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Drodzy Uczniowie,
zakończył się kolejny rok szkolny, nadchodzą upragnione wakacje. Dziś otrzymacie świadectwa, 

które przypieczętują Wasze szkolne osiągnięcia. Życzymy Wam udanego wypoczynku, 
wspaniałych, słonecznych i bezpiecznych wakacji. Wypoczywajcie rozsądnie, aby we wrześniu 

wrócić do szkolnych murów w pełni zdrowia, sił i chęci do nauki.
Szanowni Nauczyciele i pracownicy Oświaty

dziękujemy Wam za kolejny udany rok szkolny wypełniony pracą z dziećmi i młodzieżą, za trud 
włożony w nauczanie i wychowanie młodego pokolenia. 

Życzymy Wszystkim udanego wypoczynku. 
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Ten niewielki blankiet, o wymiarach 
karty kredytowej, zawiera najważniej-
sze informacje, jakie mogą przydać się 
ratownikowi, który udziela pierwszej 
pomocy ofiarom wypadku lub innego 
zdarzenia. Karta jest nieocenionym 
źródłem informacji, które w sytuacji 
zagrożenia, może zaważyć na naszym 
zdrowiu i życiu. W razie wypadku, 
często służby ratownicze nie wiedzą, 
z kim się skontaktować w sprawie 
osoby poszkodowanej, ani też na co 
poszkodowany choruje. Dzięki danym 
wpisanym na Karcie będzie to możli-
we, a tym samym wzrosną szanse na 
skuteczne udzielenie nam pomocy 
przez służby ratownicze. Pomysł jest 
częścią działań Urzędu Gminy w ra-
mach działań profilaktycznych, pro-
pagujących zasady bezpieczeństwa. 
Karta jest naszym lokalnym, porajskim 
odpowiednikiem systemu ICE. Wpisy-
wać możemy na niej swoje dane per-
sonalne, przyjmo-
wane leki, choroby, 
problemy ze zdro-
wiem, alergie. Karta 
jest z jednej strony 
laminowana, druga 
umożliwia wpisy-
wanie niezbędnych 
danych. „Oby się ni-
gdy nie przydała, ale 
jeżeli zajdzie taka 
potrzeba, ten mały 
blankiecik może 
zdecydować nawet 
o naszym życiu. 
Chcemy, aby każ-
dy zainteresowany 
mieszkaniec gminy 
Poraj otrzymał od 
nas Kartę i aby nosił 
ją w portfelu lub wo-
ził w samochodzie. 
Uwierzcie Państwo, 
z naszą Kartą cho-
dzić warto!”. - zachę-
ca i apeluje rzecznik 
Andrzej Kozłowski, 

pomysłodawca tej cennej akcji. Akcji 
patronuje wójt Gminy Poraj Łukasz 
Stachera. Niestety o tym, że jest ona 
konieczna do posiadana przy sobie, 
dowiadujemy się dopiero po fakcie. 
Najlepiej wiedzą o tym rodziny ofiar 
wypadków komunikacyjnych i ra-
townicy medyczni. Karta ta poprzez 
zawarte na niej ważne informacje 
identyfikacyjne, dotyczące osoby po-
szkodowanej w sytuacji zagrożenia, 
kolizji, urazu czy wypadku pozwoli 
osobom postronnym (świadkom zda-
rzenia) na szybkie powiadomienie 
służb ratowniczych, udzielenie pierw-
szej pomocy przedmedycznej oraz 
samym ratownikom na maksymalne 
skrócenie czasu pomocy, tak ważnej 
w pierwszych chwilach po zdarzeniu. 
Karta dostępna jest w tym numerze 
„Kuriera” oraz w Referacie Promocji 
Urzędu Gminy Poraj (pok. 214) i w se-
kretariacie Urzędu.

informacje 

Grupa krwi, historia choroby, zażywane leki i kontakt do najbliższych - te 
informacje są bezcenne podczas wypadków drogowych i innych przy-
krych zdarzeń. W tym numerze „Kuriera Porajskiego” odnajdziecie Pań-
stwo coś niezwykłego – Kartę Pierwszej Pomocy, będącą uzupełnieniem 
dokumentów tożsamości. Edycja i dystrybucja Karty jest częścią działań 
Urzędu Gminy Poraj, propagujących zasady bezpieczeństwa.   

ZabierZ  Kartę na waKacje

Miło jest mi tą drogą, po raz pierwszy, 
spotkać się z Państwem. Oddajemy do 
Państwa rąk kolejny, najnowszy numer 
„Kuriera Porajskiego”, dwumiesięcznika 
poświęconego bieżącym wydarzeniom 
oraz informacjom z naszej gminy. Przed 
nami okres wakacyjny, czas na letni wy-
poczynek. Zadbaliśmy o to, aby nasza 
oferta kulturalna na lato, była atrakcyjna. 
W dniach 25-26 czerwca nad Zalewem na 
Ośrodku „Vena” odbędą się, po raz pierw-
szy, po wieloletniej przerwie, Dni Gminy 
Poraj.  Szczegółowy program imprezy 
odnajdą Państwo w specjalnej wkładce 
do tego numeru Kuriera, na stronie www.
ugporaj.pl, na plakatach, przy namioto-
wym stoisku promocyjnym Gminy, które 
w dniach poprzedzających imprezę bę-
dzie można spotkać w jej różnych punk-
tach. W okresie wakacyjnym odbędą się 
tradycyjnie cykliczne imprezy kulturalne i 
sportowe oraz te nowe, zaplanowane na 
wakacje. Ze szczegółowymi informacjami 
o nich będzie można zapoznać się na pla-
katach oraz w mediach i na naszej stronie 
internetowej. Zapraszamy do wspólnej 
zabawy. W tym numerze znajdą Państwo 
także Kartę Pierwszej Pomocy, która jest 
częścią działań Urzędu Gminy, promują-
cych zasady bezpieczeństwa. Od tego nu-
meru rozpoczynamy również dwa nowe 
cykle artykułów poświęconych historii 
naszej gminy oraz problematyce uzależ-
nień. Zapraszamy do lektury, życząc spo-
kojnych i bezpiecznych wakacji.       

Andrzej Kozłowski
Kierownik Referatu Promocji

Rzecznik Prasowy Urzędu Gminy
Redaktor Naczelny „Kuriera Porajskiego”
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Wójt Gminy Poraj Łukasz Stachera trafił 
w sobotę 28 maja na oddział Samodziel-
nego Publicznego Wojewódzkiego Szpi-
tala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza 
Daaba w Piekarach Śląskich. Wójt Sta-
chera doznał poważnej i bolesnej kon-
tuzji zerwania ścięgna Achillesa. Jeszcze 
tego samego wieczora przeszedł skom-
plikowaną operację zszycia zerwanego 
ścięgna. Niestety w przypadku całkowi-

tego zerwania, leczenie polega na prze-
prowadzeniu zabiegu operacyjnego. Po 
operacji konieczne jest unieruchomie-
nie kończyny w opatrunku gipsowym, 
który nosi się przez sześć tygodni. Ozna-
cza to w pewnym stopniu ograniczenie 
możliwości wykonywania obowiązków 
służbowych. Wójt opuścił szpital po nie-
mal tygodniu.  „Sytuacja ta nie wpłynie 
na funkcjonowanie Urzędu Gminy. Co 

prawda nie mamy zastępcy wójta, ale 
jest sekretarz gminy, skarbnik, są kie-
rownicy referatów. W miarę możliwości 
zdrowotnych wójt będzie pełnił swoje 
obowiązki, głównie podpisywał najważ-
niejsze dokumenty”. - mówi Andrzej Ko-
złowski.  Zachwianiu może ulec jedynie 
kalendarz wójta oraz uczestnictwo w 
spotkaniach, imprezach kulturalnych i 
sportowych.   

Kończą się prace związane z termomo-
dernizacją budynku porajskiego Urzędu 
Gminy. Robotnicy położyli już styropian 
i nowy tynk akrylowy. Budynek Urzędu 
ma teraz dwa kolory: żółty i brąz. Dzięki 
nim budynek nabrał bardzo estetyczne-
go wyglądu i będzie wizytówką admini-
stracji lokalnej. Remont „serca porajskiej 
administracji” przy ul. Jasnej, to poważ-
ne przedsięwzięcie. Termomodernizacja 
kosztować będzie ponad 500 tys. zł. Od 
początku obecnej kadencji, remont ten 
budził mieszane uczucia. Co prawda, co 
do tego, że jest konieczny nikt nie miał 
wątpliwości. Poważne pytania rodziły się 
jednak z finansowaniem inwestycji. Pla-
ny remontowe rozpoczęte zostały przez 
poprzednie władze. Niestety, kwota jaką 
pozyskano na niezbędny remont z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej, jest zatrważa-
jąco niska. Poprzednie władze pozyskały 
bowiem jedynie 37 tys. zł na przeprowa-
dzenie prac remontowych. Wójt Łukasz 
Stachera zabiegał o odłożenie rozpoczę-
cia prac remontowych, chcąc pozyskać 
środki z innych źródeł. Na przeszkodzie 
stanęły jednak przepisy prawa i zaawan-
sowanie procedur przetargowych. W 
związku z tymi faktami, prace należało 
rozpocząć zgodnie z ustalonym harmo-
nogramem robót. Wójt nadal zabiega o 
pozyskanie środków zewnętrznych na tą 
inwestycję, z możliwością sfinansowania 
projektu już zrealizowanego. Remont 

był jednak konieczny z uwagi na niespeł-
nianie obowiązujących norm w zakresie 
ochrony cieplnej. Instalacja wewnętrzna 
miała wiele wad wynikających z prze-
starzałych rozwiązań technicznych oraz 
długoletniego użytkowania. Wiele do 
życzenia pozostawiał również wygląd 
zewnętrzny budynku. Wójt Łukasz Sta-
chera ma nadzieję, że wraz z komfortem 
pracy urzędników poprawi się także 
obsługa interesantów. - „W ciągu kilku 
miesięcy budynek zmieni się”. - podkre-
śla Stachera - „Nie tylko zewnętrznie 
i wewnętrznie, ale również poprzez 
zdecydowaną poprawę jakości obsługi 

mieszkańców. Wkrótce ruszy biuro ob-
sługi interesantów na parterze budynku. 
Dzięki temu poprawi się komfort obsłu-
gi, a mieszkańcy poczują wreszcie, że 
Urząd Gminy jest dla mieszkańców, a nie 
odwrotnie, jak do tej pory często bywa-
ło”. Niejako przy okazji termomoderniza-
cji, zmodernizowana zostanie także sala 
sesyjna rady, a wkrótce i sala posiedzeń 
komisji oraz sala ślubów. Zamontowano 
także nowoczesną i bezpieczną balustra-
dę przy wewnętrznych schodach. Zago-
spodarowany na nowo zostanie teren 
przed urzędem, głównie celem zyskania 
nowych miejsc parkingowych. 

inwestycje :: wydarzenia

Remontują gminę
Kończą się intensywne prace związane z termomodernizacją budynku Urzędu Gminy w Poraju. Gruntowny remont 
budynku obejmuje m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę instalacji c.o. wewnątrz budynku, wymianę sto-
larki okiennej.  

Wójt Stachera W Szpitalu
W sobotę 28 maja, do Szpitala w Piekarach Śląskich, trafił wójt Gminy Poraj Łukasz Stachera. Wójt doznał kontuzji w 
trakcie Wielkiej Majówki Porajskiej.
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gospodarka :: wydarzenia

WóJT NA KONGRESIE GOSPODARCZYM

II Europejski Kongres Gospodarczy - Eu-
ropean Economic Congress - EEC, konfe-
rencja biznesowa pod patronatem José 
Manuela Barroso Przewodniczącego 
Komisji Europejskiej odbyła się w dniach 
16-18 maja w Katowicach. Tegoroczny 
Europejski Kongres Gospodarczy był 
rekordowy pod względem rangi gości i 
liczby uczestników. W jego ramach od-
było się 100 sesji z udziałem blisko 900 
panelistów i 6000 uczestników. W ponie-
działek 16 maja odbyła się inauguracyj-
na sesja Kongresu. To bezprecedensowe 
wydarzenie zgromadziło czterech pre-
mierów krajów Europy Środkowej: Do-
nalda Tuska, premiera Polski, Jadrankę 
Kosor, premier Chorwacji, Petra Nečasa, 
premiera Czech oraz Viktora Orbána, 
premiera Węgier. Kongres otworzył Je-
rzy Buzek, przewodniczący Parlamentu 
Europejskiego. Głos zabrał także Anto-
nio Tajani, wiceprzewodniczący Komisji 
Europejskiej. Jerzy Buzek stwierdził, że 
„Europie potrzebna jest solidarność w 
dziedzinie energetyki i energii. Musimy 
stworzyć prawdziwy, otwarty, wolny 
rynek energii, by nigdy nikomu jej nie 
zabrakło. Jednocześnie musimy zatrosz-
czyć się o środowisko”. - przekonywał 
przewodniczący PE. Tego dnia swój pa-
nel miał również b. prezydent Lech Wa-
łęsa. W inauguracyjnej części Kongresu 
uczestniczyli również nasi lokalni samo-
rządowcy: wójt Poraja Łukasz Stachera, 
rzecznik Andrzej Kozłowski, a w części 

panelowej Adam Zaczkowski kierownik 
referatu pozyskiwania środków. Nasi 
samorządowcy uczestniczyli w pane-
lach poświęconych konkurencyjności 
gospodarki Europy, na temat Europy 
Środkowo-Wschodniej, jako wspólnoty 
interesów, wyzwań i problemów oraz 
polityki energetycznej Unii Europejskiej, 
a także w panelu poświęconym finan-
som samorządów, zagadnieniom praw 
własności, systemowi gospodarki od-
padami. Wśród uczestników Kongresu 
było wielu przedstawicieli europejskie-
go i polskiego świata polityki, biznesu, 
mediów i politycy różnego szczebla. „Na 
Europejskim Kongresie Gospodarczym 

w Katowicach po prostu być trzeba. To 
trzecia jego edycja, szczególna, bo w 
roku polskiej prezydencji w UE. Ważne 
jest, że  nie zabrakło na nim przedsta-
wicieli z naszej gminy. Nie zabrakło nas 
tam, gdzie mówi się o ważnych i kluczo-
wych dla gospodarki sprawach i pro-
blemach.” - podsumował Kongres wójt 
Poraja Łukasz Stachera. Współorgani-
zatorami Kongresu były: Województwo 
Śląskie, Górnośląski Związek Metropo-
litarny oraz Miasto Katowice. Organiza-
torem Kongresu była Grupa PTWP SA, 
wydawca m.in. miesięcznika Nowy Prze-
mysł oraz portalu WNP.pl.

W połowie maja w Katowicach, odbyła się po raz trzeci, największa impreza gospodarcza w naszej części 
Europy – Europejski Kongres Gospodarczy. W wydarzeniu wzięło udział sześć tysięcy osób ze świata poli-
tyki, gospodarki i mediów. W Kongresie uczestniczył m.in. wójt Gminy Poraj Łukasz Stachera. 

GŁOSUJ NA PLAC ZABAW NIvEA W PORAJU!
Drodzy internauci! 
Dzięki waszym głosom, Nivea może zbudować plac zabaw w gminie Poraj.
Wystarczy głosować w konkursie, organizowanym przez firmę Nivea, która na stulecie 
swojej działalności funduje sto placów zabaw. 
Głosowanie potrwa do 31 października br. 
Swój głos można oddać wielokrotnie (raz na 24 godziny). 
Dla głosujących organizator przewidział nagrody! 
W głosowaniu może brać udział każdy, kto zarejestruje się na stronie www.nivea.pl. 
Po zalogowaniu użytkownicy uzyskają możliwość codziennego oddania głosu na naszą 
kandydaturę. Serdecznie zachęcamy do włączenia się do projektu, umożliwiającego nam 
wspólne stworzenie nowego, bezpiecznego miejsca zabaw dla dzieci w naszej gminie i 
zagłosowanie na kandydaturę Poraja. 
Połączmy siły, by zbudować plac zabaw z Niveą w Poraju!!!
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ekonomia

ZOBOWIąZANIA „W SPADKU”

W trakcie sesji Rady Gminy Poraj, zwo-
łanej w trybie nadzwyczajnym, radni 
postanowili o podjęciu uchwał kluczo-
wych dla finansów Gminy Poraj. Pod 
koniec ubiegłej kadencji zostały podpi-
sane umowy na wykonawstwo inwesty-
cji w Jastrzębiu. W czerwcu 2010 roku 
na oczyszczalnię ścieków, natomiast w 
sierpniu 2010 roku na kanalizację. Szko-
puł jednak w tym, że poprzedni wójt Gmi-
ny Marian Szczerbak nie zabezpieczył 
środków na realizację tych inwestycji, 
powziąwszy mimo tego zobowiązania 
wobec wykonawców, z koniecznością 
zapłaty w terminie do końca 2011 roku 
za wykonane roboty. Mówiąc kolo-
kwialnie - został zamówiony towar, na 
który nie było pieniędzy! Sprawę tą bę-
dzie wnikliwie badać komisja rewizyjna 
rady gminy. Były wójt Marian Szczerbak 
goszcząc na komisji budżetu i finansów, 
poprzedzającą sesję rady, stwierdził, że 
wg niego samego, miał zabezpieczenie 
środków w postaci obietnic składanych 
mu słownie w instytucjach, w których 
prowadził rozmowy na temat ubiegania 
się o dofinansowanie inwestycji. Nie po-
siada jednak na to żadnego pisemnego 
potwierdzenia uzyskanych zapewnień, a 
to stanowczo za mało by mówić o zabez-
pieczeniu środków. Obecny wójt i radni 
zostali tym samym, postawieni przed 
faktem dokonanym, albo zabezpieczo-
ne zostałyby środki na realizację tych 
inwestycji, albo istniałaby realna groźba 
ich wstrzymania z koniecznością zapłaty 
kary za niedotrzymanie umowy.
Obecny wójt Łukasz Stachera dostał 
gwarancję z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska  i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach na zaciągnięcie 
pożyczki w kwocie 4,4 mln zł, (w 50% 
umarzalnej), co daje kwotę 2,2 mln zł, 
lecz środki te zostaną zwrócone dopie-
ro z początkiem 2012 roku. Udało się 
również pozyskać na te cele kwotę 2,7 
mln zł z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Kwota ta również wpłynie do 
budżetu gminy z początkiem 2012 roku. 

Oznacza to, że łącznie blisko 5 mln zł 
wpłynie z powrotem do budżetu gminy. 
Środki zabezpieczone zostaną na budo-
wę kanalizacji i oczyszczalni ścieków w 
Żarkach Letnisku i Masłońskim. Warto 
nadmienić, że o to aby otrzymać pożycz-
kę (umarzalną w 50%) gmina musiała się 
postarać, gdyż obecnie WFOŚiGW nie 
udziela ich chętnie, lecz ze względu na 
dofinansowanie z PROW wniosek zyskał 
duże szanse na akceptację.
Zdecydowano także o zaciągnięciu kre-
dytu długoterminowego w wysokości 
7.190.457 zł,  z czego wójt Łukasz Stache-
ra ma zagwarantowany zwrot na ponad 
4,1 mln zł (m.in. 500 tys. zł Masłońskie; 
550 tys. zł basen w Żarkach Letnisku; 2,7 
mln zł PROW, a ponadto środki z PPJ i 
programu „Radosna szkoła”). 
Kredyt również wynika w dużej mierze 
ze wcześniej zaciągniętych, przez po-
przedniego wójta, zobowiązań na bu-
dowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków 
w Jastrzębiu. Przeznaczony zostanie 
również na wyprzedzające finansowa-
nie inwestycji: budowę budynku wielo-
funkcyjnego w Masłońskim, rozbudowę 
Gimnazjum w Poraju, budowę  basenu 
w Żarkach Letnisku. Środki te zostaną 
przeznaczone także na kontynuację 
budowy ścieżki pieszo – rowerowej na 
odcinku Masłońskie – Poraj. Dzięki tej 
inwestycji gmina zyska główny argu-
ment do starania się w Zarządzie Dróg 
Wojewódzkich w Katowicach i Urzędzie 
Marszałkowskim o modernizację drogi 
wojewódzkiej ze ścieżką pieszo-rowe-
rową w Poraju wraz z przebudową ron-
da. Środki z kredytu planuje się także 
przeznaczyć na: budowę placów zabaw, 
pozyskanie niezbędnych nieruchomo-
ści, w tym m.in. wykup połowy „starego 
urzędu gminy” (co nie udawało się przez 
ostatnie 20 lat), wykup działki w Żarkach 
Letnisku przy ul. Wiejskiej, dzięki czemu 
będzie mogło być wykonane odwodnie-
nie tej ulicy, wykup terenu w Dębowcu 
koło pomnika, celem jego zagospoda-
rowania pod uroczystości państwowe, 

zakup nieruchomości w Gęzynie z prze-
znaczeniem na zagospodarowanie w 
centrum miejscowości pod parking przy 
remizie OSP, modernizację oświetlenia 
na terenie gminy, remont GOK-u, ter-
momodernizację Urzędu Gminy, budo-
wę fitness parku w Poraju i remonty w 
ochotniczych strażach pożarnych. 
Spłata kredytu ma nastąpić w latach 
2012 – 2022 z dochodów Gminy: z po-
datku od nieruchomości, podatku rolne-
go, leśnego i opłat lokalnych. Reasumu-
jąc zobowiązania gminy wynosić będą 
obecnie ok. 11,5 mln zł, przy czym ok. 
6,5 mln zł wpłynie z powrotem do kasy 
gminy w  I kwartale 2012 roku. Oznacza 
to w praktyce spłatę zadłużenia w kwo-
cie ok. 1 mln zł rocznie, co przy budżecie 
wynoszącym 25 mln zł, nie będzie sta-
nowić znaczącego obciążenia. Wzięcie 
kredytu nie stanowi więc zagrożenia dla 
finansów gminy Poraj. Gmina zachowuje 
również możliwość realizacji kolejnych 
inwestycji w przypadku pozyskania do-
finansowania ze środków zewnętrznych 
przy wkładzie własnym. Konieczność 
zaciągnięcia zobowiązań do kwoty ok. 
11,5 mln zł stanowiło dla wójta i obec-
nej rady spory dylemat, lecz wybrali roz-
wój gminy. Radni poprzedniej kadencji 
na sesji nadzwyczajnej byli zaskoczeni 
podpisanymi w tamtym okresie umowa-
mi, twierdząc że nic o tych umowach nie 
wiedzieli. Co więcej, na komisji poprzed-
ni wójt stwierdził, że ówczesne władze 
miały w planach wzięcie pożyczki i 
kredytu. Gdyby poprzedni wójt Marian 
Szczerbak pozyskał środki lub uzyskał 
pisemne potwierdzenie przyznanych 
środków dziś sprawa wyglądałaby z goła 
inaczej, a wójt Łukasz Stachera nie byłby 
zmuszony do zaciągnięcia tak wysokie-
go kredytu. Nie powinna też mieć miej-
sca sytuacja, w której poprzedni wójt 
Marian Szczerbak podejmuje decyzję o 
tak ważnych i dużych inwestycjach, nie 
zabezpieczając na nie środków i nie in-
formując rady o podpisaniu w/w umów.  

W środę 11 maja zebrała się w trybie nadzwyczajnym Rada Gminy Poraj. Głównymi punktami posiedzenia 
było zaciągnięcie niezbędnej pożyczki i kredytu inwestycyjnego na realizację trwających i planowanych 
gminnych inwestycji.
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W zjeździe uczestniczyli delegaci wybra-
ni podczas zebrań sprawozdawczo-wy-
borczych w jednostkach ochotniczych 
straży pożarnych. Dopisali zaproszeni 
goście, w zjeździe uczestniczyli, m.in: 
wójt Gminy Poraj Łukasz Stachera, z-ca 
komendanta PSP w Myszkowie Krzysz-
tof Migalski, dyrektor Biura Zarządu 
Wojewódzkiego Związku OSP RP Marian 
Indeka, sekretarz Zarządu Powiatowe-
go OSP w Myszkowie Dorota Ćwiląg. 
W zjeździe uczestniczyli ponadto radni 
gminni, sołtysi miejscowości.  Otwarcia 
zjazdu oraz powitania delegatów i gości 
dokonał ustępujący prezes gminny OSP 
Jerzy Jarkiewicz. Minutą ciszy uczczono 
pamięć druhów zmarłych wciągu minio-
nej kadencji. Obradom zjazdu przewod-
niczyła sekretarz gminnego OSP Zdzisła-
wa Lechowska. Złożono sprawozdanie z 
działalności Zarządu Oddziału Gminne-
go za okres kadencji 2006-2010. Przed-
stawiono osiągnięcia i sukcesy związku, 
z czego najważniejsze to wzbogacenie 
taboru samochodowego, poprawa w 
zakresie stanu technicznego strażnic, 
poprawa w zakresie wyposażenie OSP 
w sprzęt ratowniczy i środki ochrony 

indywidualnej, sukcesy sportowe i dzia-
łalność kulturalna. Zwracano również 
uwagę na główne problemy do rozwią-
zania w kolejnej kadencji. W trosce o in-
tegrację środowiska pożarniczego oraz 
w trosce o realizację zadań statutowych 
zwrócono uwagę na konieczność m.in. 
organizacji uroczystości strażackich, 
gminnych zawodów sportowo pożarni-
czych, eliminacji szkolnych i gminnych 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po-
żarniczej. Wybrano nowy zarząd oddzia-
łu gminnego: prezes Mariusz Karkocha, 
wiceprezes Paweł Krzyczmonik, komen-
dant gminny Tomasz Marchewka, se-
kretarz Zdzisława Lechowska, skarbnik 

Przemysław Bąk, członkowie zarządu: 
Jerzy Jarkiewicz, Marek Męcik, Witold 
Pasternak, Łukasz Pigoń, Przemysław 
Sawicki, Marian Słabosz, Zbigniew Wie-
czorek i Longina Tomzik. Do Zarządu 
Powiatowego weszli Mariusz Karkocha 
i Paweł Krzyczmonik. Komisja Rewizyjna 
działać będzie w składzie: przewodni-
czący Krzysztof Duda, sekretarz Tomasz 
Rybak i członek Roman Szydłowski. Po-
dziękowano odchodzącym władzom 
gminnym OSP, a Jerzemu Jarkiewiczowi 
i Krzysztofowi Dudzie wójt Łukasz Sta-
chera wręczył bukiety kwiatów. 

ochotnicza straż pożarna 

ZJAZD GMINNY OSP
W sobotę 28 maja w budynku remizy w Choroniu, odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w 
Poraju. Zjazd wybrał m.in. nowy zarząd gminny OSP.

GMINNE ŚWIĘTO STRAżAKA
Tegoroczne obchody Dnia Strażaka w Gminie Poraj odbyły się 14 maja w Choroniu. Ich organizatorami 
były porajski Zarząd Gminny Związku OSP i miejscowa jednostka strażaków-ochotników. 

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. 
celebrowaną przez kapelana struktur 
powiatowych OSP – ks. proboszcza Ka-
zimierza Świerdzę i ks. proboszcza Jana 
Licieckiego, która odprawiona została w 

kościele parafialnym pod wezwaniem 
Św. Jana Chrzciciela w Choroniu, a wzięli 
w niej udział poza delegacjami i pocz-
tami sztandarowymi jednostek z naszej 
gminy, także zaproszeni goście. Wśród 
nich byli m.in.: wójt Gminy Poraj Łu-
kasz Stachera, radni powiatowi i gmin-
ni, mieszkańcy miejscowości. Po mszy 
wszyscy uczestnicy obchodów przeszli 
w uroczystym pochodzie prowadzonym 
przez poczet sztandarowy flagi Związku 
OSP i Orkiestrę Dętą z Choronia, a zamy-
kanym przez samochody bojowe, do re-
mizy w Choroniu. Tutaj, na placu przed 
remizą, odbyła się najważniejsza część 
uroczystości prowadzona wspólnie 
przez prezesa ZGZOSPRP Jerzego Jar-
kiewicza i Michała Szewczyka z Urzędu 
Gminy. Istotną częścią uroczystości było 

wręczenie medali i odznaczeń. Odzna-
czenia wzorowego strażaka otrzymali: 
Przemysław Sawicki, Kamil Kita, Sta-
nisław Kaniewski, Roman Szydłowski, 
Piotr Chwastek, Mateusz Kołacz, Stefan 
Szczepańczyk, Stanisława Skwara, Adam 
Bajor, Henryk Kosmalski, Piotr Stalka. Do 
asysty przy wręczaniu poszczególnych 
typów odznaczeń zapraszano obecnych 
gości. Pod koniec uroczystości oddano 
głos władzom samorządowym, w imie-
niu których wójt Łukasz Stachera złożył 
strażakom życzenia z okazji ich święta 
oraz zapewnił o wsparciu Urzędu Gminy 
dla ochotniczych straży pożarnych. Nie 
zabrakło także życzeń od komendanta 
PSP oraz prezesa struktur powiatowych 
OSP Zdzisława Ucieklaka. Na zakończe-
nie zagrała chorońska Orkiestra Dęta. 
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ekologia 

GMINNE ŚWIĘTO STRAżAKA

Strażacy OSP, dzieci z Przedszkola „Leśne Skrzaty” 
w Poraju i uczniowie Szkoły Podstawowej w Kuź-
nicy Starej wraz z rodzicami i wychowawcami, rad-
ni gminni, wędkarze, pracownicy Lasów Państwo-
wych, żeglarze, pracownicy RZGW, wolontariusze 
„Aspery”, młodzi sportowcy „Polonii” z trenerem, 
całe rodziny oraz przyjezdni turyści, którzy zjecha-
li  na długi weekend, sympatycy pomysłu z i spoza 
gminy, w sumie około 400 osób, w sobotnie przed 
i popołudnie 30 kwietnia, przeprowadzili wspólną 
akcję sprzątania terenów przy Zalewie. 
Dopisali ludzie, dopisała pogoda, niestety do-
pisały także …. śmieci, ładowane bezlitośnie do 
wielkich worków, podarowanych organizatorom 
przez lokalnych przedsiębiorców. Już po godzinie 
zbierania stało się jasne, że nie załatwią sprawy 
wystawione kontenery, i że trzeba będzie stwo-
rzyć wokół nich potężne stosy, które zostaną 
wywiezione wraz z zawartością kontenerów. Tu 
przydali się właściciele przyczep samochodowych 
zbierający worki z dróg i przewożący je na miejsce 
zbiórek. Logistyka zadziałała bez zarzutu. Wszelkie 
wątpliwości rozwiązywał wójt, Łukasz Stachera 
obecny podczas całej akcji. Incydentów zasadni-
czo nie było. Za to były odruchy sympatii wśród 
sprzątających i sporo naprawdę cennych rad dla 
organizatorów. Z pewnością nie posprzątaliśmy 
wszystkiego. Stosy tego, co posprzątaliśmy (a 
wyceniliśmy to na 70m³) przerażają – nawet na 
zdjęciach. Z pewnością jedną akcją nie zmienimy 
wszystkich paskudnych nawyków „śmieciowych”. 
Być może coś jednak drgnie w sumieniu tych, 
którzy spędzają nad Zalewem swój wolny czas. A 
jeśli nie – z pomocą przyjdzie prewencja - w tym 
miejscu serdeczne dzięki dla porajskich policjan-
tów, którzy mocno zaakcentowali swoją obecność 
… mandatami. Serdeczne podziękowania należą 
się wszystkim firmom, które obiecały i wywiązały 
się z dostarczenia nam wszystkiego do akcji – po-
cząwszy od banerów i plakatów, poprzez worki, 
rękawiczki, taśmy, a skończywszy na napojach. Ta 
pierwsza akcja była lekcją organizowania następ-
nych. Liczymy na wszystkie wnioski – podkreśle-
nie tego, co wyszło i propozycje zmian. 
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w tym 
bardzo trudnym przedsięwzięciu, jednocześnie li-
cząc na Waszą pomoc w dalszych zaplanowanych 
akcjach sprzątania. Bez rzeszy wolontariuszy, 
głównie osób młodych akcja nie miałaby sensu. 
Więcej informacji na www.czystyzalew.info.

Katarzyna Kaźmierczak
Przewodnicząca Rady Gminy Poraj

ZALEW CZYSTSZY  
Pierwsza akcja sprzątania terenów przy Zalewie w Poraju odbyła się w sobotę 30 kwietnia. Uczestniczyły w 
niej dziesiątki wolontariuszy, mieszkańców gminy i turystów. Efektem pierwszej akcji była zebrana praw-
dziwa góra śmieci.
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GOSPODARKA KOMUNALNA :: eDUKAcjA

AKCJA CZYTY LAS, CZYSTE LETNISKO NA START!!!

„Cieszę się, że starania o to, aby było czyściej w naszej 
miejscowości nie idą na marne”! - te słowa koordynator-
ki programu Wiolety Kowalik, najlepiej podsumowują 
program sprzątania Żarek Letnisko „Czysty las, czyste 
Letnisko”. Pracujących przy sprzątaniu Żarek Letniska 
odwiedził wójt Gminy Poraj Łukasz Stachera i inspektor 
ds. ochrony środowiska Urzędu Gminy Anna Łagodziń-
ska. Wójt Stachera wspierał akcję od początku, jeszcze 
jako starosta myszkowski. Teraz Urząd Gminy w całości 
finansuje program. „To bardzo cenna inicjatywa. Dobrze 
przygotowana organizacyjnie. Przeznaczyliśmy środki 
na realizację programu. Chcę tu podkreślić bardzo dobrą 
współpracę z Towarzystwem Przyjaciół Żarek Letniska, 
organizatorami programu. Tym bardziej cieszę się, że 
mogliśmy się włączyć w jego realizację i finansowanie.”- 
podkreśla wójt Łukasz Stachera. Wzorem ubiegłego roku, 
obszar miejscowości podzielono na sześć sektorów. Po-
goda dopisała, jak na zamówienie. Po trzygodzinnej pra-
cy, ponad stu wolontariuszy, zwieziono wszystkie zebra-
ne śmieci, które trafiły do kontenerów ustawionych przez 
Urząd Gminy i firmę SITA z Częstochowy. Akcja składa się 
z kilku segmentów. Pierwszym z nich było posprzątanie 
ulic i lasów Żarek Letniska. Kontynuowano likwidację 
wysypisk przy ul. Długiej i Porajskiej, za linią wysokiego 
napięcia. Rozpoczęto również, przy współpracy z Nad-
leśnictwem Złoty Potok, likwidację olbrzymiego wysy-
piska tzw. „glinianka”, za cmentarzem. To wysypisko jest 
wielkim wyzwaniem dla sprzątających - tysiące metrów 
sześciennych gliny, wymieszanej z 40-letnimi śmieciami. 
W sobotę wcementowane zostały również kosze uliczne, 
zakupione przez Urząd Gminy. Pięćdziesiąt z nich trafiło 
do Żarek Letnisko, a 50 ustawionych zostanie w pozosta-
łej części gminy. Akcję instalacji koszy pilotował sołtys 
Ryszard Świerdza, a zamontowane zostały przez dru-
hów strażaków. Celem promocji segregacji odpadów, 
uczestnikom wręczano stojaki na segregowane odpady. 
Promocja ekologicznych zachowań przebiegała również 
poprzez wręczanie zadeklarowanym mieszkańcom ta-
bliczek – „Eko-Mieszkańca”. W sumie rozdano 48 ponu-
merowanych tabliczek, które mieszkańcy zainstalują na 
ogrodzeniach swoich posesji, tylko ci jednak, którzy: nie 
śmiecą, nie wysypują popiołu na ulicę, segregują odpady, 
mają kosz na śmieci i aktualną umowę na wywóz odpa-
dów. Uczestnicy akcji: członkowie Towarzystwa Przyjaciół 
Żarek Letniska, wszyscy radni z miejscowości, druhowie 
z OSP, członkowie Rady Sołeckiej, sołtys, przyjaciele miej-
scowości z Masłońskiego i Katowic, mieszkańcy Żarek 
Letnisko, pracowali razem dla jednego celu, aby żyło się 
czyściej. To niewątpliwie sukces tej akcji. Sukcesem jest 
także mniejsza ilość śmieci niż przed rokiem. 

W sobotę 7 maja rozpoczęła się druga edycja Programu „Czysty las, czyste Letnisko”, polegająca w 
głównej mierze na sprzątaniu letniskowej, wypoczynkowej miejscowości. W akcji uczestniczyło ponad sto 
osób. Program w całości finansowany jest przez Urząd Gminy, a opiera się w głównej mierze na pracy 
wolontariuszy, czyli mieszkańców i przyjaciół akcji. Każdy z sektorów, odwiedził wójt Gminy Poraj Łukasz 
Stachera.    
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kultura :: tradycja 

Współpraca pomiędzy szkołami podstawowymi w Poraju i 
czeskich Pohořelic trwa już od trzynastu lat. W ubiegłym ty-
godniu grupa młodych Czechów gościła po raz kolejny w Po-
raju. „Wizyta przebiegała w atmosferze ciepła i wzajemnej ser-
deczności. Rok temu to czeskie dzieci przyjmowały uczniów u 
siebie. Nadszedł czas na rewizytę i pokazanie naszej polskiej 
gościnności, a także chociaż w maleńkiej części naszego kraju”. 
- podkreśla dyrektor Danuta Służałek – Jaworska, która wraz z 
grupą nauczycieli przygotowywała wizytę. Dzieci przyjechały 
w środę 18 maja, autokarem z czeskich Pohořelic, przy granicy 
z Austrią. Warto przypomnieć, że współpraca od wielu lat prze-
biega również na szczeblu samorządowym. Pierwszego dnia 
program był wypełniony aktywnie. Dzieci w Poraju przywita-
li: sekretarz gminy Maria Magdalena Gurbała, dyrektor szkoły 
Danuta Służałek – Jaworska i rzecznik Andrzej Kozłowski, który 
czeskich przyjaciół powitał w ich ojczystym języku. Po powita-
niu dzieci uczestniczyły w zawodach sportowych na porajskim 
Orliku. Drugi dzień wypełniła całodniowa wycieczka do Kra-
kowa i Wieliczki. W piątek dzieci uczestniczyły we wspólnym 
turnieju w kręgielni  „Kukubara” w Myszkowie, a następnie 
udali się do polskich rodzin, które za zadanie miały aktywne 

zajęcie czasu. Tego dnia czeskich opiekunów podjęli także 
wójt Gminy Łukasz Stachera i przewodnicząca rady Katarzyna 
Kaźmierczak. W sobotę pożegnano małych Czechów, którzy z 
rąk dyrektor Danuty Służałek  - Jaworskiej oraz wójta gminy 
Łukasza Stachery, otrzymali słodkie upominki. Jak podkreślają 
zgodnie polscy i czescy opiekunowie, wizyta trwała krótko, ale 
zaowocowała wieloma przyjaźniami, pomogła poznać lepiej 
naszych południowych sąsiadów i podtrzymała długoletnią 
już tradycję wymiany polsko - czeskiej.

DZIECI Z CZECh W PORAJU
Przez cztery dni w Szkole Podstawowej w Poraju gościła grupa czeskich dzieci z zaprzyjaźnionej miejsco-
wości Pohořelice. Dzieci spędziły również czas w zaprzyjaźnionych domach swoich rówieśników.  

‘’...Dzwoniąc, idą paść się trzody... Jakaś 
rozkosz spływa w serce, Powiew szczę-
ścia i swobody…”, pisał swego czasu o 
redyku Adam Asnyk. Obrzęd ten mogli-
śmy oglądać w ubiegłą sobotę 28 maja w 
Korbielowie na przełęczy Glinne – obok 
Przejścia Granicznego ze Słowacją, gdzie 
odbyła się impreza folklorystyczna zor-
ganizowana przez miejscowy samorząd i 
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 
Częstochowie - XV Redyk „Wypędzenie 
owiec na hale”. Górale z Korbielowa od 
lat promują w ten sposób lokalny folklor 
i przybliżają mieszkańcom oraz turystom 
tradycje związane z owczarstwem.
Jak co roku całe widowisko związane z 
redykiem rozpoczęło się mszą św. polo-
wą, a sygnałem do rozpoczęcia tej im-
prezy folklorystycznej stała się melodia 
góralska grana na trąbicie. Głównym 
punktem wiosennego redyku jest cere-
moniał pełen magii i zwyczajów. Cen-
tralnym zaś miejscem jest szałas z watrą. 
Wszystko zgodnie z tradycją. Na redyku 
można było posmakować oscypka, bryn-
dzy czy bundzu. Całej imprezie towarzy-

szyła oprawa artystyczna. Największy 
aplauz wśród publiczności wzbudziły 
nasze rodzime zespoły z gminy Poraj 
– Jurajska Kapela Biesiadna i Koło Go-
spodyń Wiejskich „Malwy” Państwa Mi-
rosława i Haliny Podlejskich.  Pomimo 

padającego rzęsistego deszczu wszyscy, 
przy śpiewie i muzyce, świetnie się ba-
wili. Wyjazd odbył się dzięki życzliwości 
wójta Gminy Poraj Łukasza Stachery. 

„Chcę szczególnie serdecznie podzię-
kować wójtowi Gminy Poraj Łukaszowi 
Stacherze i kierownikowi Powiatowego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Mysz-
kowie Józefowi Ślusarzowi, bez pomocy 
których niemożliwy byłby nasz udział w 
Redyku. Byliśmy dobrze przyjęci przez 
górali beskidzkich i zaznaczyliśmy obec-
ność subregionu północnego w połu-
dniowej części naszego województwa. A 
to niezmiernie istotne, dzięki temu pod-
kreśliliśmy, że województwo to nie tylko 
Aglomeracja Śląska czy Beskidy, ale tak-
że Jura”  – mówi lider Jurajskiej Kapeli 
Biesiadnej Mirosław Podlejski. I trudno 
się z Podlejskim nie zgodzić, tym bar-
dziej pobyt „Malw” i Kapeli, był istotny i 
ważny z punktu widzenia promocji Gmi-
ny Poraj w Beskidach i terenach przygra-
nicznych ze Słowacją. Dobre przyjęcie z 
jakim spotkały się nasze zespoły i walory 
promocyjne uczestnictwa w redyku, po-
twierdzają że udział lokalnych zespołów 
w imprezach kulturalnych poza powia-
tem - to jedna z najlepszych form pro-
mocji gminy. 

GMINA PORAJ NA REDYKU
Korowód, mieszanie owiec oraz wystawy związane z przetwarzaniem mleka owczego na sery, degustacja 
wyrobów z mleka owczego, występy zespołów ludowych – to tylko niektóre z atrakcji tegorocznego Redy-
ku w Korbielowie. Przedstawiciele Gminy Poraj – Jurajska Kapela Biesiadna i Zespół KGW „Malwy” mocnym 
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szkoły 

W środę 1 czerwca, społeczność szkolna porajskiego 
gimnazjum zorganizowała uroczystość, podczas której 
uhonorowano nagrodami i dyplomami uczniów, którzy 
w roku szkolnym wyróżniali się na tle swoich rówieśni-
ków osiągnięciami naukowymi i sportowymi. Okazją do 
tego podsumowania stała się doroczna Gala Gimnazjal-
na, kontynuowana już od siedmiu lat. W trakcie niej, dy-
rekcja szkoły i grono pedagogiczne Gimnazjum, nagra-
dza uczniów, osiągających wyróżniające wyniki w nauce 
lub wybitne osiągnięcia sportowe. Najczęściej laureatów 
olimpiad przedmiotowych. Gala jest także doskonałą oka-
zją do prezentacji dorobku szkoły na wielu płaszczyznach. 
Nie inaczej było i w tym roku. Perfekcyjnie dopracowana 
w najdrobniejszym szczególe impreza, poprowadzona 
tradycyjnie, fenomenalnie przez Katarzynę Kaźmierczak, 
która zachwyciła swoją oryginalnością. Gośćmi Gali byli 
m.in. sekretarz gminy Maria Magdalena Gurbała, radny 
Andrzej Pawłowski i kierownik referatu promocji Andrzej 
Kozłowski. Sekretarz gminy złożyła w imieniu wójta, po-
dziękowania i gratulacje uczniom, nauczycielom, dyrekcji 
szkoły i rodzicom. W trakcie imprezy nagrodzono także 
laureatów konkursu plastycznego z tematyki dotyczącej 
wiedzy o Marii Curie – Skłodowskiej odbywającego się 
pod patronatem wójta Gminy Poraj Łukasza Stachery. 
Mogliśmy również zobaczyć ciekawy pokaz multimedial-
ny dotyczący projektu teatralnego realizowanego w maju 
br. z grupą teatralną Anne Berelowich, działającej przy 
tamtejszym liceum, polegającego na wystawieniu przez 
grupę naszej młodzieży spektaklu, w ramach obchodzo-
nych we francuskim Montrouge Tygodnia Europejskiego 
i Dni Kultury Europejskiej. Sporo pozytywnych emocji 
dostarczyła również część artystyczna przedsięwzięcia, 
w której mogliśmy zobaczyć młodych artystów, kształcą-
cych się pod okiem Rafała Polegaja, m.in. Andżelikę Pro-
szowską, Adriannę Kciuk oraz zespół Orbidicort. Rozdano 
także tradycyjne nagrody „Kazik Junior 2011”, które z rąk 
dyrektor szkoły Beaty Cichoń, otrzymali: Karol Kidawa – 
Kazik z Klasą, Estera Wasiel – Kazik Aktywista, Ada Kciuk – 
Kazik Artysta, Mateusz Skóra – Kazik Dziennikarz, Patrycja 
Tkacz – Kazik Sportowiec, Mateusz Szecówka – Kazik Po-
stępowiec. Usłyszeć mogliśmy również piosenki w języku 
niemieckim, rosyjskim i angielskim. W świat poezji wpro-
wadziła wszystkich utalentowana i wielokrotnie nagra-
dzana recytatorka Angelika Hadzińska. Uczniowie mają-
cy na swoim koncie najważniejsze osiągnięcia: Agnieszka 
Marchewka, Karolina Bogacka, Mateusz Skóra, Wojciech 
Szymaniec, Katarzyna Czerniak, Iga Świtakowska, Julia 
Karolkiewicz, Maria Trepka, Angelika Hadzińska, Patry-
cja Sobota, Estera Wasiel, Angelika Proszowska, Manuela 
Graf, Adrianna Kciuk, szkolny Zespół muzyczny. Szczegó-
łowy wykaz osiągnięć na www.ugporaj.pl 

GALA GIMNAZJALISTóW 
W trakcie roku szkolnego ciężko pracowali, teraz przyszedł czas na podsumowania. Mowa o trzecioklasi-
stach kończących właśnie naukę w Gimnazjum w Poraju. 1 czerwca odbyła się, po raz siódmy w tej szkole, 
Gala Gimnazjalna. Były podziękowania dla uczniów, podsumowanie ich osiągnięć szkolnych oraz prezen-
tacja bogatego dorobku szkoły.
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historia  :: zdrowie

Pochodzenie
Moja gmina – miejsce, gdzie mieszkamy, 
pracujemy zmieniając jej charakter, gdzie ży-
jemy … Ale przed nami ktoś tu przecież był, 
ktoś kształtował wizerunek tego miejsca na 
swoje potrzeby i możliwości, więc może war-
to poznać ja bliżej...
Od niedawna zapanowała moda na pozna-
wanie własnej przeszłości, na szukanie swo-
ich korzeni. Na familijnych zjazdach tworzone 
są genealogiczne drzewa rodzin; odkrywa się 
uroki i wartości starych fotografii, rodzinnych 
albumów i pożółkłych dokumentów. Przypo-
minane są, a może dopiero poznawane, twa-
rze przodków. Odżywają we wspomnieniach 
ich życiowe dokonania. Wszystko po to, by 
poznać swój rodowód – skąd przyszliśmy?
Spróbujmy zatem spojrzeć na naszą gminę 
przez pryzmat życiorysu i napisać swoiste 
curriculum vitae.
Gmina Poraj jako jednostka administracyj-
na jest młoda, istnieje od 1972 roku, tj. od 
uchwały sejmowej o utworzeniu gmin, a kon-
kretnie od 6 grudnia tegoż roku, gdy uchwa-
łą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowi-
cach powołano Gminę Poraj w jej obecnych 
granicach. A przedtem była Osiedlowa Rada 
Narodowa w Poraju i Gromadzkie Rady Naro-
dowe w Choroniu, Kuźnicy, Masłońskim i Żar-
kach Letnisku. A wcześniej były: wsie, które 
dziś tworzą gminę, należały do kilku innych 

ośrodków władzy, czy inaczej: były związane 
z innymi centrami administracyjnymi.
I tu trzeba się cofnąć do przeszłości i to dość 
odległej, by scharakteryzować miejsce, w 
którym „żyje” obecna gmina Poraj. 
Zacznijmy od rzeki Warty. Ziemie leżące w 
jej pradolinie, a geograficznie, w Obniżeniu 
Górnej Warty od wieków były terenami przy-
granicznymi; tu istniała historyczna granica 
między Śląskiem i północną Małopolską, a 
nieopodal zaczynało się „przedpole” Wielko-
polski. W czasie rozbiorów tędy przebiegała 
granica prusko – rosyjska, a sama rzeka była 
naturalną granicą między Księstwem Sie-
wierskim a Koroną i chyba nieprzypadkowo 
w czasie II wojny światowej niemiecki oku-
pant właśnie tu granicę między Rzeszą a Ge-
neralną Gubernią. Paradoksalnie to pograni-
cze było jednocześnie swoistym łącznikiem 
między historycznymi dzielnicami Polski. Po-
czynając od średniowiecza tu krzyżowały się 
ówczesne szlaki handlowe; tędy wiodły trakty 
kupieckie z Małopolski do Wielkopolski i na 
Mazowsze oraz z Wielkopolski na Śląsk. Po-
czątkowo szlakiem handlowym była to sama 
rzeka Warta i jej brzegi, zaś od przełomu XIII/
XIV wieku kolej żelazną, tzw. warszawsko – 
wiedeńską na odcinku od Częstochowy do 
Zawiercia, poprowadzono dokładnie wzdłuż 
brzegów Warty. Dzięki kolei nastąpił dyna-
miczny rozkwit gospodarczy tych ziem. 

A co przyciągało na tę ziemię ludzi, którzy tu 
się osiedlali i kształtowali jej oblicze?
Po pierwsze: przyroda byłą łaskawa dla tego 
mikroregionu; złoża rudy żelaza, pokłady 
jurajskiego kamienia wapiennego i zasoby 
gliny będące cenionym surowcem ceramicz-
nym stwarzały dogodne warunki do osie-
dlania się na brzegach rzeki i na jurajskich 
wzgórzach. Osadnictwo w Obniżeniu Górnej 
Warty istniało od czasów prehistorycznych, 
czego dowodzą liczne wykopaliska i odkry-
cia archeologiczne ostatnich lat.
Po drugie: dynamiczny rozwój gospodar-
czy regionu pod koniec doby staropolskiej, 
szczególnie  zaś w XIX i XX wieku przyciągał 
ludzi z innych, biedniejszych części Polski i 
krajów ościennych (powstawały całe osady i 
diaspory niemieckie i żydowskie) a osadnicy 
przynosili ze sobą nowe sposoby gospodaro-
wania i technologie.
Po trzecie: nasi przodkowie potrafili wy-
korzystać to wszystko tworząc podwaliny, 
albo inaczej: swoistą bazę gospodarczą dla 
rozwoju naszego małego regionu, którą my 
dzisiaj powinniśmy wykorzystać, rozwijać i 
dostosowywać do swoich potrzeb.
Skoro więc tak ciekawa i złożona jest nasza 
przeszłość, warto ją poznać, zrozumieć i … 
cenić. (w.p.)

żYCIORYS MOJEJ GMINY (CZ.1)
Od tego numeru „Kuriera Porajskiego” rozpoczynamy cykl artykułów na temat spuścizny i tradycji historycznej Ziemi 
Porajskiej. Autorem całego cyklu jest znawca i popularyzator historii lokalnej Wiesław Popielak. 

                                 
Alkoholicy to ludzie, którzy nie są w sta-
nie konsekwentnie kontrolować swoje-
go picia przez dłuższy czas i którzy nie 
mogą ręczyć za swe zachowanie po tym 
jak zaczną pić.  Alkoholizm rozwija się 
w czasie – podobnie jak inna choroba 
np. grypa. Ma swój początek, rozwój 
i koniec, obraz biologiczny, psycholo-
giczny i skutki społeczne. Jest to cho-
roba, którą potrafimy zatrzymać, lecz 
której nie potrafimy wyleczyć. Proces 
uzależnienia jest nieodwracalny, co nie 
oznacza braku możliwości powrotu do 
trzeźwego życia ku zadowoleniu i szczę-
ściu własnemu i całej rodziny. Zaczyna 
się, wiadomo, od sięgania do kieliszka w 
różnych sytuacjach naszego życia. Uro-
czystość rodzinna, pierwsza randka w 
kawiarni, oblewanie matury …. Alkohol 
rzadko smakuje, toteż po drugi kieliszek 

nie sięga się z powodu przyjemności 
smakowych. Daje on inny efekt: pozy-
tywną zmianę nastroju. Efekt podniece-
nia, uspokojenia, luzu, wzrostu poczucia 
własnej wartości, sposób na nudę itp. 
Tak więc pierwsze doświadczenia są na 
ogół przyjemne. Nastrój można kontro-
lować przy pomocy ilości wypijanego 
alkoholu, a skutki negatywne są żadne 
lub minimalne. Następuje nauka obco-
wania z tą substancją. Następny krok 
określany jest przez obyczajowość śro-
dowiska. Wszystkie ważne dla człowieka 
święta i uroczystości w polskiej kulturze 
nasiąknięte są – jak gąbka – alkoholem. 
W pierwszej fazie choroby alkoholowej 
wzrasta ilość okazji do wypicia. Powo-
dem tego nie są żadne oczywiste fakty, 
a po prostu poszukiwanie alkoholu. Or-
ganizm niektórych osób ostro i nega-
tywnie reaguje na alkohol. Uporczywe 

wymioty, osłabienie, ból, głowy, kłopoty 
żołądkowe … Te przykre objawy mają 
swoją wielką zaletę – zmniejszają szansę 
uzależnienia. Poszukuje się wtedy naj-
lepszych sposobów picia, które mniej 
szkodzą, zapitek, zakąsek. Ci jednak, któ-
rych pierwsze doświadczenia są raczej 
negatywne, są mniej zagrożeni uzależ-
nieniem. Najbardziej zagrożeni są ludzie 
z tak zwaną mocną głową. Oni to pijąc, 
zyskują początkowo więcej niż tracą. 
Oprócz zmiany nastroju dostają jeszcze 
podziw otoczenia. Móc dużo wypić to 
cecha „twardego mężczyzny”, ”prawdzi-
wego chłopa”, „równego kumpla”  – to 
dyskusyjny wzór  męskości. Część tych 
osób, które szukają coraz częstszych 
okazji do wypicia z pewnością po latach 
stanie się alkoholikami. Nie wiadomo 
tylko kto... C.D.N. (j.k.)

ALKOhOLIZM - ChOROBA CZY NAŁóG? (CZ. 1)  
Od bieżącego numeru „Kuriera Porajskiego” rozpoczynamy cykl artykułów poświęconych problemom alkoholowym. 
Są one częścią edukacyjnej działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poraju, działają-
cej pod przewodnictwem Jadwigi Kidawy.



12  K u r i e r  Po r a j s k i  N r 3 / 2 0 1 1

historia :: tradycja 

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA W PORAJU

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja roz-
poczęły się mszą św. w kościele parafial-
nym pod wezwaniem Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Poraju, gdzie mszę 
odprawił proboszcz Zdzisław Zgrzebny. 
Po Mszy, uczestnicy uroczystości udali 
się pod pomnik Marszałka Józefa Piłsud-
skiego, gdzie przy dźwiękach orkiestr 
dętych z Poraja i Choronia, w asyście 
licznych pocztów sztandarowych kom-
batanckich, ochotniczych straży po-
żarnych i szkolnych, złożono wiązanki 
kwiatów. Uroczystości pod pomnikiem 
pokrzyżowała jednak kapryśna wio-
senna pogoda. Dalsza część uroczysto-
ści odbyła się w Kinie „Bajka”. W swoim 
wystąpieniu wójt Gminy Poraj Łukasz 
Stachera, zwrócił szczególną uwagę na 
znaczenie i dorobek historyczny Konsty-
tucji 3 Maja. Wójt odniósł się również do 

okoliczności, w których świętujemy tego 
roku – beatyfikację Jana Pawła II oraz 
przeddzień objęcia przez Polskę Prezy-
dencji w Unii Europejskiej. W części ar-
tystycznej, w repertuarze patriotycznym 
zaprezentowały się obie orkiestry dęte, 
dzieci z „Nastolatek” pod 
kierunkiem Ewy Matusz-
czyk i Adama Grajdka, 
młodzież z Gimnazjum 
w Poraju artystycznie 
przygotowana przez Ra-
fała Polegaja i Monikę 
Leszczyńską oraz panie 
z Chóru „Porajanki”, pod 
kierunkiem Zdzisława 
Zasunia. Całość części 
artystycznej przygoto-
wał zespół pracowników 
Gminnego Ośrodka Kul-

tury w Poraju, pod kierunkiem dyrektor 
Renaty Garleji. W uroczystościach wzięli 
udział m.in: mieszkańcy, władze gminy, 
radni gminni i powiatowi, dyrektorzy 
szkół i kierownicy jednostek organiza-
cyjnych, sołtysi. 

Tegoroczne obchody Święta Konstytucji 3 Maja, które tradycyjnie odbyły się w Poraju, pokrzyżowała 
kapryśna wiosenna pogoda. Pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego uczestnicy uroczystości złożyli 
wiązanki kwiatów, w porajskiej farze odbyła się msza za Ojczyznę. 

W ChORONIU NA LUDOWO 

Zaprezentowało się w sumie blisko 20 
ekip, których przedstawiciele zapew-
niali, że twórczość ludowa, choć nie 
jest lansowana w czasach popkultury, 
to mimo wszystko ma się coraz lepiej i 
znajduje swoich zwolenników. O tym, że 
tak jest faktycznie, mogliśmy się przeko-
nać podczas Przeglądu. Remiza strażac-
ka w Choroniu, w której Urząd Gminy 
Poraj, Gminny Ośrodek Kultury w Pora-
ju i myszkowskie Starostwo Powiatowe 
oraz tutejsze KGW i OSP, zorganizowali 
imprezę, pękała w szwach. Największa 

w tym zasługa animatorów folkloru z 
terenu powiatu myszkowskiego. Nad 
całością imprezy czuwali dyrektor GOK 
Renata Garleja wraz z pracownikami, 
kierownik Referatu Promocji Andrzej 
Kozłowski. W wykonaniu zespołów mo-
gliśmy wysłuchać najpiękniejszych i 
najpopularniejszych utworów muzyki 
ludowej, z różnych regionów Polski, z 
czego wiele utworów w nowych aran-
żacjach, które rozgrzały publiczność i 
gości, powodując, że wielu z nich nie 
zostało tylko biernymi słuchaczami, ale 

także współwykonawca-
mi, śpiewając razem z ze-
społami i tańcząc. Gwiaz-
dą wieczoru był Gminny 
Zespół Folklorystyczny 
„Janowianie” z Janowa. 
Wśród gości zaleźli się 
m.in.: poseł na Sejm RP 
– Grzegorz Sztolcman, 
który przywiózł ze sobą 
specjalny prezent dla 
KGW z Choronia, wice-

starosta Jan Kieras, gospodarz imprezy 
wójt Gminy Poraj Łukasz Stachera, asy-
stentka wicewojewody śląskiego Anna 
Socha – Korendo, dyrektor Śląskiego 
Oddziału ARMiR Stanisław Gmitruk, asy-
stentka eurodeputowanej Małgorzaty 
Handzlik Katarzyna Merta – Wałek, kie-
rownik ARMiR w Myszkowie Małgorzata 
Gałuszka, radni gminni: Zdzisława Po-
lak, Anna Zagroba, Andrzej Pawłowski, 
Przemysław Bąk, Krzysztof Szustak, Jan 
Duda, wielu sołtysów, przedstawiciele 
ośrodków kultury z powiatu myszkow-
skiego, przedstawiciele organizacji rolni-
czych, strażacy z jednostek OSP, a także 
emeryci z Choronia. Wszystkie zespoły 
uhonorowane zostały okolicznościowy-
mi dyplomami Starosty Myszkowskiego  
i Wójta Poraja, które wręczali wójt Łukasz 
Stachera i wicestarosta Jan Kieras, wraz 
z zaproszonymi gośćmi. Należy niewąt-
pliwie wyrazić najwyższe uznanie dla 
popularyzatorów kultury tradycyjnej, za 
promowanie najlepszych osiągnięć we 
współczesnej twórczości ludowej. 

Urząd Gminy Poraj, Gminny Ośrodek Kultury w Poraju i myszkowskie Starostwo Powiatowe, po raz jedenasty 
zorganizowali wspólnie Powiatowy Przegląd Zespołów Ludowych Kół Gospodyń Wiejskich i Kapel Powiatu 
Myszkowskiego. 
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Tegoroczna Majówka w Poraju tradycyj-
nie odbyła się przy Gimnazjum im. Ka-
zimierza Górskiego, przy obiekcie „Orlik 
2012”. Organizatorzy, czyli społeczność 
szkolna Gimnazjum, pod czujnym okiem 
dyrektor Beaty Cichoń i przewodniczą-
cej rady gminy Katarzyny Kaźmierczak, 
zadbali jak co roku, aby każdy odnalazł 
na imprezie coś dla siebie. Wydarzeniem 
lokalnym stał się mecz Radni i Urzędnicy 
kontra Nauczyciele wf z porajskich szkół. 
Spotkanie to przejdzie do historii, nie 
tylko z uwagi na przeciwników, ale tak-
że nieszczęśliwy wypadek wójta Łukasza 
Stachery. Sportowy wynik rozgrywek 
pokazał, że lepsza okazała się druży-
na samorządowców, która wystąpiła w 
składzie: Tomasz Brymora, Andrzej Paw-
łowski, Jan Duda, Przemysław Bąk, Adam 
Zaczkowski, Artur Kret, Michał Szew-
czyk, Łukasz Szecówka i Rafał Kaźmier-
czak. Prawdziwą ucztę mieli sympatycy 
poznańskiego kabaretu Czesuaf. Ta spo-
ra dawka dobrego humoru, poprawiała 
wszystkim uczestnikom zabawy, dobry 
nastrój nadszarpnięty przez dżdżystą 
aurę. Deszcz bowiem lał się niemiłosier-
nie na głowy majówkowiczów, którzy 
jakby nie zrażeni tym faktem, bawili się 
wyśmienicie. Na scenie mogliśmy zoba-
czyć również zespół „Nastolatki” pod kie-
runkiem Ewy Matuszczyk, oraz zespół 

wokalno – instrumentalny 
z porajskiego Gimnazjum, 
który swoje umiejętności 
kształci pod okiem Rafała 
Polegaja. Swoje kolekcje 
strojów zaprezentowała 
Andżelika Rozlach, młoda 
utalentowana projektantka 
mody z Poraja. Wszystkich 
sympatyków urzekała wy-
stępem wschodząca gwiaz-
da lokalnego rynku rozryw-
kowego grupa Orbidicord, a 
po nich częstochowscy go-
ście, z mocnym brzmieniem 
„Wyjście awaryjne”.  Agnieszka Dróżdż 
zaprezentowała etiudę taneczną. Praw-
dziwą gwiazdą wieczoru okazała się 
jednak sprawdzona rodzima grupa „Los 
bluesos Tabakos”. Grupa jak zawsze zgra-
ła niebanalnie, ciesząc się obecnością na 
scenie i ciesząc publiczność, która ba-
wiła się znakomicie przy bluesie. A jako 
tzw. wisienka na torcie, wystąpił zespół 
„Czarne charaktery”, którą porajskiej 
publiczności przedstawiać nie trzeba. 
Chłopaki jak zwykle zaczarowali swoją 
grą, a młoda wokalistka Magda Łągiew-
ka, wprowadziła wspaniały taneczno 
– imprezowy klimat, którego na zakoń-
czenie Majówki wszystkim zmokniętym 
potrzeba było, co zresztą było widać po 

bawiącej się publiczności. Nie zabrakło 
loterii fantowej, domowej „małej gastro-
nomii”, stoisk dla dzieci i dorosłych i wie-
le innych atrakcji.  „Dziękuję wszystkim, 
którzy zaangażowali się w pomoc, w 
organizację tegorocznej Majówki. Dzię-
kuję sponsorom, bez hojności których 
impreza nie zostałaby zorganizowana 
z takim rozmachem, całej społeczności 
szkolnej, dyrekcji, nauczycielom, rodzi-
com i przede wszystkim uczniom” - pod-
sumowuje pomysłodawczyni i główna 
organizatorka imprezy Katarzyna Kaź-
mierczak, przewodnicząca rady gminy. 
Do zobaczenia za rok, na kolejnej Ma-
jówce Porajskiej.     

WIELKA MAJóWKA PORAJSKA
Kabaret Czesuaf, Los bluesos Tabakos, Czarne Charaktery – wprowadziły wszystkich uczestników, jedena-
stej już z kolei Majówki Porajskiej, w niepowtarzalny klimat tej imprezy. Figla spłatało jedynie niebo, które 
na uczestników zabawy wylało morze majowego deszczu. 

MAJóWKA W JASTRZĘBIU
Tegoroczny sezon w gminie Poraj obfituje w imprezy plenerowe. Przed nami Dni Gminy Poraj, a już jako 
przedsmak tej imprezy odbyła się  Majówka w Jastrzębiu. Organizatorem imprezy była Szkoła Podstawo-
wa w Jastrzębiu.

Tegoroczna aura nie rozpieściła uczestników kolejnej już Majówki w Jastrzębiu. Pie-
czołowicie przygotowywana, w najdrobniejszym szczególe, przez całą społeczną 
szkolną, przy wsparciu dyrekcji w osobie Jadwigi Kidawy i wójta Gminy Poraj Łuka-
sza Stachery, impreza odbyła się w strugach rzęsistego deszczu. W trakcie imprezy 
odbył się mecz piłki nożnej rodzice i nauczyciele kontra uczniowie. Sporo emocji, 
szczególnie wśród rodziców, wzbudziły występy uczniów szkoły. Młodzi artyści pre-
zentowali się w wierszu i piosence. Atrakcją Festynu były Zawody w Wyciskaniu na 
ławeczce leżąc, prowadzone przez wielokrotnego Mistrza Świata i Europy Tomasza 
Będkowskiego o Puchar i medale wójta Gminy Poraj Łukasza Stachery. Rywalizację 
siłową wygrał nauczyciel muzyki Rafał Polegaj. Do zabawy przygrywała miejscowa 
grupa „Czarne charaktery”, przed którymi na scenie zaprezentowały się młodzieżo-
we grupy „Orbidicort” i „Lipstick on the Glass”. Imprezie towarzyszyły stoiska gastro-
nomiczne i szereg atrakcji dla najmłodszych uczestników wspólnej zabawy. Nieza-
pomnianą zabawę zakończył pokaz ogni sztucznych. 
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PORAJANKI NAJLEPSZE W RINGO

„Odkąd, odkąd raz weszła w modę owa 
gra, Słodko do siebie się uśmiechamy ty 
i ja, z wodą, z wodą źródlaną niby potok 
mkną, Młode lata wpisane w małe kółko 
to, Co fruwa, fruwa z rąk do rąk i wspólny 
śmiech rozbrzmiewa w krąg.”  - cytując 
Młynarskiego, opisać można to co dzia-
ło się na Turnieju Ringo Dziewcząt, który 
odbył się w środę 11 maja na obiekcie 
sportowym przy szkole podstawowej 

w Choroniu. Radosne chwile wspólnej 
zabawy najlepiej świadczą o dobrej 
sportowej rywalizacji, w tą polską dys-
cyplinę sportu. Podkreśla się, że jest to 
sport tani, dostępny dla wszystkich bez 
względu na wiek, wykształcenie, wydol-
ność fizyczną, gwarantujący poprawę 
zdrowotności, gdyż stanowi fundament 
pełnego rozwoju osobowości człowieka, 
formę rekreacji ruchowej, rehabilitacji i 

profilaktyki społecznej zarazem. Turniej 
rozegrano o puchar i nagrody wójta Gmi-
ny Poraj Łukasza Stachery. Zwycięsko z 
zabawy w ringo wyszły dziewczęta ze 
szkoły Podstawowej w Poraju. Młode za-
wodniczki z Poraja wygrały z Choroniem, 
z Żarkami Letnisko, z Jastrzębiem i Kuź-
nicą. Dziewczęta z Kuźnicy uległy swoim 
rywalkom z Żarek Letnisko, Jastrzębia, 
Poraja i Choronia. Ponadto Choronianki 
zwyciężyły Jastrząb, uległy Żarkom, któ-
re także pokonały Jastrząb. Ostatecznie 
na pierwszym miejscy uplasowały się 
Porajanki, na drugim Żarczanki, przed 
Szkołami Podstawowymi z Choronia, 
Jastrzębia i Kuźnicy. Nagrody wręczyli 
wójt Gminy Poraj Łukasz Stachera i rad-
ny trener Andrzej Pawłowski. „Gratuluję 
wszystkim dziewczętom fascynującej 
rywalizacji. Dziękuję Waszym wycho-
wawcom i trenerom. Życzę sukcesów w 
kolejnych zawodach współorganizowa-
nych przez Urząd Gminy.” - podsumowy-
wał wójt Gminy Łukasz Stachera. 

„W ringo graj ze mną, w ringo graj ze mną, To niegłupia gra, Uwierz, uwierz tej piosence, Co trochę życie 
zna” – głoszą słowa piosenki Wojciecha Młynarskiego. Że tak jest, udowadniały dziewczęta ze szkół 
podstawowych, które zmierzyły swe siły w ringo, rywalizując o nagrody Wójta Gminy Poraj. 

POLSKA BIEGA - BIEG W GMINIE PORAJ

W bieżącym roku ruszyła siódma edycja 
akcji Polska Biega, której organizatorem 
jest „Gazeta Wyborcza”. Akcja Polska Bie-
ga to propagowanie sportu, a przy oka-
zji zdrowia i radości życia. Do akcji już 
po raz kolejny włączyła się Gmina Poraj, 
która przy wsparciu Ludowego Klubu 
Sportowego „Polonia” Poraj zorganizo-
wała rekreacyjną imprezę biegową, w 
sobotę 14 maja. W ramach wspólnego 
biegania, organizatorzy trener Andrzej 
Pawłowski i sekretarz Klubu Andrzej Ko-
złowski, zorganizowali bieg na trasie z 
„Kosmodromu” i terenami przy zalewie. 
Na trasie biegu stanął wraz z młodymi 
biegaczami wójt Gminy Poraj Łukasz 
Stachera oraz nauczyciele wychowania 
fizycznego. Po zakończeniu wspólnego 
biegania organizatorzy zapewnili każde-
mu z uczestników słodki poczęstunek i 

wodę na ugaszenie pragnienia. „Cieszę 
się, że tylu zawodników zameldowało się 
na starcie. Wszyscy również dobiegli do 
mety. Była bardzo dobra trasa, atrakcyj-
na, biegnąca częściowo wzdłuż korony 
naszego Zalewu. Zachęcam wszystkich 
do czynnego uprawiania biegów. Mam 

nadzieję, że w przyszłym roku będzie 
nas jeszcze więcej” - powiedział wójt Łu-
kasz Stachera. Polska biega i gmina Poraj 
biega. Z roku na rok na imprezie pojawia 
się coraz więcej zawodników. Terenów 
do czynnego uprawiania biegów w gmi-
nie Poraj nie brakuje.

W sobotę 14 maja, odbyła się ogólnopolska akcja Polska Biega - Bieg w Gminie Poraj. Na starcie stanęło 
kilkudziesięciu uczestników, w różnym wieku. Wraz z młodymi mieszkańcami naszej gminy biegł wójt 
Łukasz Stachera.
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POLONIA WYGRYWA I REMISUJE
Dość dobrze radzi sobie w rozgrywkach Polonia Poraj. W ostatnich meczach odnotowa-
ła kilka spektakularnych zwycięstw i remisy oraz jedną przegraną. 

W pierwszym z 
Unią Kalety  Po-
loniści odnoto-
wali wyjazdowe 
zwycięstwo 1:4. 

Bramki dla Polonii strzelili: dwie Tomasz 
Skibicki, Adam Haładus Adam i Dominik 
Szecówka. Następnie Polonia podejmo-
wała na własnym boisku wicelidera tabeli 
Spartę Lubliniec 1:1. Był to bardzo warto-
ściowy remis. Bramkę strzelił Michał Ha-
ładus. Bezbramkowy remis Polonia od-
notowała w spotkaniu z Pilicą Koniecpol. 
Niezbyt pomyślnie dla naszego zespołu 
przebiegło spotkanie w Kłobucku, które 
rozegrano 21 maja. Zabrakło szczęścia w 
spotkaniu z tamtejszym Zniczem. Honor 

drużyny ratowała Adam Hałdus, jednak 
rywal okazał się silniejszy i wygrał 2:1. 
Szczęście uśmiechnęło się do Polonistów 
w spotkaniu z KS Pankami. Po bramkach 
Michała Jakubca, Mateusza Wnęka, Ada-
ma Haładusa i Przemysława Lamcha, 
Polonia pokonała przeciwnika wysoko 
4:0. Kolejną wygraną odnotowaliśmy w 
wyjazdowym starciu w Popowie. Piłka 
zatrzepotała w siatce aż trzykrotnie, po 
celnych strzałach Daniela Rucińskiego, 
Michała Wilka i Michała Haładusa. Dobrą 
passę podtrzymał także bezbramkowy 
remis w starciu z ekipą MLKS Woźniki. Do 
końca pozostały jeszcze do rozegrania 3 
kolejki. Najpierw, 4 czerwca zawodni-
cy Polonii zagrają z rezerwami Rakowa, 

później na własnym obiekcie podejmie 
Pogoń Kamyk, a rozgrywki zakończy 
starcie w Konopiskach z tamtejszym 
Lotem. Życzymy naszym zawodnikom 
sukcesów.  

ZEfIR-DRAKKAR BEZKONKURENCYJNY 
Z ogromnymi sukcesami startują w zawodach zawodnicy porajskiego klubu Zefir – Drakkar. Najpierw 
odnieśli sukcesy w Regatach Otwarcia Sezonu Żeglarskiego w Klasie Optymist o Puchar Trzech Jezior w 
Blachowni, a kilka dni później regaty o Interpuchar Zagłębia. Bezkonkurencyjnym zawodnikiem w swojej 
kategorii wiekowej jest Maciej Brymora.

W sobotę 7 maja na zalewie w Blachow-
ni odbyły się Regaty Otwarcia Sezonu 
Żeglarskiego w Klasie Optymist o Puchar 
Trzech Jezior w Blachowni. Drużyna Ze-
fir Drakkar z Poraja okazała się bezkon-
kurencyjna. Swoją mistrzowską klasę 
pokazał Maciej Brymora, zwyciężając 
we wszystkich biegach. Regaty zgroma-
dziły na starcie blisko dwudziestu za-
wodników z powiatów myszkowskiego, 
częstochowskiego i kłobuckiego. Wśród 
nich silną ekipę wystawił nasz porajski 
klub Zefir Drakkar. Organizatorzy regat 
zamówili chyba tego dnia pogodę, gdyż 
było słonecznie i wiał wiatr idealny do 
rozegrania regat. W sumie młodzi że-
glarze zmagali się w siedmiu biegach, z 
których oceniano pięć. Zawody wygrał 
reprezentujący porajskiego Zefira Maciej 
Brymora, który zwyciężając we wszyst-
kich biegach, z mistrzowską klasą poko-
nał wszystkich rywali. Piąte miejsce zajął 
Jakub Zębik, a na ósmym miejscu upla-
sowała się Karolina Skóra, która zdobyła 

trzecie miejsce w kategorii dziewcząt. 
Ekipa z Poraja, pod dowództwem Toma-
sza Brymory, wróciła z tarczą i wspania-
łymi pucharami, które są przypieczęto-
waniem sukcesów młodych adeptów 
żeglarstwa, startujących na co dzień w 
barwach klubu Zefir Drakkar z Poraja.  
W weekend 14-15 maja, na zbiorniku 
Pogoria III w Dąbrowie Górniczej, odbyły 
się regaty o Interpuchar Zagłębia. W za-
wodach wzięło udział 22 zawodników z 
7 klubów. W grupie B (14-
15 lat) pierwsze miejsce 
zajął Maciej Brymora z 
porajskiego Yacht Clubu 
Zefir-Drakkar. W młodszej 
grupie wiekowej – trzyna-
stolatków, inny z zawod-
ników Zefira Jakub Zębik, 
stanął tuż za pudłem, zaj-
mując 4 miejsce. „Warunki 
pogodowe były bardzo 
zmienne. W pierwszym 
dniu zawodów świeciło 

słońce i niestety był bardzo słaby wiatr, 
który umożliwił rozegranie tylko jednego 
biegu. Drugiego dnia zawodów pogoda 
odwróciła się o 360 stopni”. - podsumo-
wuje start naszych młodych adeptów 
żeglarstwa Tomasz Brymora. W deszczu 
i przy wietrze dochodzącym do 4 stopni 
Beauforta i temperaturze 9 stopni roze-
grano 2 biegi. Naszym młodym zawod-
nikom życzymy dalszych sukcesów.
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Władze Gminy doceniły społeczną 
pracę Wiolety Kowalik i Katarzyny 
Rzepki

Oficjalna reprezentacja 
Urzędu Gminy poraj 

w piłkę nożną

Anna Łagodzińska
prezentuje tabliczkę 
Eko - Mieszkańca

Budynek 
Urzędu Gminy poraj

zyskał żółto-brązowe 
barwy


