozowskiego. Ten wybitny
szkoleniowiec, wychował kilka pokoleń
badmintonistów, którzy zdobywali medale mistrzostw Polski, reprezentowali kraj
na mistrzostwach Europy i świata. Chętnie

dzieli się także u nas swoim doświadczeniem oraz umiejętnościami z tymi, dla których badminton stał się doskonałym sposobem spędzania wolnego czasu i sportową przygodą. Program Szkółki Badmintona
obejmuje naukę od podstaw gry w badmintona oraz doskonalenie jego techniki.
Każdy będzie w pełni zadowolony z prowadzonych zajęć i treningów. Kontakt: trener
Tadeusz Brzozowski tel.kom. 503 129 654.

sport

Polonia przygotowuje się do sezonu
Wiosna
Poraj.

tuż, tuż.

Trwają

przygotowania w seniorskiej drużynie piłki nożnej

Od rozpoczęcia zajęć treningowych, czyli 4
stycznia drużyna zaliczyła 34 jednostki treningowe. Poloniści rozegrali turniej halowy o
puchar wójta Gminy Poraj Łukasza Stachery
oraz 2 mecze kontrolne. W pierwszym z tych
spotkań wygrali z Orłem Kiedrzyn 3:1, po
dwóch celnych strzałach do bramki przeciwników w wykonaniu Dorobisza i jednej M.Haładusa. W drugim spotkaniu zremisowali z
Piliczanką Pilica 2:2 po bramkach Psonki i
Czechowskiego. W kolejce do zmierzenia się
w meczach sparingowych z Polonią Poraj stanęli Warta Zawiercie (22.02), Pilica Koniecpol
(3.03), Junior Szarlejka (7.03), Warta Mstów
(10.03) i Kamienica Polska (17.03). Dla poprawienia koordynacji ruchowej odbyły się również 2 zajęcia aerobiku. Trzon drużyny trenuje w stopniu zadowalającym, lecz niektórzy

Ludowego Klubu Sportowego Polonia

zawodnicy, w związku z pracą zawodową odbyli bardzo małą ilość treningów. Wśród nich
znaleźli się m.in. Skibicki, Wójcik i Bednarski.
Po kontuzji wznawia treningi Paweł Pala, a z
drużyną trenują 26-letni Krzysztof Dorobisz,
który był ostatnio zawodnikiem Pilicy Koniecpol oraz 24 – latek z Czarnych Sosnowiec
Damian Nowak. „Pomimo usilnych starań nie
udało nam się pozyskać żadnego młodzieżowca, który podniósłby poziom drużyny i
zwiększył rywalizację o miejsce w składzie.
Ruciński i Wnuk zrezygnowali z gry w naszym
klubie, podobnie jak Majuch, a Jańczyk powraca po wypożyczeniu do macierzystego
klubu. Obecnie pracuje nad zgraniem zespołu, a także nad poprawą skuteczności.” –
podkreśla Krzysztof Całus, trener LKS Polonii
Poraj.

Ekstraklasa badmintona w Poraju

W hali sportowej porajskiego Gimnazjum odbyły się spotkania ekstraklasy badmintona. Na porajskim korcie wystąpiła
m.in. olimpijka K amila Augustyn. Poraj okazał się szczęśliwy dla BKS Kolejarza Częstochowa. W spotkaniu z
badmintonistami ze Słupska, Częstochowianie odnieśli zwycięstwo, pierwsze w tym sezonie i niezwykle ważne w
rywalizacji o mistrzostwo ekstraklasy, ulegając swoim rywalom z Suwałk. Po raz pierwszy w historii, rozgrywki na tak
wysokim poziomie rozegrane zostały w Poraju.

Organizacyjnie imprezę wsparł wójt Łukasz
Stachera oraz LKS „Polonia” Poraj. W hali
Gimnazjum im. K. Górskiego w Poraju dwa
spotkania o mistrzostwo ekstraklasy ligi badmintona rozegrali zawodnicy z Częstochowy,
Słupska i Suwałk. Gospodarzem rozgrywek
była drużyna BKS Kolejarz Decathlon Częstochowa, prowadzona przez trenera Tadeusza
Brzozowskiego. Trener Brzozowski prowadzi
i trenuje szkółkę badmintona, którą od paru
miesięcy w gimnazjum organizuje LKS Polonia Poraj. Pierwsze ze spotkań zakończyło się
sukcesem częstochowskiej drużyny. Mecz,
trwający prawie trzy godziny, przyniósł
pierwsze w tym sezonie zwycięstwo częstochowian nad Piastem Słupsk 4:2. Dzięki spotkaniu Kolejarz może być pewny utrzymania
się w lidze. „Udało się ustawić gry, zgodnie z
tym jakie mieliśmy oczekiwania. W czterech
grach bez problemów zdobyliśmy punkty i w
pełni wykorzystaliśmy nasze atuty” - podkreśla trener Tadeusz Brzozowski. Po południu
rywalem Kolejarza był wicemistrz Polski SKB
Suwałki. Gospodarze stoczyli zacięty bój ,
jednak ostatecznie ulegli 2:4. Niebywałą
okazją było obejrzenie gry naszej olimpijki z
Pekinu Kamili Augustyn. Spotkania przyszło
obejrzeć sporo kibiców. Badminton zdobywa
coraz większą popularność w naszej gminie.
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Urząd Gminy Poraj planuje
z dniem 1 stycznia 2013 roku,
wprowadzenie w życie

zapisów ustawy
o porządku i utrzymaniu
czystości w naszej gminie.

O kolejnych etapach wdrażania ustawy będziemy
na bieżąco informować Państwa na łamach Kuriera Porajskiego,
stronie www.ugporaj.pl oraz tablicach ogłoszeń.

Więcej informacji na: www.ugporaj.pl
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