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informacje

Głosuj na Szkółkę NIVEA
w Poraju
Trwa głosowanie na Szkółkę Piłkarską NIVEA w
Poraju, o którą ubiega się Polonia Poraj. Dziękujemy
za już oddane głosy i prosimy o dalsze.

Klub ma możliwość uzyskania dostępu do profesjonalnego programu treningowego
Akademii Ajax Amsterdam dla dzieci, pozyskanie sprzętu sportowego oraz szkolenie
dla trenerów. Wszystko w Państwa rękach. 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!

Szanowni Państwo,
Dziś trafia do Państwa rąk
kolejny numer „Kuriera
Porajskiego”, miesięcznika poświęconego naszej gminie. W bieżącym
numerze pragnę zwrócić szczególną uwagę na
wydarzenia kulturalne,
nową ofertę programową Gminnego Ośrodka
Kultury. Warto również
zapoznać się z artykułami dotyczącymi sposobu
zbiórki odpadów oraz
globalnej problematyki
gospodarki wodnej. Poza
tym odnajdą Państwo szereg stałych rubryk, które
zyskują coraz wierniejszych czytelników. Myślę,
że spełnią one Państwa
oczekiwania. Zapraszam
do miłej lektury.

Z poważaniem
Wójt Gminy Poraj
Łukasz Stachera
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Obradowała Rada Gminy
Powołanie

gminnej spółki komunalnej

„PORECO”,

przyjęcie sprawozdań z

prac komisji rady, wysłuchanie sprawozdania wójta z okresu międzysesyjnego i
odpowiedzi na zadane pytania oraz podjęcie uchwał, przewidzianych porządkiem

– złożyły się na XIX sesję Rady Gminy Poraj, która obradowała w piątek
24 lutego br.

obrad

Radni wysłuchali sprawozdania z pracy wójta Łukasza Stachery od ostatniej sesji Rady
Gminy, czyli od grudnia 2011 r., w tym w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych,
działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ewidencji Ludności, referatów UG
oraz zewnętrznej aktywności Wójta. Rada przyjęła również sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz Oświaty, Kultury, Zdrowia Spraw Społecznych z działalności za 2011 rok.
Sprawozdania przedstawili jej przewodniczący Andrzej Ludwikowski i Barbara Trząskowska – Szcześniak. Radni nie przyjęli sprawozdania z prac Komisji Budżetu, Gospodarki
Komunalnej i Inwestycji. Przyjęte zostały również sprawozdania z wykonania inwestycji
i remontów za 2011 rok oraz z realizacji uchwał podjętych przez Radę Gminy Poraj w
roku 2011. W trakcie obrad wójt Stachera odpowiedział także na zadane przez radnych
i mieszkańców pytania dotyczące bieżących spraw bądź problemów z życia gminy i
jej mieszkańców. Radni przyjęli uchwałę o utworzeniu spółki komunalnej „PORECO” z
ograniczoną odpowiedzialnością, której przedmiotem działalności będą zadania m.in.
z zakresu: wodociągów i kanalizacji, odpadów komunalnych, robót drogowych oraz robót remontowo – budowlanych w obiektach użyteczności publicznej i zagospodarowanie gminnych terenów zielonych. Obecnie trwają prace nad szczegółowymi aspektami
funkcjonowania spółki. Zdecydowano również o nabyciu na rzecz Gminy nieruchomości położonych w Jastrzębiu, w związku z nowo wybudowaną oczyszczalnią ścieków,
m.in. dla ułatwienia dojazdu do obiektu, celem jego bieżącej konserwacji. Przyjęto
„Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Poraj”. Program realizowany będzie poprzez instalację kolektorów słonecznych, w budynkach mieszkalnych osób fizycznych
oraz wymianę starych kotłów na ekologiczne. Realizowany będzie ze środków budżetu
Gminy Poraj, z zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej oraz wkładu własnego mieszkańców. W związku z tym zdecydowano jednocześnie o zaciągnięciu pożyczki w WFOŚiGW w kwocie blisko 395 tys. zł, na realizację Programu. Radni zdecydowali także o wyrażeniu zgody na oddanie w użyczenie
nieruchomości Gminy Poraj – budynków wielofunkcyjnych w Masłońkich i Jastrzębiu
oraz Domu Ludowego w Choroniu, celem ustanowienia instytucji odpowiedzialnej za
zagospodarowanie obiektów zgodnie z celem na jaki zostały przeznaczone, czyli pod
działalność kulturalną. Obiekty przekazano w użyczenie Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Poraju. Zdecydowano również, iż Gmina Poraj gwarantuje zabezpieczenie wkładu
własnego na realizację projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki. Podjęto także uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Poraj na 2012
roku oraz zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poraj.

informacje :: Inwestycje

W Katowicach o przyszłości samorządów
Wójt Łukasz Stachera

wziął udział w międzynarodowej konferencji

„Miasto 2012”

poświęconej problematyce

zarządzania samorządem terytorialnym i najważniejszym wyzwaniom w nowym okresie finansowania

Inicjatorem konferencji „Miasto 2012”,
która w dniach 15-16 marca odbywała
się w katowickim hotelu „Angelo” był
poseł do Parlamentu Europejskiego dr
Jan Olbrycht. Sporo miejsca zajęło na
niej omawianie problematyki zmian
w planach zagospodarowania przestrzennego, współczesnym procesom
urbanizacji i rozwoju oraz kwestiom
związanym z finansowaniem tych zadań, w kontekście pozyskiwania inwestorów. „Była to bardzo ważna i cenna
inicjatywa. Poruszonych zostało wiele aspektów istotnych i ważnych dla
samorządów. Na szczególną uwagę
zasługuje poruszana problematyka
planowania przestrzennego, współczesnym procesom urbanizacyjnym
w kontekście pozyskiwania inwestorów krajowych i zagranicznych oraz
kwestiom finansowania na lata 2014 –
2020” - podkreśla wójt Łukasz Stache-

ra. Swoją wiedzą na te tematy dzielili
się uznani w Europie specjaliści, w
tym m.in.: Petar Zaklanovic z Berlage
Institute, Christian Svanfeldt – z Komisji Europejskiej, przedstawiciele polskiego rządu, czy sam inicjator konferencji dr Jan Olbrycht. Konferencja
była pierwszą okazją do wysłuchania

2014-2020.

stanowisk wszystkich stron w sprawie
finansowania w najbliższych latach.
W nowym jego okresie priorytetami
staną się: innowacje, mała i średnia
przedsiębiorczość oraz zwalczanie niskiej emisji. Wszystkie obszary są dla
władz Gminy Poraj niezwykle ważne.

100 tys. zł na remont mostu w Żarkach Letnisku
Dodatkowe 100 tys. zł na remont mostu w Żarkach Letnisku otrzymała Gmina Poraj od Ministra Spraw Wewnętrznych.
W Katowicach z rąk wojewody śląskiego Zygmunta Łukaszczyka promesę odebrał wójt Łukasz Stachera.
Promesę, czyli zapewnienie dofinansowania na kwotę 100 tysięcy
złotych, przekazał minister spraw
wewnętrznych Jacek Cichocki. Z rąk

wojewody śląskiego Zygmunta Łukaszczyka odebrał ją wójt Łukasz Stachera. Promesa na usuwanie skutków
powodzi, która nawiedziła gminę

przed niemal dwoma laty, pochodzi
z rezerwy celowej budżetu państwa.
„Promesa stanowi zapewnienie dofinansowania, wypłaty środków. Pozostałą kwotę będzie stanowić wkład
własny gminy” – mówi wójt Łukasz
Stachera. W ramach dotacji Gmina
Poraj przewiduje remont mostu na
Czarce, przy ul. Zdrowej w Żarkach
Letnisku. Obecnie mostek jest w złym
stanie technicznym, gdyż podtopienia osłabiły jego konstrukcję, zagrażając bezpieczeństwu kierowców i
przechodniów. Wyremontowana zostanie jego nawierzchnia, przyczółki
oraz wykonane będzie odwodnienie
mostu. Obecnie sporządzana jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa tej inwestycji. Pozostałą część
środków potrzebnych na wykonanie
remontu Gmina dołoży z własnego
budżetu. Remont powinien zostać
przeprowadzony w tym roku.
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Gminny ośrodek kultury

Magdalena RyziuK-Wilk nowym dyrektorem GOK-u
Z

dniem

16

lutego br.

Magdalena Ryziuk – Wilk

została powołana przez

Gminy Łukasza Stacherę na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka
Kultury w Poraju.
wójta

Magdalena Ryziuk – Wilk ma 35 lat. Jest
rodowitą Porajanką. Tu ukończyła szkołę

podstawową. Od najmłodszych lat związana z ruchem kulturalnym na terenie
gminy, udzielając się m.in. w zespole „Nastolatki”. Swoje umiejętności wokalne rozwijała w MDK w Myszkowie. Amatorsko
przez cały czas związana jest z muzyką.
Współpracuje z zawodowymi muzykami
i agencjami artystycznymi z całego kraju.
Ukończyła studia wyższe na Politechnice
Częstochowskiej na Wydziale Zarządzania
na kierunku marketingowe zarządzanie
przedsiębiorstwem. Poprzez długoletnią
pracę w charakterze dziennikarza zajmującego się m.in. opisywaniem przedsięwzięć
związanych z kulturą na bieżąco współpracowała z lokalnymi ośrodkami kultury w
powiecie myszkowskim i zawierciańskim,
poznając lokalne uwarunkowania i specyfikę pracy jednostek kultury.
W swojej pracy za cel stawia sobie stworzenie i upowszechnienie różnych dziedzin

Tworzymy
z pasją dla ludzi…

W połowie lutego objęła stanowisko dyrektora Gminnego
Ośrodka Kultury w Poraju. Pierwszego po objęciu
stanowiska wywiadu zgodziła się udzielić specjalnie dla

„Kuriera Porajskiego”. Rozmawiają Andrzej Kozłowski
Paweł Krzyczmonik.

i

KP: Od jak dawna jest Pani związana z działalnością w sferze kultury? Proszę w skrócie opowiedzieć o swoich doświadczeniach w tej
dziedzinie.
MR-W: Moja odpowiedź na to pytanie będzie uzależniona od tego,
co rozumiemy przez określenie „związana z działalnością kulturalną”.
Jeżeli chodzi o działalność artystyczną - oczywiście o charakterze
czysto amatorskim - to z taką formą działalności jestem związana od
zawsze. Moje początki to oczywiście zespół „Nastolatki” prowadzony
przez doskonałą instruktorkę - panią Ewę Matuszczyk. To w zasadzie dzięki niej i panu Adamowi Grajdkowi moja miłość do muzyki
przetrwała do dziś, a przez lata miała szansę się rozwijać i umacniać.
Sądzę, że te początki są bardzo ważne, to jakich ludzi spotykamy na
swojej drodze - również w sensie artystycznym - ma ogromny wpływ
na nasze życie. Nie chcialabym żeby to zabrzmiało zbyt patetycznie,
ale nie da się wykluczyć, że gdybym nie znalazła się w „Nastolatkach”,
to moja kariera potoczyłaby się zupełnie inaczej, bo przecież przez
całe moje dotychczasowe życie otaczali mnie - również zawodowo
- ludzie związani z muzyką, można powiedzieć, że również dzięki muzyce trafiłam kiedyś do redakcji „Kuriera Jurajskiego”, bo współpracę
zaproponował mi kolega z zespołu, a dziś doskonały muzyk i dziennikarz sportowy - Sebastian Ruciński. Jak widać wszystko pośrednio
i bezpośrednio łączy mnie z muzyką. Szkoła średnia i moje rozstanie
z Porajem, bo właśnie wtedy wyprowadziłam się do Myszkowa, nie
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kultury i sztuki, inicjowanie działań kulturalnych, także poprzez udzielanie pomocy
programowej i organizacyjnej społecznemu ruchowi kulturalnemu, organizowanie
czynnego uczestnictwa mieszkańców w
różnorodnych formach działalności kulturalnej i rozrywkowej oraz wspomaganie organizacji, stowarzyszeń i instytucji
upowszechniających kulturę. Chce skupić
się na umożliwieniu jak najszerszej grupie
społeczeństwa udziału we współtworzeniu życia kulturalnego. Ważnym, czynnikiem w jej pracy będzie współpraca z
organizacjami pozarządowymi, promocja
kultury oraz stworzenie możliwości kulturalnego rozwoju i twórczej pracy osób
niepełnosprawnych. Zabiegać będzie
również o rozwój bazy i infrastruktury
kultury. Misja, którą chce wypełniać nowa
dyrektor i Gminny Ośrodek Kultury, brzmi
„Tworzymy z pasją dla ludzi…”.

oznaczały zaprzestania działalności w artystycznym ruchu amatorskich zespołów wokalnych i występów solowych. Cały czas kontynuowałam swoją przygodę z muzyką. Tak samo było na studiach i długo
po nich. Ostatnie lata oznaczały dla mnie możliwość współpracy z
zawodowymi muzykami, to dla mnie ogromny zaszczyt, że mogłam
stać na jednej scenie z ludźmi tak uzdolnionymi, dla których muzyka
jest pasją. Wiele się od nich nauczyłam i chciałabym to wykorzystać
również w pracy w Gminnym Ośrodku Kultury w Poraju. Moja działalność artystyczna dała mi również możliwość wspołpracy z wieloma
agencjami artystycznymi, co pozwoliło na tzw. „podglądanie” pracy
od kuchni przy realizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalno-rozrywkowym.
KP: Czy wahała się Pani przed powiedzeniem „tak” na propozycję
wójta, dotyczącą objęcia stanowiska dyrektora?
MR-W: Oczywiście, że się wahałam. Przecież to była bardzo poważna
decyzja. Jestem osobą, która szalenie odpowiedzialnie podchodzi do
swojej pracy i angażuje się na 100%. Wiedziałam jakie wymagania
stawia przede mną wójt, jakie ma oczekiwania i musiałam sobie odpowiedzieć na pytanie czy będę w stanie temu sprostać, bo przecież
nie chcę zawieść ani zaufania wójta, ani społeczności gminy Poraj, dla
której zdecydowałam się pracować.
KP: Jakie zmiany chciałaby Pani wprowadzić? W jakim kierunku
będzie zmierzała działalność ośrodka?
MR-W: Przede wszystkim musimy teraz postawić na dzieci i młodzież.
Dotąd propozycji adresowanych do ludzi młodych w zasadzie nie
było i to na pewno musi się zmienić. Wyszliśmy już z ofertą współpracy do amatorskich zespołów młodzieżowych. Chcemy zaproponować im salę do prób, nagłośnienie, konsultacje z zawodowymi muzykami i możliwość występów podczas organizowanych przez GOK
imprez plenerowych, w tym tej największej – Dni Gminy Poraj. Inną
propozycją są warsztaty teatralne, które mają ruszyć już w kwietniu,
a które poprowadzi studentka IV roku łódzkiej filmówki. Sądzę, że
uczestnicy tych warsztatów na pewno sporo z nich wyniosą i to nie
tylko pod względem czysto aktorskim, bo przecież tego typu zajęcia
dają możliwość wszechstronnego rozwoju, a także wpływają na naszą osobowość, stajemy się bardziej otwarci, komunikatywni, eliminujemy lęk przed publicznymi wystąpieniami – a to wszystko z kolei
możemy doskonale wykorzystywać w dorosłym życiu. Kolejna rzecz

Gminny Ośrodek Kultury
to nasze „Spotkania wokół filmu”. Będziemy pracować nad tym, by
każde kolejne tego typu przedsięwzięcie było organizowane, oprócz
godzin popołudniowych – jak dotychczas – również w czasie pracy
naszych szkół, tak by młodzież gimnazjalna również mogła wziąć w
nich udział.
Kolejny temat to lekcje gry na instrumentach. W tej chwili działa w
GOK-u wyłącznie szkółka gry na gitarze i są to zajęcia odpłatne. Cały
czas myślę skąd wygospodarować pieniądze na stworzenie możliwości gry na innych instrumentach. Na początek chciałabym, żeby
to było pianino i perkusja. Niestety możliwości finansowe GOK-u są
ograniczone i musimy działać w ramach zaplanowanego już wcześniej budżetu. Mimo wszystko, planujemy stworzenie kilku przedsięwzięć z wykorzystaniem tzw. zaplecza, które już posiadamy, tak by
za niewielkie pieniądze powstał fajny produkt o charakterze kulturalno-rozrywkowym. Szczegółów dziś nie chcę zdradzać, ale myślę,
że w kolejnym numerze Kuriera Porajskiego będziemy je już mogli
podać.
KP: Jaką nową ofertę zamierza Pani wprowadzić? Co będzie nowego, a co będzie kontynuacją?
MR-W:Nie powielając tego, co powiedziałam przed chwilą dopowiem
jeszcze, że z tych zupełnie nowych propozycji, których nie ujęłam
wcześniej, a które już trwają, albo wkrótce się rozpoczną są: aerobik
prowadzony dwa razy w tygodniu na sali wielofunkcyjnej w Masłońskim i warsztaty kulinarne, których inaugurację zaplanowaliśmy na
25 kwietnia, a które poprowadzi nasza znakomita kucharka – również radna – pani Jolanta Zalega. Udało nam się również nawiązać
współpracę z firmą Zepter, która udostępni nam swoje produkty, tak
byśmy mogli ich używać do przygotowywania smacznych potraw. To
są dwie nowe propozycje na najbliższy czas, a jeśli chodzi o kontynuację, to mogę wymienić warsztaty plastyczne dla dzieci, które organizujemy 27 i 28 marca oraz warsztaty dla dorosłych, na których przygotowywać będziemy – najpierw – palmy wielkanocne i te warsztaty
odbędą się 26 marca, a później - 2 kwietnia - pod okiem naszych utalentowanych instruktorów tworzyć będziemy świąteczne dekoracje
na stół. Serdecznie zachęcam do odwiedzenia nas w tym czasie. Ja
sama już zgłosiłam swój akces do udziału w kwietniowych warsztatach i zachęcam wszystkie panie, by również wygospodarowały sobie trochę czasu w tym okresie przedświątecznym i odwiedziły GOK.
Nie chcę tu wymieniać wszystkich naszych propozycji, ale obiecuję,

że będziemy o nich informować mieszkańców naszej gminy na bieżąco. Uruchomiliśmy naszą stronę na facebooku i poprawiliśmy funkcjonalność strony internetowej GOK-u. Teraz wszystkie informacje na
bieżąco są umieszczane w dziale „aktualności” – tam proszę śledzić
nasze posunięcia. Wykorzystujemy też przychylność lokalnych mediów do promowania naszych przedsięwzięć. Na tablicy informacyjnej przy kinie Bajka również znajdą Państwo aktualne zapowiedzi.
Szanowni Państwo, wprowadzane przez nas nowe oferty wcale nie
oznaczają negacji tego, co było stworzone dotychczas. W tegorocznym kalendarzu imprez nie umieściliśmy wprawdzie Festiwalu Kapel
na Letnisku, ale to jedyna redukcja jaką wykonaliśmy uwzględniając
wyraźną sugestię członków Komisji Oświaty. W zamian za tę imprezę
chcemy stworzyć jakąś ciekawą propozycję dla młodzieży, bo chyba
zgodzicie się państwo ze mną, że i tej grupie coś od „kultury” się należy. My chcemy podjąć próbę walki z komputerem i telewizją, chcemy
zaproponować młodym jakąś alternatywną formę spędzania wolnego czasu. Czy nam się to uda, czy damy radę pokonać tak poważnego
konkurenta, jakim jest komputer? Nie wiem. Na pewno spróbujemy
„powalczyć” o młodych. I jeszcze jedno chciałabym dodać na koniec,
dla mnie szalenie liczy się współpraca. Podczas swojej pracy zawodowej miałam szansę uczestniczyć przy różnych projektach i w każdym z nich najistotniejszą rolę odgrywał dobry, zgrany zespół. Sądzę,
albo inaczej – jestem przekonana, że w gminie Poraj jest wielu ludzi,
którzy są świetnymi animatorami kultury i ja z takimi ludźmi chcę
współpracować. Chcę zadeklarować szeroko rozumianą współpracę
GOK-u z organizacjami pozarządowymi, szkołami, przedszkolami,
stowarzyszeniami. GOK nie chce być dla nikogo konkurencją, a dobrym partnerem przy wspólnym działaniu na rzecz kultury i promocji
gminy Poraj. W moim dotychczasowym życiu miałam przyjemność
poznać wielu społeczników realizujących przeróżne inicjatywy na
rzecz różnych środowisk. Wiele się od tych osób nauczyłam. Wiem, że
w gminie Poraj również są tacy ludzie i to dla mnie ogromny zaszczyt,
że będę mogła z nimi współpracować.
KP:Jakie są Pani wrażenia po pierwszych dniach pracy?
MR-W: W zasadzie dziś już możemy powiedzieć, że po miesiącu pracy. Powiem krótko – jestem pełna optymizmu i gotowa na podjęcie
nowych wyzwań.
KP:Dziękujemy za rozmowę i życzymy powodzenia w realizacji zamierzeń

Znakomity aktor w Poraju

W porajskim Kinie „Bajka” miała miejsce druga odsłona „Spotkań wokół filmu”. Tym razem do Poraja przyjechał Krzysztof Globisz, znakomity aktor, znany widzom z sal kinowych i teatru. Po spotkaniu z mistrzem wyemitowany został film
z udziałem tego aktora.
Spotkanie z aktorem Krzysztofem Globiszem
tym razem przebiegało w konwencji wywiadu, który przeprowadziła Magdalena Wróbel,
studentka IV roku PWSFTViT w Łodzi. W rozmowie Globisz przyznał, że najwięcej radości
i energii, po ponad trzydziestu latach pracy
dają mu spotkania z publicznością. „Namawiają mnie, abym zagrał w „Spadkobiercach”,
ale nie mogę patrzeć na ten serial, wolę przyjechać np. do Poraja i porozmawiać z publicznością. To od nich czerpię siłę” – powiedział.
Aktor opowiedział o historii swojego aktorstwa, o sobie, o rodzinie. Wspominał pracę na
scenie w przeszłości, opowiadał o współczesnym aktorstwie. „Po spektaklu nikt nie wracał do domu. Gdy przedstawialiśmy „Hamleta”, każdy aktor w kolejności alfabetycznej
musiał wystawić bankiet na swój koszt. Nie
były to bardzo drogie imprezy: wino, kanapki bądź fistaszki. Na każde 100 spektakli,
które zagraliśmy, mogę śmiało powiedzieć,
że odbyło się co najmniej 90 bankietów.”

- wspominał gość porajskiego spotkania.
Aktor opowiedział również o swoich rolach
filmowych. „Mogę grać nawet Misia Uszatka, pod warunkiem, że będzie miał on coś
do przekazania”. - mówił Krzysztof Globisz.
Podzielił się również z publicznością swoimi

zainteresowaniami, wśród których niewątpliwie pierwsze miejsce zajmuje oglądanie filmów, podglądanie pracy kolegów po fachu.
Nie zabrakło również pytań publiczności. Po
spotkaniu wyemitowany został „Dekalog V.
Krótki film o zabijaniu”.
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Ruszają warsztaty kulinarne „Wiosna w kuchni”
Gminny Ośrodek Kultury w Poraju zaprasza wszystkich chętnych mieszkańców na pierwsze w historii „Warsztaty
kulinarne”. Poprowadzi je znakomita kucharka Jolanta Zalega - sołtys Jastrzębia i radna rady gminy - nagrodzona w
ogólnopolskim konkursie kulinarnym organizowanym przez dwutygodnik „Przyjaciółka”.
Jej potrawa z łososia norweskiego – „Ptysie z farszem z łososia i pieczarek” okazała
się bezkonkurencyjna. Teraz podzieli się
ze wszystkimi chętnymi swoimi umiejętnościami kulinarnymi. Zapraszamy
wszystkich miłośników kuchni już w środę 25 kwietnia o godz. 18.00 do Gminnego Ośrodka Kultury. Będziemy wspólnie
gotować, wzbogacać swój warsztat kulinarny, odkrywać nowe smaki i dobrze
się bawić. Wraz z nami w pokazie udział
weźmie firma Zepter, która udostępni
nam swoje noże, a przy okazji zorganizuje małą loterię, w której uczestnicy warsztatów będą mogli wygrać upominki tej

znanej marki. Warsztaty są bezpłatne, a
ich uczestnicy wspólnie złożą się na produkty wykorzystane podczas tego kulinarnego przedsięwzięcia. Nie będzie to
duża opłata, a raczej symboliczna składka
na artykuły spożywcze.
- Nasze warsztaty kulinarne mają być
przedsięwzięciem cyklicznym i mamy
nadzieję, że z czasem stworzy się wokół
nich grupa ludzi, dla których gotowanie
to prawdziwa pasja - podkreśla Magdalena Ryziuk-Wilk. Zapisy pod numerem
telefonu 34/3145 548 lub mailowo na adres gok.poraj@op.pl w temacie prosimy
wpisać „Warsztaty kulinarne”.

Zapraszamy na bezpłatne zajęcia z aerobiku
Gminny Ośrodek Kultury zaprasza wszystkie Panie z terenu Gminy Poraj na bezpłatne zajęcia z aerobiku, które odbywać
się będą w budynku wielofunkcyjnym w Masłońskim.
Zajęcia będą odbywać się dwa razy w tygodniu, w poniedziałki
i środy. Poprowadzi je Agnieszka Klimek – legitymowana instruktorka rekreacji ruchowej o specjalności fitness – nowoczesne formy gimnastyki. W poniedziałek zapraszamy na godzinę
20.30, a w środę zajęcia startują o godzinie 19.20. Zajęcia są
kontynuacją dotychczas organizowanych w Masłońskim ćwiczeń fitness, które cieszą się ogromną popularnością. Nowa
sala gimnastyczna w Masłońskim stwarza doskonałe warunki do tego typu aktywności ruchowej, do której namawiamy
wszystkie Panie z terenu naszej gminy. - Zajęcia są bezpłatne
i tym bardziej warto z nich skorzystać, poza tym to doskonały
moment na zrzucenie zbędnych kilogramów po zimie i zadbanie o sylwetkę, ale również i zdrowie, przed szybko nadchodzącą wiosną i latem - zachęca M. Ryziuk-Wilk - dyrektor GOK.

Zapraszamy na
warsztaty teatralne

Gminny Ośrodek Kultury w Poraju serdecznie zaprasza dzieci
i młodzież z terenu gminy Poraj na warsztaty teatralne, które
poprowadzi studentka IV roku Państwowej Wyższej Szkoły
Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi –
Ewelina Rucińska.
Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu, a ich uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy wiekowe: szkoły podstawowe oraz gimnazja i szkoły
średnie. Program zajęć na warsztatach będzie obejmował: praktyczne
ćwiczenia aktorskie na tekście literackim, zajęcia z elementarnych zadań
aktorskich, praca nad estetyką i ekspresją ruchu, piosenka aktorska, kształtowanie wyobraźni scenicznej, improwizacja jako podstawowy element
działania aktorskiego, poczucie świadomości ciała, nauka koncentracji,
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nauka świadomego operowania aparatem
oddechowym, gra zespołowa w oparciu o ćwiczenia zbiorowe, trening w oparciu o metodę
Jerzego Grotowskiego, koordynacja psychomotoryczna, emisja głosu, dykcja, umuzykalnienie, rytmika. Zgłoszenia można dokonywać

telefonicznie pod numerem telefonu (34)314
55 48 lub mailowo na adres gok.poraj@op.pl
w temacie prosimy wpisać „Teatr”.
- Planujemy rozpoczęcie warsztatów z początkiem kwietnia, a ich zakończenie w czerwcu
wraz z końcem roku szkolnego. - mówi dyrek-

tor GOK Magdalena Ryziuk-Wilk. Uczestnicy
warsztatów będą pracować nad przedstawieniem teatralnym, którego fragment zaprezentują na deskach kina „Bajka” już w czerwcu,
inaugurując tym samym wakacje w Gminie
Poraj.

Skorzystaj z darmowych lekcji gry na perkusji
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Poraju Magdalena Ryziuk-Wilk zaprasza dzieci i młodzież na bezpłatne lekcje gry na
perkusji, które poprowadzi Przemysław Smaczny - Absolwent
Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach – Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Lekcje odbywać się
będą we wtorki w godzinach popołudniowych. Startujemy już
na początku kwietnia! Zapisy pod numerem tel. (34) 314 55 48.
W programie m.in.: nauka gry na zestawie perkusyjnym, dostęp
do najlepszych materiałów edukacyjnych, przygotowanie do
gry w zespołach, czytanie nut, zajęcia umuzykalniające, przygotowanie do egzaminów na wyższe uczelnie, techniki realizacji
nagrań studyjnych zestawu perkusyjnego.
Przemysław Smaczny, grał, m.in.: z zespołem „Button Hackers”
- zwycięzcą Sopot Festival 2006 z piosenką „Miedzy nami”, z Iwoną
Węgrowską, zespołami : Nefre, Tomq, z zespołem Fragua, Krakowskim Chórem Gospel, Kasią Zarębą, „P.K.S trio” z Sebastianem Rucińskim i Kosmą Kalamarzem. Współpracuje również ze Stowarzyszeniem Gospel w Krakowie gdzie ma możliwość pracy z dyrygentami
oraz fantastycznymi muzykami z Krakowa, Londynu oraz Stanów
Zjednoczonych. Jako muzyk sesyjny współpracował również z Andrzejem Lampertem czy tez Krzysztofem Respondkiem i Marcinem
Kindlą (Hity na czasie 2011)

Recytowali poezję i prozę
W Gminnym Ośrodku Kultury w Poraju odbył się XXIV Gminny Konkurs Recytatorski, wyłaniający uczestników do
etapu powiatowego – Regionalnego Konkursu Recytatorskiego.
Galeria Sztuki Współczesnej Gminnego Ośrodka Kultury, była miejscem
gdzie 23 lutego wyłoniono zwycięzców gminnego etapu XXIV Konkursu
Recytatorskiego. Tego niełatwego
zadania – z powodu wysokiego poziomu oraz dużej ilości uczestników,
podjęło się jury w składzie: Wiesław
Popielak (przewodniczący), Lesława
Popczyk, Ilona Hajkowska, Agnieszka
Szymczyk oraz Zofia Chwastek. Wyniki
Konkursu w poszczególnych grupach
wiekowych: kategoria I „Klasy 0-III” 1.Wiktoria Funiok, 2.Martyna Radosz,
3.Marcel Marchewka, 4.Michał Morawski – wszyscy z promocją, oraz wyróżnieni: Paulina Jakubczak, Artur Bogacki, Amelia Kuczera, Patrycja Flak, Katarzyna Łabuś, Wojciech Bednarczyk.
W kategorii II „Klasy IV-VI” - 1.Marta
Olszewska, 2.Karolina Cesarz (wywiedzione ze słowa), 3.Zuzanna Pluta i

4. Karolina Cesarz – wszystkie z promocją, wyróżnienia: Mikołaj Rajczyk,
Aleksandra Krzyczmonik, Ilona Panek,
Klaudia Siwek, Zosia Dyja. W kategorii
III Gminazjum: 1. Karolina Irzwikowska (wywiedzione ze słowa) i 2. Julia
Sajdak – obie z promocją, wyróżnienia: Natalia Bednarczyk, Magdalena

Olszewska, Weronika Kowalik i Sandra
Floryszczyk. Dyplomy i nagrody rzeczowe najlepszym wręczyli: sekretarz
gminy Maria Magdalena Gurbała, kierownik ZEOS Anna Socha-Korendo,
kierownik referatu promocji i rzecznik
Andrzej Kozłowski oraz dyrektor GOK
w Poraju Magdalena Ryziuk – Wilk.
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Janusz Korczak – przystanek
na szlaku praw człowieka

Janusz Korczak podczas drugiej wojny światowej walczył o
prawa dzieci, za co oddał życie. Rok 2012 został ogłoszony
jego rokiem. W poniedziałek 27 lutego br. w Gimnazjum im.
K.Górskiego w Poraju, odbył się happening poświęcony prawom człowieka. Każda klasa wybrała dziesięć najważniejszych
dla nich praw człowieka. Następnie każdy uczeń wybierał prawo według niego najcenniejsze. Głosowanie odbywało się poprzez odbicie dłoni umoczonej w różnokolorowych farbach na
odpowiednim papierze z wybranym hasłem. Największą liczbą
głosów zostało wybrane „prawo do wolności głoszenia swoich
poglądów bez względu na ich treść i formę”. Akcja została zakończona lekcjami tematycznymi o prawach człowieka.(p.b.)

terenu powiatu myszkowskiego. W rywalizacji przy koszu Gimnazjaliści z Żarek Letniska pokonali Gimnazjum Nr 5 z Myszkowa 34:26, ulegając zawodnikom z myszkowskiego Gimnazjum
Nr 2 8:29, natomiast w meczu dwóch myszkowskich zespołów
lepsi okazali się koszykarze z Gimnazjum Nr 2 42:8. Nagrody w
postaci pucharów i dyplomów ufundował Wójt Gminy Poraj. W
imieniu wójta Łukasza Stachery, puchary wręczyli kierownik
ZEOAS Anna Socha – Korendo i rzecznik Andrzej Kozłowski.
Organizatorem imprezy był nauczyciel wf Jacek Paca.

Porajanie na Cyprze

Dzień Kobiet u emerytów
z Choronia

Tradycyjnie 7 marca, zarząd chorońskiego koła Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, zorganizował
Dzień Kobiet. Były życzenia od władz gminy, i jak zawsze
wspólna biesiada w dobrych nastrojach. Przy wspólnym stole
nie zabrakło panów, w tym m.in.: wójta Łukasza Stachery,
który w imieniu władz samorządowych złożył paniom życzenia, wręczając kwiaty i słodki upominek, w towarzystwie radnych Andrzeja Pawłowskiego i Jana Dudy, sołtysa Choronia
Edwarda Mizery, szefa koła Jana Wójcika i rzecznika Andrzeja Kozłowskiego. Najważniejsza, jednak była rodzinna, ciepła
i miła atmosfera towarzysząca spotkaniu. Panie wyśmienicie
bawiły się tego dnia, zapominając choć na chwilę o troskach
dnia codziennego.

W kosza o Puchar Wójta

W czwartek 1 marca w hali gimnastycznej Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Żarkach Letnisku odbył się Powiatowy Turniej
Piłki Koszykowej o Puchar Wójta Gminy Poraj. Wystartowały
trzy zespoły chłopców, reprezentujących szkoły gimnazjalne z
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Od 5 do 12 marca br. z wizytą na Cyprze, w ramach Projektu
Comenius, przebywała grupa nauczycieli: dyrektor Beata Cichoń – opiekun grupy, Monika Leszczyńska i Iwona Pelka
oraz uczniów Gimnazjum w Poraju, wybranych w dwufazowym
konkursie: Alicja Korpol, Marcelina Małczak oraz Mateusz Skóra.
Pierszą częścią były eliminacje językowe, następnie konkurs wiedzy o Cyprze. Uczniowie przedstawiali prezentacje multimedialne o przestrzeganiu praw człowieka we wszystkich państwach
członkowskich. Został również ogłoszony konkurs na logo projektu, gimnazjum reprezentowała praca Kingi Szecówki (3d).
Nie było czasu na nudę. Do południa odbywały się zajęcia szkolne, osobno dla uczniów i nauczycieli. Popołudniami uczestnicy
zwiedzali Cypr: stolicę Nikozję, Kurion, Lefkarę i Pafos. Podczas
spotkań powstały wiersze, prace plastyczne oraz wspólna piosenka wraz z aranżacją muzyczną, która była zwieńczeniem tygodniowej delegacji na Cyprze. Na październik planowana jest
rewizyta wszystkich uczestników w Polsce. Oprócz porajskiego
Gimnazjum we wspólnym projekcie biorą udział Włosi, Niemcy,
Hiszpanie, Francuzi, Czesi i Cypryjczycy. (p.b.)

Poraj wygrał w halówkę

W środę 29 lutego w hali Gimnazjum im. K.Górskiego w Poraju
odbył się Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy
Poraj. Udział wzięły cztery drużyny, w tym dwie Poraja, z Żarek
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Letniska oraz z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w
Kaletach. Nad sprawnym przeprowadzeniem zawodów czuwali nauczyciele wf Jacek Paca, Rafał Picz i Tomasz Dusza.
Organizatorami turnieju byli Porajskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu oraz Uczniowski Klub Sportowy
przy Gimnazjum w Poraju. Puchary i dyplomy w imieniu wójta
Łukasza Stachery wręczyli przewodnicząca rady gminy Katarzyna Kaźmierczak i Paweł Krzyczmonik z referatu promocji UG. Najlepsza okazała się drużyna Poraj I, przed Młodzieżowym Ośrodkiem w Kaletach, Porajem II i Żarkami Letnisko.
Skład zwycięskiej drużyny: Kamil Stefaniak, Mateusz Pawłowski, Cezary Waloch, Kamil Kozieł i Patryk Skoczyński.

do końca roku, w trzech kategoriach: pomoc drugiemu człowiekowi, zaangażowanie w środowisko klasy, szkoły, społeczność lokalną oraz działania globalne na rzecz praw człowieka
i ochrony środowiska. Na koniec roku dzieci pod okiem wychowawcy będą wybierały w każdej klasie ucznia, który okazał
się najlepszy, a wśród najlepszych z całej szkoły zostanie rozlosowany rower. „Wierzymy, że akcja ta będzie trwać nie tylko do
końca roku szkolnego ale i dłużej. W akcję zaangażowali się zarówno uczniowie szkoły podstawowej jak i gimnazjum. Główne
nagrody w postaci extra rowerów górskich marki KROSS przypominają wszystkim uczestnikom konkursu o czynieniu dobra nie
tylko od święta”. – dodaje Elżbieta Sitek - koordynator projektu. Więcej informacji na www.wartobycdobrym.pl.

Mistrzostwa przy szachownicach

Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum w Poraju był organizatorem rejonowych drużynowych mistrzostw Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w Szachach. Wystartowały drużyny z
powiatów myszkowskiego i zawierciańskiego. Najlepiej wśród
drużyn szkół podstawowych spisali się reprezentanci gospodarzy: Agata Gajewska i Aleksandra Bereza oraz Marcin Gajewski i Mikołaj Rajczyk, za nimi uplasowały się ekipy z SP Nr 8 i 9
w Zawierciu. Wśród starszych grup wiekowych główne trofea
również zgarnęli porajanie: Robert Wiewióra i Dominik Łukasiewicz, natomiast wśród dziewcząt zwyciężyły reprezentantki
Gimnazjum Nr 5 w Myszkowie i Gimnazjum Nr 1 w Zawierciu.
Nagrody ufundowane przez wójta Łukasza Stacherę, wręczyli przewodnicząca rady Katarzyna Kaźmierczak i rzecznik
Andrzej Kozłowski. Zawody zorganizowali Rafał Picz i Ewa
Policińska.

W kobiecym gronie

O problemach kobiet, przełamywaniu stereotypów i kobiecym spojrzeniu na przedsiębiorczość rozmawiały uczestniczki pierwszego Forum Kobiet Województwa Śląskiego, które
odbyło sie w Katowicach 5 marca. W spotkaniu wzięły udział
sekretarz Gminy Maria Magdalena Gurbała, przewodnicząca
Rady Gminy Katarzyna Kaźmierczak i kierownik ZEAS Anna
Socha – Korendo. Celem tego spotkania było przedstawienie
i uzyskanie rzetelnych informacji dotyczących możliwości kobiet na rynku pracy, zaprezentowanie dobrych praktyk i promocja idei przedsiębiorczości wśród kobiet.

Dobre uczynki w Żarkach Letnisku

Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Żarkach Letnisku biorą
udział w akcji „Warto być dobrym” zainicjowanej przez Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła”. To największa, interdyscyplinarna
kampania edukacyjna w Polsce, kreująca w dzieciach dobre
postawy, ucząca poszanowania dla innych ludzi, a także premiująca zachowania prospołeczne i wolontariat. Od początku
semestru dzieci rywalizują w spełnianiu dobrych uczynków

Gminny Dzień Kobiet

W Dniu Kobiet 8 marca br., salę sesyjną Urzędu Gminy wypełniły
niemal do ostatniego miejsca, panie z Gminy Poraj. Radne,
sołtyski, dyrektorki szkół, kierowniczki jednostek, przedstawicielki kół gospodyń wiejskich i organizacji pozarządowych.
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Wszystkie panie tego dnia były honorowymi gośćmi wójta
Łukasza Stachery. Uroczystość, zorganizowana przez Referat Promocji UG, rozpoczęła się poczęstunkiem przy kawie i
wuzetce. Głos zabrał gospodarz imprezy - wójt gminy Łukasz
Stachera, który złożył paniom życzenia, wręczając po tulipanie i słodkim upominku. Część artystyczną imprezy uświetnił
występ Jurajskiej Kapeli Biesiadnej w składzie: Mirosław Podlejski, Kazimierz Noszczyk, Józef Majchrzak oraz gościnnie
Andrzej Kozłowski – vocal, który również całość poprowadził
i Paweł Krzyczmonik – instrumenty perkusyjne. W programie
znalazły się również fraszki o paniach zaprezentowane przez
radną Annę Zagrobę. Na blisko 1,5-godzinny koncert Kapeli tego dnia złożyły się różne utwory, traktujące i skierowane
głównie dla pań. Zabawa słowem i muzyką oraz humor, który dopisywał wszystkim, były potwierdzeniem dobrej, udanej
imprezy.

była Patrycja Tkacz z Poraja. „Pomysł turnieju zrodził się w 2008
roku” – powiedział Adam Zaczkowski, prezes Towarzystwa
Sportowego „Libero” - „Turniej spotkał się z bardzo pozytywnym
przyjęciem i na stałe wpisał się do kalendarza imprez cyklicznych
stowarzyszenia”.

Zebrania sprawozdawcze OSP

Choroń - turniej w ringo

Zakończyły się tegoroczne zebrania sprawozdawcze w ochotniczych strażach pożarnych. Odbyły się we wszystkich jednostkach. W każdej z nich podsumowano działalność w minionym
roku, a także omawiano zadania do realizacji w roku bieżącym. W trakcie zebrań przyjęte zostały wszystkie sprawozdania zarządów jednostek i komisji rewizyjnych. W zebraniach
uczestniczyli członkowie jednostek, prezes ZOSP w Poraju dh
Mariusz Karkocha, wiceprezes dh Paweł Krzyczmonik, komendant gminny dh Tomasz Marchewka i w imieniu wójta
Łukasza Stachery rzecznik i członek zarządu gminnego dh
Andrzej Kozłowski.

W Szkole Podstawowej w Żarkach Letnisku 12 marca odbył
się Gminny Turniej Ringo o Puchar Wójta Gminy Poraj. Radosne chwile wspólnej zabawy, najlepiej świadczą o dobrej
sportowej rywalizacji, w tą polską dyscyplinę sportu. Turniej
rozegrano o puchar i nagrody Wójta Gminy Poraj. Zwycięsko
z zabawy w ringo wyszła Szkoła Podstawowa w Choroniu,
przed SP Poraj, SP Żarki Letnisko, SP Jastrząb i Kuźnica Stara.
Nagrody w imieniu wójta Łukasza Stachery, wręczyli trener
prezes PTKKFiS Andrzej Pawłowski i rzecznik Andrzej Kozłowski.

Dzień Kobiet u Natalinek

W Dniu Kobiet odbyło się spotkanie pań zrzeszonych w Klubie Natalinki, działającym w Masłońskim. Z życzeniami w imieniu władz gminy przybyli sekretarz gminy Maria Magdalena
Gurbała, dyrektor GOK Magdalena Ryziuk – Wilk i Paweł
Krzyczmonik z UG. Każde takie spotkanie, to okazja do

Porajanki pokazały klasę

W sobotę 3 marca w hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego w Myszkowie już po raz piąty odbył się turniej piłki nożnej
halowej kobiet pod hasłem Dzień Kobiet z Libero. Po zaciętej
rywalizacji sportowej zwyciężyły dziewczyny z Gimnazjum w
Poraju, przed LO w Myszkowie, ZS w Żarkach i Gimnazjum nr
1 w Myszkowie. Nagrodę najlepszej zawodniczki turnieju zdo10 Kuri e r Pora js ki N r 3/ 20 1 2

imprezy i wydarzenia w mijającym miesiącu
wspólnych rozmów, integracji, lepszego poznania się. Podobne odbywają się w Masłońskim od kilkunastu tygodni.
W otwartym przed paroma miesiącami budynku wielofunkcyjnym, mieszkanki Masłońskiego postanowiły założyć klub
wiejski, zrzeszający panie, a także dwóch panów. Spotkania
odbywają się w co drugą środę miesiąca. Każda z członkiń wykonuje to, co potrafi i lubi najbardziej. Powstają więc tu, piękne prace szydełkowe, z masy solnej, kwiatki z bibuły. Ostatnio
powstały wyroby świąteczne, które znalazły się na specjalnym
kiermaszu.

Panie obejrzały Mazowsze

Ponad sto pań, zrzeszonych w kołach gospodyń wiejskich w
naszej gminie, obejrzało występ zespołu „Mazowsze”, który
odbył się 3 marca w katowickim Spodku. Wyjazd organizowany był przez Gminny Ośrodek Kultury. Koncert Państwowego
Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” podzielony był
na dwie części, podczas których artyści zaprezentowali pieśni,
stroje i tańce ludowe z różnych regionów Polski. W porajskiej
delegacji znaleźli się również wójt Łukasz Stachera z małżonką, dyr. GOK Magdalena Ryziuk – Wilk oraz rzecznik Andrzej
Kozłowski.

Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym

Rozstrzygnięto gminny etap Turnieju Bezpieczeństwa w
Ruchu Drogowym. Finał porajskich eliminacji odbył się w
sali sportowej Szkoły Podstawowej.

Sieradzki, kierownik ZEAS Anna Socha-Korendo i nauczyciele:
Jolanta Pokutycka, Ewa Policińka i Rafał Picz. Atrakcyjne nagrody sportowe ufundował Urząd Gminy Poraj, a wręczyli je
wójt Łukasz Stachera, kierownik ZEAS Anna Socha – Korendo, dyr. SP w Poraju Danuta Służałek – Jaworska, kierownik
GCZK Henryk Sieradzki. Turniej składał się z dwóch etapów:
testu z wiedzy o ruchu drogowym (25 pytań) oraz rowerowego toru przeszkód. Wśród szkół podstawowych najlepsza była
drużyna z Żarek Letniska, w składzie Maciej Surma, Dominik
Nietresta i Zuzanna Kończyk, przed SP z Choronia – Maciej
Leszczyński, Aleksandra Zalejska i Julia Jelonek. Zawodnicy
z porajskiego Gimnazjum zwyciężyli w rywalizacji starszych
grup wiekowych – Krystian Pompa, Dawid Wójcik, Radosław
Biczak. Indywidualnie najlepsi okazali się Zuzanna Kończyk i
Dawid Wójcik. Zwycięskie ekipy wystartują w etapie powiatowym turnieju.

Najlepsze fotografie z gminy

Rozstrzygnięto gminny konkurs fotograficzny „Gmina Poraj w obiektywie”. Choć jury zdecydowało nie przyznawać
pierwszej nagrody, to wszystkie nadesłane na konkurs
zdjęcia potwierdziły, że zdolnych pasjonatów naciskania
spustu migawki w naszej gminie nie brakuje.
Konkurs, który w ubiegłym roku został rozpisany pod patronatem Wójta Gminy Poraj, wzbudził spore zainteresowanie
wśród pasjonatów fotografowania. Napłynęło kilkanaście prac.
Jury w składzie: Adam Zaczkowski - przewodniczący, Ewelina
Drzewiecka i Paweł Krzyczmonik – pomysłodawca konkursu,
nie miało łatwego zadania. Ostatecznie zdecydowano o nie
przyznawaniu w tym roku pierwszej nagrody. Po obejrzeniu
wszystkich nadesłanych prac na I Gminny Konkurs Fotograficzny „Gmina Poraj w obiektywie” zdecydowano o przyznaniu: dwóch równorzędnych II nagród: Agacie Popielak z Choronia za fotografię „Zalew Porajski na brzegu w Masłońskim”
i Tomaszowi Tomali z Jastrzębia za fotografię „Zalew Porajski.
Łódka na Zalewie”. Były dwie III nagrody: Agata Dudało z Żarek
Letniska za fotografię „Rzeczka Czarka” i Tomasz Flak z Kuźnicy Starej za fotografię „Rzeka Warta”. Wyróżnienia przypadły:
Anecie Hyra – Góreckiej z Poraja, Izabeli Szewczyk z Ostrowa
oraz Krzysztofowi Trybuszewskiemu z Żarek Letniska. 29 lutego w Urzędzie Gminy, wójt Łukasz Stachera wręczył wraz z
przewodniczącą rady Katarzyną Kaźmierczak i kierownikiem
promocji rzecznikiem Andrzejem Kozłowskim atrakcyjne nagrody w postaci akcesoriów fotograficznych dla zwycięzców
konkursu. (p.k.)

W Szkole Podstawowej w Poraju odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Turniej promuje działania na rzecz poprawy stanu
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, popularyzuje przepisy i
zasady bezpiecznego poruszania się po drogach oraz pomocy
przedmedycznej. W tegorocznej edycji turnieju udział wzięły
drużyny reprezentujące szkoły podstawowe i gimnazjalne z
tereny gminy. Turniej zorganizowali kierownik GCZK Henryk
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Służba zdrowia :: GKRPA :: HISTORIA

Zakończenie kadencji RS SP ZOZ
Zakończyła się kadencja Rady Społecznej SP ZOZ w Poraju. W ostat-

nim jej posiedzeniu uczestniczyli wójt

Łukasz Stachera i kierownik SP ZOZ
w Poraju Piotr Jaros.
W środę 7 marca w sali narad Urzędu
Gminy odbyło się ostatnie, w kadencji
2007- 2011, posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poraju. W
posiedzeniu uczestniczyli wójt Łukasz
Stachera i kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia Piotr Jaros. Rada Społeczna
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej to organ doradczy i
opiniodawczy wójta i kierownika ośrodka zdrowia. W upływającej kadencji rada
pracowała w 5 osobowym składzie: przewodnicząca Jolanta Kozak od stycznia
2011 roku, Teresa Kukla, Zenona Pasek,

Henryka Klimek i Janusz Błaszczyk. W sumie rada obradowała jedenastokrotnie.
Wachlarz zagadnień, nad którymi pracowali członkowie rady był szeroki, w tym
m.in.: przedstawianie Radzie Gminy Poraj
oraz kierownikowi Gminnego Ośrodka
Zdrowia wniosków i opinii w sprawach
dotyczących gminnej służby zdrowia,

Alkoholizm - choroba czy nałóg? (cz.6)
Kontynuujemy cykl artykułów poświęconych problemom
alkoholowym. Są one częścią edukacyjnej działalności
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Poraju, działającej pod przewodnictwem Jadwigi Kidawy.
Kolejna sfera urazowa związana jest z poczuciem winy. Nawet
jeśli motyw „piję przez ciebie” nie jest przez pijanego rodzica
otwarcie głoszony, to raz rzucone oskarżenie może głęboko i
na długo zapaść w pamięci dziecka. Rzeczywistość, która otacza dziecko alkoholika, jest zagrażająca, skomplikowana i dostarcza wielu bolesnych przeżyć. Są one nasycone emocjami, z
którymi dziecku trudno sobie w samotności poradzić, a w dodatku nie ma ono warunków do ich wyrażenia. Przeżywa chwile lęku o siebie, o rodzinę i pijącego rodzica – jego zdrowie i
życie. Odczuwa złość i nienawiść, której powody nie zawsze

Pami

ć dziejów (cz.2)

Nazwijmy nasz rzeczkę

Gmina Poraj od ponad trzydziestu lat rozpoznawalna jest na
mapach dzięki „niebieskiej plamie” Zalewu Porajskiego. Na terenie gminy zasila ten akwen (także Wartę) pięć rzeczek: Ordonka,
albo Sucha Woda (ta nazwa funkcjonuje na mapach z końca XIX
i początku XX wieku), Boży Stok i dwie Czarki; jedna przepływa
przez Żarki Letnisko i wpada do Warty w przysiółku Oczko na
granicy z gminą Koziegłowy; druga, wypływająca z bagniska Pochłoń, na prawie całej czterokilometrowej długości jest rzeczką
graniczną między gminami Poraj i Kamienica Polska. Tu ciekawostka: jej ujście do Warty to najniżej położone miejsce w naszej
gminie (także w powiecie myszkowskim) 263 m npm. A ta piąta
rzeczka … Ona nie ma nazwy, choć jest najbardziej znaną. Która
to ? Ano ta, która przepływa pod peronem kolejowym w Poraju
i dalej płynie obok centrum handlowego, bloków mieszkalnych
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ocena bieżącej działalności GOZ, wydawanie corocznej opinii w sprawie realizacji budżetu GOZ, zatwierdzanie zmian
w regulaminie ośrodka oraz statucie SP
ZOZ GOZ w Poraju. Nowa Rada Społeczna SP ZOZ zostanie powołana w najbliższym czasie przez Radę Gminy Poraj, na
kolejną 3-letnią kadencję.

są dla niego samego łatwe do zrozumienia. Efektem przeżywania tych emocji i niemożliwości ich wyrażania jest swoiste
zablokowanie uczuć przejawiające się w emocjonalnym „zamrożeniu”, bądź przeżywaniu bezustannego lęku, złości, bólu,
wstydu, krzywd. Dziecko alkoholika żyje w przekonaniu, że jest
gorsze niż inni – mniej zadbane, mniej kochane, mniej warte.
Wstydzi się za rodzica i całą rodzinę. Bywa ośmieszane wprost,
gdy ludzie naśmiewają się z jego rodzica, lub pośrednio, gdy
jest świadkiem żartów z pijaków.
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

przy ulicy Górniczej, obok szkoły i przy oczyszczalni ścieków
uchodzi do Warty. Dlaczego jej nie nazwano ? Prawdopodobnie
dlatego, że przez lata traktowano ten ciek jako rów odwadniający; szczególnie od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy
tę strugę uregulowano i ofaszynowano na odcinku między linią
kolejową w Poraju i dzisiejszą ulicą Smużną w Choroniu.
A ta rzeczka na swoje miano zasługuje, bo po pierwsze: jest w
całości nasza (gminna); wypływa i kończy swój bieg na terenie
gminy i po drugie: ze względu na jej osobliwość hydrologiczną
… występuje na niej zjawisko znane jako ponik. Rzeczka wypływa (lepiej byłoby powiedzieć „wyciska się”) spod wzgórza Zielona w Choroniu i zbiera się w sadzawce, która do XVII wieku stanowiła centrum Starego Choronia. Po wypłynięciu z sadzawki
woda wsiąka w piaszczysty grunt, by wypłynąć ponownie około

historia :: turystyka :: Ciekawi ludzie :: ekologia
jednego kilometra dalej, w lesie, w bagnisku Brodek (w rejonie
dzisiejszych ulic: Partyzantów, Nowej i Smużnej) i płynie dalej
przez las, potem przez łąki, do torów kolejowych w Poraju i dalej do Warty. Zjawisko poniku występuje w hydrologii rzadko i
choćby z tego powodu warto pomyśleć o nazwaniu tej niezwy-

kłej rzeczki. Może „Chorońska Struga” ? A może padną inne propozycje ? Warto o tym rozmawiać, bo przecież to nasze najbliższe środowisko, nasza mała ojczyzna i jej promowanie powinno
być wyrazem naszego lokalnego patriotyzmu.
Wiesław Popielak

Kącik z Pegazem (cz.III)

Wojna

Dziś twórczość Kariny Ceglarz,
uczennicy Szkoły Podstawowej
w Choroniu.
Smutny Bałwan
Wśród świata białego,
właśnie śniegiem pokrytego,
bałwan stoi,
słońca się boi.
Gdy wiosna nadejdzie - myślimnie już nie będzie.
Razem ze styczniem, razem z lutym,
w wodę się zamienię i wtopię się w ziemię.
Lecz na nowy, przyszły rok, następny zrobię życia krok.
Jako woda w niebo polecę
i w grudniu znów w postaci śniegu zlecę.
Znów będę bałwanem z kul trzech,
będę Twojego domu strzegł.
Życie moje wciąż toczy się tak samo,
jakby wszystko to samo się działo.

Lecą bomby, łuki, strzały,
w oczach ludzi strach niemały.
Każdy o swe życie się obawia,
wojna to nie jest zabawa.
Ludzie w domach zamknięci,
żołnierze w okopach bardzo zawzięci.
Dla ojczyzny gotów są poświęcić życie,
samotni płaczą ukrycie.
Lecz w końcu po trudach poległ wróg,
naród nasz walczył jak mógł.
Ojczyzna uratowana,
zwycięska pieśń zaśpiewana.
Wszystko do normy wróciło,
jakby się nowe życie narodziło.
Karina Ceglarz - jest uczennicą V kl. Szkoły Podstawowej w Choroniu.
Podejmuje coraz bardziej udane próby poetyckie. Tematyka jej wierszy
czerpana jest ogólnie z życia, z tego co widzi, czuje, ze zwykłych
przemyśleń młodej dziewczyny. Jak sama mówi pisze wtedy, gdy
ma na to ochotę, gdy ma wenę twórczą, a pomysły na tematykę
wierszy często podsuwają jej rodzice, ale zazwyczaj otaczająca ją
rzeczywistość. Uczennica Barbary Marchewki.

Who is Who w Gminie Poraj - cz. III

Ewa Matuszczyk - człowiek o złotym sercu

Rodowita częstochowianka. Z zawodu nauczyciel, ale jej prawdziwym powołaniem jest
praca z dziećmi w zespole. Skończyła studium nauczycielskie w Częstochowie na kierunku fizyczno-matematycznym. Przez całą swoją drogę zawodową pracowała jako nauczyciel matematyki, w Jastrzębiu i Poraju. Jak znalazła się w Poraju? Jak mówi: “Zawsze
chciałam tutaj mieszkać, a z Poraja pochodzi mój mąż”. Do naszej gminy przeprowadziła się po 1970 r. Wśród mieszkańców kojarzona jest głównie z “Zespołem WokalnoTanecznym NASTOLATKI”, z którym pracuje od 1976 r. Obecnie zespół liczy 24 członków,
z młodszej i starszej grupy. Dzieci są wszystkim co kocha, praca z nimi sprawia jej niesamowitą radość. W tym roku została uhonorowana
statuetką Wójta Gminy Poraj za 35-lecie działalności z zespołem. Na tym jej nagrody się nie kończą, została również wyróżniona w powiecie myszkowskim tytułem “Człowiek Roku”. Jest prezesem Stowarzyszenia Miłośników Twórczości Janusza Gniatkowskiego “Apasjonata”.
Organizacja została powstała dla uhonorowania Janusza Gniatkowskiego jako honorowego obywatela Poraja. Nieoceniona przy organizacji festiwali i koncertów. Już w tym roku, 9-10 czerwca odbędzie się III Ogólnopolski Festiwal Piosenek Janusza Gniatkowskiego. P. Ewa
jest także sekretarzem w zarządzie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom “ASPERA”. Jej głównymi zainteresowaniami jest muzyka, śpiew i
oczywiście praca z dziećmi, czemu poświęca każdą wolną chwilę.(p.b.)

woda w tarapatach
Zapraszamy do lektury interesującego artykułu poświęconego zagrożeniom, wynikającym z niedoboru wody
na Ziemi. Autorem artykułu jest Andrzej Ludwikowski
– radny Rady Gminy Poraj.
Nasza Ziemia nazywana jest też planetą
błękitną a to dlatego, że 71% kuli ziemskiej
zajmują morza i oceany i na zdjęciach satelitarnych przeważa kolor błękitny. Woda - bez-

barwna, bezwonna chciałoby się powiedzieć,
że nic takiego. Ale mało kto, pijąc mineralną
czy spacerując nad zalewem, zastanawia się,
że właśnie widzi substancje, bez której nie
mógłby istnieć. Woda jest niezbędnym warunkiem życia i często mówimy, że jest surowcem nr jeden. A do tego nie ma swojego
zamiennika. Chcąc czy nie chcąc nie da się
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ekologia :: organizacje pożytku publicznego
Każdy z domowego kranu codziennie wylewa litry wody. Można z niej czerpać do woli,
a w większości przypadków jedynym ograniczeniem jej zużycia są wysokie rachunki. W
butelkę wody można zaopatrzyć się kiedy i
gdzie się chce. Bliżej do myśli: ile dziennie a
nie czy w ogóle wypijemy danego dnia wodę.
Dlatego więc dzieje się tak, że ten symbol życia powoli staje się towarem deficytowym?
Woda jest niezwykle uniwersalna i ma zastosowanie w bardzo wielu dziedzinach życia.
Czasami jednak nie zdajemy sobie sprawy,
jak duże jej ilości mogą być nie potrzebnie
zużywane w domach. Wzrost liczby pralek,
myjni samochodowych, urządzeń nawadniających ogródki spotęgował nadmiernie marnowanie wody.
Liczby najdoskonalej zobrazują to, że tylko
1 z 300 litrów wody produkowanej w polskich zakładach wodociągowych zostanie

wypity. Tak więc tylko 0,3% wody pitnej będzie konsumowane. Dlatego tak ważna jest
świadomość ekologiczna społeczeństwa.
Istotne jest również odrzucenie błędnego
przeświadczenia, że nawet jeśli gdzieś jest
jej niedobór to nas na pewno nie dosięgnie.
I kiedy zapytamy, czy jest sens oszczędzania
wody, odpowiedź na nie będzie zdecydowanie twierdząca. Warto spojrzeć na swoje
przyzwyczajenia pod kątem korzystania z
tego dobra natury, jakim jest woda i zastanowić się, czy nie warto by czegoś zmienić
dla jej oszczędności i naszych pieniędzy. Jest
na to mnóstwo banalnych, jak się okazuje
sposobów, chociażby wymiana uszczelek w
cieknących kranach, ich dokręcenie, szybki
prysznic zamiast kąpieli w wannie, mycie zębów przy zakręconej wodzie, czy niezmywanie naczyń pod bieżącym strumieniem.
Najlepiej niedobór wody rozumieją ci, którzy

mają z nim do czynienia na co dzień. Jak oceniają meteorolodzy, w ciągu 25 lat ilość wody
przypadająca na osobę może zmniejszyć się
o połowę. Dlatego już teraz, w dogodnej sytuacji swobodnego dostępu do wody, warto
zacząć rozsądnie z niej korzystać. Bo skoro
warunkuje ona wszelkie życie na ziemi, to
może warto zadbać o przyszłość. Aby tego
życiodajnego dobra starczyło nie tylko dla
nas, ale i dla następnych pokoleń.
W roku 1969 U Than Sekretarz Generalny
ONZ powiedział: „Czy kiedyś historycy z innej
planety powiedzą:- mimo ich zdolności i geniuszu poszli na dno z powodu braku powietrza, wody i zdolności przewidywania”.
Andrzej Ludwikowski

Zbiórka odpadów – wyjaśnienie wątpliwości
Przypominamy, że od 2012 r. na terenie Gminy Poraj firmą odpowiedzialną za odbiór odpadów segregowanych
odpowiedzialna jest firma REMONDIS. Wyłoniona firma
dostarcza mieszkańcom worki do selektywnej zbiórki
odpadów. Worki te zawierają logo firmy wraz z informacją co należy wrzucać do danego worka.
Wielu naszych mieszkańców zaniepokoiło się nadrukiem
na worku żółtym, na którym widnieje napis TYLKO na butelki PET!

Przekaż 1% ze swojego podatku
Na terenie Gminy Poraj działają trzy Organizacje Pożytku Publicznego, którym mogą
Państwo przekazać jeden procent swojego
podatku. Dzięki przekazaniu tych środków
organizacje mogą prowadzić działalność na
rzecz mieszkańców naszej gminy.
KRS 0000036754
STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI MASŁOŃSKIE
59105011681000002253335760
KRS 0000222551
FUNDACJA „PORAJ”
53105011681000002290421102
KRS 0000298334
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻAREK LETNISKA
IM. HRABINY STEFANII RACZYŃSKIEJ
33827900000123278920010001
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Mając na uwadze sygnały ze strony mieszkańców zwrócono
się do firmy REMONDIS, która wyjaśnia, że w żółtym worku
można gromadzić:
- opakowania po płynach i napojach, PET-y
- opakowania po chemii gospodarczej
- folię opakunkową i torebki foliowe.
Pozostałe odpady należy gromadzić zgodnie z nadrukiem
na worku! Szczegółowe informacje o sposobie i terminach
zbiórki odpadów na www.ugporaj.pl

Niska emisja – składanie wniosków

Urząd Gminy informuje o przystąpieniu do wdrożenia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Poraj - etap I.
Termin składania wniosków 02.04.2012 do 27.04. 2012 roku.
Informujemy Państwa o wolnych miejscach na realizację inwestycji w zakresie:
- wymiana źródła ciepła na nowy ekologiczny kocioł (36
miejsc),
- montaż kolektorów słonecznych do ekologicznego źródła
ciepła (15 miejsc).

Terminy tegorocznych akcji sprzątania
Znane są już terminy tegorocznych akcji sprzątania:
„Czysty Las, Czyste Letnisko”:
5 maja;
9 czerwca;
7 lipca;
11 sierpnia.

„Zalew w Poraju, czysto jak w raju”:
14 kwietnia;
16 czerwca;
18 sierpnia;
29 września.
Bądźmy razem w tych dniach. Sprzątajmy razem.
Razem dbajmy o czysty las, czyste letnisko, czysty zalew, czystą gminę.

sport

Oldboys Poraj zgarnął puchar wójta

Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Poraj wygrała drużyna Oldboys Poraj. Królem strzelców został
Tomasz Pelka, bramkarzem Roman Ławiński, a zawodnikiem Tomasz Dusza.

Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Poraj, który odbył się 25 lutego
w hali sportowej Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego w Poraju, wygrała drużyna
Oldboys Poraj. W rozgrywkach turniejowych wystartowało łącznie osiem zespołów, podzielonych na dwie grupy: Puerto
Rico, Unia Masłońskie, Dejta nam wygrać,
Zbowit, Koksy z Poraja, Oldboys Poraj, Inter Kasztelan i Żarki Letnisko. W meczach
półfinałowych zmierzyły się drużyny Dejta nam wygrać z Interem Kasztelan (0:0)
1:2 oraz Oldboys Poraj ze Zbowitem (0:0)
3:2. W spotkaniu o 3 miejsce team Zbowit pokonał Dejta nam wygrać (1:3) 1:3,
a w finale Oldboys Poraj zwyciężył Inter
Kasztelan (0:1) 3:1. Królem strzelców został
Tomasz Pelka, który 11 razy celnie trafiał
w okienko przeciwnika. Najlepszym bramkarzem był Roman Ławiński, a zawodni-

kiem Tomasz Dusza. Nagrody w postaci
pucharów, statuetek i dyplomów ufundowane przez Wójta Gminy Poraj wręczyli, w
imieniu wójta Łukasza Stachery, dyrektor
Gimnazjum Beata Cichoń i rzecznik Andrzej Kozłowski. Organizatorami turnieju

byli LKS Polonia Poraj, PTKKFiS w Poraju
i UKS przy Gimnazjum w Poraju. Nad ich
przebiegiem czuwał prezes PTKKFiS trener

Piłkarska Akademia Przedszkolaka Polonii Poraj
Z inicjatywy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym oraz Zarządu LKS Polonia Poraj, pod patronatem wójta Łukasza Stachery, w Poraju zaczęła funkcjonować Piłkarska Akademia Przedszkolaka Polonii Poraj. Zajęcia prowadzone są nieodpłatnie
przez wykwalifikowanych trenerów piłki nożnej.

Celem Piłkarskiej Akademii Przedszkolaka
jest zaszczepienie pasji do piłki nożnej już od
najmłodszych lat. To dzięki niej treningi stają się prawdziwą przyjemnością i przynoszą
widoczne efekty. Zastosowanie najlepszych
wzorców szkoleniowych sprawia, że mali
piłkarze w wieku przedszkolnym szybko rozwijają swoje umiejętności psychofizyczne i
dzięki temu łatwiej uczą się, osiągając sukcesy w wieku późniejszym. „Głównym celem
zajęć piłkarskich będzie zaszczepienie u dzieci
pozytywnego podejścia do sportu i rekreacji, który mamy nadzieję będzie towarzyszył
wszystkim małym piłkarzom przez całe życie.”
– podkreśla wójt Łukasz Stachera, który we
wtorek 6 marca zainaugurował zajęcia PAPPP
i sprawuje patronat nad inicjatywą. Wszyst-

kie zajęcia sportowe realizowane są w formie
zabaw, z wykorzystaniem sprzętu sportowego dostosowanego do wieku. Zajęcia prowadzone są nieodpłatnie, przez wykwalifikowanych trenerów Krzysztofa Całusa i Andrzeja Pawłowskiego. „Ćwiczący otrzymali
od wójta piłki, a jeżeli będą dalej uczestniczyć
w zajęciach będą wyposażeni w stroje sportowe”. – informuje trener Krzysztof Całus. Zajęcia obejmują m.in.: dostarczenie radości z
ćwiczeń, zapewnienie wszechstronnego rozwoju fizycznego, kształtowanie osobowości i
charakteru dzieci, ukierunkowanie zainteresowań na grę w piłkę nożną, wyrobienie wyobrażenia o czynnościach ruchowych w piłce,
praktyczne nauczanie zasad i przepisów gry
w piłkę nożną. To tylko niektóre z korzyści,
które będą cieszyć dzieci i pomagać rodzicom w ich wychowaniu. Zapraszamy wszystkich przedszkolaków już od 5 roku życia.
Zajęcia odbywać będą się w każdy wtorek
14.15 do 15.30 i w czwartek od 13.00 do
14.15, najpierw w hali porajskiego Gimnazjum, a gdy pozwoli na to pogoda także na
Orliku. Chęć udziału dzieci można zgłaszać:
trenerzy Krzysztof Całus 608 303 540 i Andrzej Pawłowski 515 053 161.

Andrzej Pawłowski. Głównym arbitrem
był Tomasz Morzyk. Skład zwycięskiej
drużyny: Michał Cichoń, Tomasz Pelka,
Bartosz Kulej, Robert Wróblewski, Wojciech Łabuś, Marcin Jędrzejewski, Roman
Ławiński i Piotr Miśta.

Terminarz rozgrywek
Polonia Poraj

Znany jest już terminarz rozgrywek Ligi Okręgowej.
Rozgrywki dla Polonii rozpoczną się 24 marca
od meczu z rezerwami Rakowa, ostatni spotkanie
rozegrane zostanie 9 czerwca z Wartą Kamieńskie
Młyny. Tydzień później nasz zespół będzie pauzował.
Terminarz:
24.03PoloniaPoraj–RakówIICzęstochowa;
31.03 MKS Myszków – Polonia Poraj; 7.04
Polonia Poraj – Pogoń Blachownia; 14.04
Płomień Kuźnica Marianowa – Polonia
Poraj; 21.04 Polonia Poraj – Pogoń Kamyk;
25.04 Jedność Boronów – Polonia Poraj;
28.04 Polonia Poraj – Sparta Siedlec Duży;
5.05 Unia Kalety – Polonia Poraj; 12.05
Polonia Poraj – Lotnik Kościelec; 16.05 Lot
Konopiska – Polonia Poraj; 19.05 Polonia
Poraj – Oksza Łobodno; 26.05 Sparta
Lubliniec – Polonia Poraj; 30.05 Polonia
Poraj – Znicz Kłobuck; 2.06 KS Panki –
Polonia Poraj; 9.06 Polonia Poraj – Warta
Kamieńskie Młyny; 16.06 Polonia Poraj
pauzuje. Zapraszamy wszystkich wiernych
kibiców na stadion przy ul. Sportowej oraz
na spotkania wyjazdowe. Bądźmy razem.
Kibicujmy LKS Polonia Poraj, który w tym
roku obchodzi 35-lecie istnienia.
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Rozstrzygnięto gminny konkurs fotograficzny „Gmina Poraj w obiektywie”. Choć Jury zdecydowało nie
przyznawać pierwszej nagrody, to wszystkie nadesłane na konkurs zdjęcia potwierdziły, że zdolnych
pasjonatów naciskania spustu migawki w naszej gminie nie brakuje.
II nagroda
Agata Popielak z Choronia
„Zalew Porajski na brzegu
w Masłońskim”

II nagroda
Tomasz Tomala z Jastrzębia
„Zalew Porajski. Łódka na Zalewie”

III nagroda
Agata Dudało z Żarek Letniska
„Rzeczka Czarka”

III nagroda
Tomasz Flak z Kuźnicy Starej„Rzeka Warta”

Więcej informacji na: www.ugporaj.pl
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