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Z okazji Świąt Wielkanocnych
życzymy wszystkim Mieszkańcom i Sympatykom Gminy Poraj
zdrowych i radosnych świąt, rodzinnych spotkań w ciepłej
i przyjaznej atmosferze oraz wiosennego optymizmu.
Przewodnicząca Rady Gminy
Katarzyna Kaźmierczak			
wraz z Radnymi Gminy		

Wójt Gminy Poraj
Łukasz Stachera
wraz z Pracownikami UG
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Będzie się działo – kalendarium kwiecień
Urząd Gminy Poraj, Gminny Ośrodek Kultury

im .

J.Gniatkowskiego, Referat Promocji UG

oraz organizacje

pozarządowe zadbały aby kwiecień był atrakcyjny.

22.3 – 23.4 - Wystawa malarstwa Klaudii Zalegi „Chodź, zapomnij się na chwilę”; Galeria GOK w Poraju;
20.4 – Jubileusz 65- lecia KGW „Choronianki”; remiza OSP w
Choroniu;
19.4 godz. 12 – spotkanie z żeglarzem Piotrem Kuźniarem (organizator Yacht Clubu Zefir Drakkar
27.4 - „Bal Mecenasa Kultury”
6/7.4 (g. 17.00) - mecz Polonia Poraj – Warta Kamieńskie Młyny;

Przekaż 1% ze swojego podatku
Na terenie Gminy Poraj działają Organizacje Pożytku Publicznego, którym mogą Państwo przekazać jeden procent swojego
podatku. Dzięki przekazaniu tych środków organizacje mogą
prowadzić działalność na rzecz mieszkańców naszej gminy.
Aktualny wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2012 wraz z rachunkami bankowymi, rokrocznie publikuje Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej.
Z terenu Gminy Poraj w wykazie MPiPS znajdują się:
KRS 0000298334 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻAREK LETNISKA
IM. HRABINY STEFANII RACZYŃSKIEJ

13/14.4 (g. 17.00) – mecz Znicz Kłobuck - Polonia Poraj;
20/21.4 (g. 17.00) – mecz Polonia Poraj – Pogoń Kamyk;
27/28.4 (g.17.00) – mecz Unia Kalety - Polonia Poraj;
14.4 (g.10.00 – 14.00) – III Jurajski Puchar Nordic Walking w
Masłońskim;
21.4 (g.9.00) – Rejonowe Zawody Strzeleckie o Puchar Wójta
Gminy Poraj (Miejska Strzelnica w Myszkowie).

Nr konta 33827900000123278920010001
KRS 0000036754 STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI MASŁOŃSKIE Nr konta 59105011681000002253335760
KRS 0000222551 FUNDACJA „PORAJ” Nr konta
53105011681000002290421102

Zbiórka elektrośmieci – 12 kwietnia

Ci z mieszkańców, którzy nie dostarczyli z różnych względów elektrośmieci odbieranych w trakcie tegorocznych akcji organizowanych przez Urząd Gminy mogą skorzystać z dodatkowej szansy na wywóz śmieci elektronicznych. Prosimy mieszkańców o dostarczenie do wyznaczonych punktów odpadów: zużyte telewizory, pralki, lodówki, komputery, telefony oraz inną
zużytą elektronikę (obowiązują dotychczasowe punkty odbioru). Sprzęt należy wystawić do godz. 8.00.

Przyszła wiosna, ruszają gminne inwestycje
Szanowni Państwo,
Nadeszła długo oczekiwana przez wszystkich wiosna.
Czekał na nią każdy z nas. Był jednak ktoś kto czekał z
niecierpliwością - to wykonawcy gminnych inwestycji.
Stopnienie śniegu i nadejście cieplejszych, wiosennych
dni przyniosły zdecydowane ożywienie na placach budów
gminnych inwestycji. Urząd Gminy pracować będzie pełną parą, a zaplanowane inwestycje wchodzą w ostrą fazę
realizacji.
W tym główne zadania inwestycyjne:
Kontynuacja modernizacji drogi wojewódzkiej DW 791 w Poraju wraz z budową ścieżek pieszo-rowerowych (ze środków
Urzędu Marszałkowskiego – inwestor WZD w Katowicach);
Budowa oczyszczalni dla Masłońskiego i Żarek Letniska;
Budowa sieci kanalizacyjnej w Jastrzębiu - II etap;
Budowa kanalizacji w Żarkach Letnisku i Masłońskim - I etap;
Budowa Przedszkola w Żarkach Letnisku;
Zagospodarowanie infrastruktury wokół kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” w Poraju;
Przebudowa i modernizacja Kina „Bajka” w Poraju;
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Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Poraju;
Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w
Poraju;
Budowa nawierzchni, chodników, oświetlenia ulicznego i kontynuacja prac związanych z odwodnieniem gminy
Intensywne działania w obszarze: oświaty, pomocy społecznej, służby zdrowia, ekologii, bezpieczeństwa publicznego,
promocji, kultury, kultury fizycznej i sportu oraz ładu przestrzennego.
Oczywiście realizowanych zadań inwestycyjnych będzie dużo
więcej. W tym wydaniu „Kuriera” zwracamy uwagę na realizację najważniejszych z nich.
Jednocześnie przepraszamy Państwa za wszelkie utrudnienia,
które będą związane z realizacją inwestycji, w tym głównie inwestycji drogowych.
Katarzyna Kaźmierczak 		
Przewodnicząca Rady Gminy Poraj
wraz z Radnymi

Łukasz Stachera
Wójt Gminy Poraj

informacje

Gmina właścicielem części terenów nad Zalewem

W częstochowskiej siedzibie Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A., odbył się ustny przetarg, w wyniku którego Gmina
Poraj nabyła prawa wieczystego użytkowania części działek oraz prawa własności znajdujących się na nich budynków. Chodzi
o tereny, na których mieszczą się obecnie ośrodki wodne. Jedną z działek nabył prywatny przedsiębiorca. „To historyczny moment
dla Gminy Poraj. Pierwszy krok na drodze do przejęcia większości terenów przy Zalewie. Ich pozyskanie to bardzo ważny krok w
realizacji planów inwestycyjnych i rozwojowych gminy” - podkreśla wójt Łukasz Stachera.
Przed kilkoma laty nieudane okazały się próby
przejęcia budynków od Huty przez poprzednie władze gminy. Przez ostatnich kilkanaście
lat teren dzierżawiony był przez środowisko
żeglarskie, którego przedstawiciele z uwagi na
brak dostatecznych środków finansowych i nie
posiadając praw własności terenu, ponosili tylko
niewielkie nakłady służące do bieżącego funkcjonowania ośrodków. Była to w pewnym sensie
patowa sytuacja stagnacji. Brak właściciela, który
dbałby należycie o tereny, inwestował i rozwijał
na tym obszarze turystykę, przy wykorzystaniu
naturalnych walorów przyrodniczych gminy,
był prawdziwą bolączką i poważną przeszkodą
na drodze do prawidłowego jej rozwoju. Od
początku kadencji obecnych władz, zabiegi o
pozyskanie terenów powróciły ze zdwojoną siłą.
O tym, że dotychczasowy właściciel terenów należących przez dziesięciolecia do „Huty Częstochowa” - Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.
chce pozbyć się terenów nad Zalewem Porajskim wiedziano od jakiegoś czasu. Wystawienie
na publiczny przetarg przez RFG tych terenów i
budynków, stało się więc niebywałą okazją dla
Gminy. Cena, którą proponował dotychczasowy
właściciel również okazała się kusząca. W sumie

za 5 działek, wraz z obecną infrastrukturą, RFG
S.A. w cenie wywoławczej oczekiwał niewiele
ponad 500 tys. zł. Zgodę na stanięcie do przetargu oraz decyzję o zaciągnięciu niezbędnego
kredytu na cele nabycia nieruchomości wyraziła
Rada Gminy Poraj. Przetarg odbył się w miniony
piątek 15 lutego, w siedzibie Regionalnego Funduszu Gospodarczego w Częstochowie. Terenami zainteresowanych było kilkoro oferentów. W
rezultacie rozstrzygnięć przetargowych cztery
działki, na których znajdują się m.in. domki letniskowe oraz infrastruktura techniczna, za cenę
blisko 350 tys. zł nabyła Gmina Poraj. Jedną
działkę z budynkiem „Zefira”, budynkiem letniskowym i świetlicą nabył prywatny przedsiębiorca z regionu częstochowskiego. O plany Gminy Poraj
odnośnie nabytych terenów
wójt Łukasz Stachera mówi:
„To historyczny moment dla
Gminy Poraj. Pierwszy krok na
drodze do przejęcia większości terenów przy Zalewie. Ich
pozyskanie to bardzo ważny
etap w realizacji planów inwestycyjnych i rozwojowych

gminy. Po latach stagnacji, otwiera się przed nami
realna szansa na przywrócenie naszej gminie statusu gminy turystycznej z prawdziwego zdarzenia.
Dotychczas paradoksem było, że przy chęci bycia
rozwiniętym ośrodkiem turystycznym, Gmina nie
posiadała na własność terenów nad Zalewem.
Teraz to się zmieniło. Nie będę ustawał że swoich
dążeniach, chcę by Gmina przejęła pozostałe tereny przyzalewowe”. Drugi z nabywców nie kryje
swojej przychylności dla rozwoju sportów wodnych na Zalewie Porajskim. Przed Gminą dopiero teraz otwiera się więc prawdziwa szansa na
rozwój. Obecnie Gmina wystąpiła do Ministra
Skarbu o wykup lub przejęcie po preferencyjnych cenach terenów położonych w Jastrzębiu.

Umowa na oczyszczalnię podpisana

W Urzędzie Gminy podpisana została umowa na budowę oczyszczalni ścieków dla miejscowości Żarki Letnisko i Masłońskie oraz
kolektora odprowadzającego ścieki oczyszczone do rzeki Warty. Można śmiało powiedzieć, że to historyczny moment dla obu
miejscowości. Inwestycja, na którą mieszkańcy obu miejscowości czekali całe pokolenia ruszy lada moment.
W czwartek 14 lutego, dobiegły ostatecznie
końca procedury przetargowe, które miały
na celu wyłonienie wykonawcy inwestycji
polegającej na budowie oczyszczalni ścieków
i kolektora odprowadzającego ścieki oczyszczone do rzeki Warty, dla miejscowości Żarki
Letnisko i Masłońskie. Wykonawcą inwestycji
będzie firma P.P.U. „PRO-MET” H. Kobusińscy i
Wspólnicy Sp. J. z Koźmina Wielkopolskiego.
Ze strony Urzędu Gminy umowę podpisał
wójt Łukasz Stachera, a ze strony wykonawcy prezes Hieronim Kobusiński. Oczyszczalnia ścieków ma kosztować w sumie ok. 5,1
mln zł, w jej budowie partycypować będzie
Gmina i Miasto Koziegłowy, z którą zostało
podpisane stosowne porozumienie. Termin
rozpoczęcia realizacji prac w najbliższych miesiącach będzie uzależniony w głównej mierze
od czynników atmosferycznych. Największą

część inwestycji przewidziano do realizacji w
2013 roku. To niewątpliwie największa inwestycja Gminy Poraj w sołectwach Żarki Letnisko i Masłońskie w tej kadencji. Dzięki nowej
oczyszczalniściekówzmniejszysięzanieczyszczenie lokalnego środowiska naturalnego,
poprawie ulegnie jakość wód oraz zmniejszy
się groźba zanieczyszczenia gruntów poprzez
zmniejszenie ilości nieoczyszczanych ścieków
zrzucanych do odbiorników
naturalnych oraz poprawę dostępu mieszkańców do nowoczesnej infrastruktury kanalizacyjnej. To istotne, zważywszy
na fakt, jaką wagę przywiązują
władze Gminy i mieszkańcy
tych sołectw do ekologii, m.in.
poprzez społeczne akcje „Czysty Las, Czyste Letnisko” i „Za-

lew w Poraju, czysto jak w raju”, realizowane
w obu miejscowościach. „Cieszę się, że udało
nam się już rozpocząć realizację tak długo oczekiwanej przez mieszkańców Żarek Letniska i
Masłońskiego inwestycji”.- podkreśla Łukasz
Stachera, wójt gminy Poraj. Urząd Gminy ma
również wszystkie niezbędne dokumenty
formalne, w tym oczywiście pozwolenie na
budowę.
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Inwestycyjna ofensywa w Gminie Poraj w 2013 r.

Tegoroczny budżet, niemal jednogłośnie uchwalony przez Radę Gminy Poraj, jest zrównoważony i prorozwojowy. Z
własnych środków Gmina wyasygnowała spore kwoty na inwestycje, planując pozyskać również środki pozabudżetowe.
Najbliższe miesiące będą prawdziwą inwestycyjną ofensywą.
Najważniejsze zadania inwestycyjne Gminy Poraj na 2013
rok:
Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej, odwodnienie:
Gmina Poraj przystępuje do prac przy budowie oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla Żarek Letniska i Masłońskiego. Oczyszczalnia będzie obsługiwała także miejscowości z gminy Koziegłowy, która będzie partycypować
w realizacji inwestycji. Oczyszczalnia w Żarkach Letnisku
będzie największym tego typu obiektem w gminie. Koszt
jej powstania szacuje się na ok. 5,1 mln zł. Realizowany
będzie również drugi etap budowy kanalizacji sanitarnej
w Jastrzębiu. Kontynuowane będą prace związane z odwodnieniem gminy, poprzez odtworzenie i przebudowę
rowów i przepustów w najbardziej newralgicznych miejscach. W ciągu ulicy 3 Maja w Poraju oraz w Masłońskim
powstaną nowe nitki wodociągów. Trwa przygotowanie
dokumentacji na budowę oczyszczalni i kanalizacji dla sołectw Kuźnica i Gęzyn.
Przebudowa i modernizacja dróg:
Największa tegoroczna inwestycja dotyczy kontynuacji
modernizacji drogi wojewódzkiej 791, na odcinku od
Masłońskich do Osin wraz z budową ścieżek pieszo-rowerowych. Środki pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego, a
inwestorem jest Wojewódzki Zarząd Dróg w Katowicach.
Na modernizację dróg gminnych przeznaczono niemałe
środki, z których wykonane zostaną drogi i chodniki, niemal we wszystkich sołectwach naszej gminy. Wykonana
będzie pozimowa naprawa dróg i uzupełnianie ubytków
oraz konserwacja oznakowania poziomego i pionowego. Sukcesywnie uzupełniane będzie oświetlenie ulic we
wszystkich sołectwach, w newralgicznych miejscach, celem zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców. W sumie
na drogi i oświetlenie przeznaczono w tegorocznym budżecie kwotę rzędu blisko 2 mln zł.

ców oraz turystów do działań proekologicznych poprzez
realizację programów: „Czysty Las, Czyste Letnisko” (ministerialna nagroda „Lidera Polskiej Ekologii”) i „Zalew w
Poraju, czysto jak w raju”, które w 2013 roku również będą
kontynuowane. Podobnie jak zorganizowane zbiórki z
zamiarem uporządkowania gospodarki odpadami: selektywna zbiórka odpadów, zużytych opon, baterii, śmieci
wielkogabarytowych oraz sprzętu RTV i AGD. Zakupione
będą kolejne kosze parkowe dla wszystkich sołectw. Kontynuowany będzie Program Ograniczenia Niskiej Emisji
oraz usuwania azbestu.
Oświata:
Z wiosną ruszą prace przy budowie Przedszkola w Żarkach
Letnisku. Termomodernizacja obejmie budynek Szkoły
Podstawowej w Poraju. Inwestycja dofinansowana będzie
środkami pochodzącymi z WFOŚ. W okresie wakacyjnym
przeprowadzone zostaną niezbędne inwestycje oraz remonty we wszystkich szkołach i przedszkolach w gminie
Poraj. Kontynuowany będzie program „Lepszy start” – indywidualizacja procesu nauczania wczesnoszkolnego.
Nieustannie czynione są starania o rozwój bazy dydaktycznej oraz podnoszenie jakości kształcenia w szkołach
podległych Gminie Poraj.
Bezpieczeństwo publiczne:
Na bezpieczeństwo publiczne przeznaczone zostaną spore środki. Rozbudowywany będzie gminny monitoring,
zakupione będą kolejne kamery na terenie wszystkich
sołectw. Zakupiony zostanie nowy wóz strażacki. Znaczna
część środków zostanie przeznaczona na dofinansowanie
jednostek ochotniczych straży pożarnych. Zamontowane
zostaną kolejne progi zwalniające.
Służba zdrowia i pomoc społeczna:

Dzięki owocnej współpracy z PKP S.A. i kolejowymi spółkami możliwy stanie się generalny remont dworca kolejowego w Poraju, na który sporządzana jest obecnie dokumentacja. Wkrótce rozpoczną się prace modernizacyjne
wartości ok. 3 mln zł. W sierpniu przebudowany zostanie,
kolejny w tej kadencji, przejazd kolejowy, tym razem w
Masłońskim.

Zakończą się prace związane z kompleksową termomodernizacją budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poraju. Obecnie realizowane są remonty zarówno wewnątrz,
jak i na zewnątrz budynku. Nieustannie podnoszona jest
jakość świadczonych usług medycznych. Gmina Poraj
przeznaczy 100 tys. zł na dofinansowanie do zakupu karetki pogotowia dla Szpitala Powiatowego w Myszkowie
oraz do wyposażenia laboratorium medyczno – analitycznego. Przez GOPS w Poraju przeznaczona zostanie kwota
3,7 mln zł na pomoc społeczną świadczoną dla mieszkańców gminy.

Ekologia:

Kultura fizyczna i sport:

Kontynuowana będzie wielokierunkowa działalność zorientowana na ochronę środowiska. Wdrożony zostanie
nowy system gospodarki odpadami, wynikający ze zmian
wprowadzonych tzw. „ustawą śmieciową”. Najistotniejszym elementem budowania pozycji świadomości ekologicznej w gminie, oprócz edukacji ekologicznej dzieci i
młodzieży, stanowi włączenie i zaangażowanie mieszkań-

Władze Gminy traktują priorytetowo rozwój kultury fizycznej i sportu, stwarzając warunki i możliwości dzieciom i
młodzieży do rozwijania zainteresowań sportowych, poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty sportowej. Wykonana
zostanie rozbudowa terenu sportowo – rekreacyjnego
wokół porajskiego „Orlika” oraz budowa amfiteatru wraz z
widownią. Wartość inwestycji szacuje się na ok. 1,5 mln zł.

Inwestycje kolejowe:
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Kontynuowana będzie rozbudowa infrastruktury sportowej, powstanie budynek klubowy „Polonii” Poraj przy ul.
Sportowej, doposażone zostaną place zabaw, w listopadzie drugi sezon zainauguruje gminne lodowisko „Biały
Orlik”. Kolejny sezon z rzędu funkcjonować będzie basen
kąpielowy w Żarkach Letnisku. Uzupełniony zostanie
obiekt dla młodzieży przy „Orliku” w Żarkach Letnisku –
do istniejącej rampy dołączą funbox, grindbox i poręcze.
Pomoc finansową uzyskają kluby sportowe. Zorganizowanych zostanie szereg imprez sportowych o charakterze
ogólnopolskim, regionalnym i gminnym.
Promocja i kultura:
Działania zmierzają do budowy pozycji Gminy Poraj, jako
wiodącego ośrodka kulturalnego regionu. Zaplanowano
kontynuację imprez kulturalnych – Dni Gminy Poraj 2013,
IV Festiwal Twórczości Janusza Gniatkowskiego, Folkloriada, Chorońskie Prażuchy, Imieniny Hrabiny, majówki
szkolne oraz mnóstwo innych, także nowych inicjatyw kulturalnych. Trwać będzie modernizacja Kina „Bajka”. Kontynuowana będzie szeroka działalność w zakresie promocji i
public relations oraz współpraca międzynarodowa z partnerskimi samorządami i organizacjami pozarządowymi.

Zagospodarowanie i ład przestrzenny:
Nadal władze podejmować będą zabiegi estetyzacji Gminy Poraj, dążąc do tego, aby w naszej gminie było nie tylko

czysto, ale również ładnie i schludnie. Sporo pracy zostanie włożonej w modernizację centrów każdego z sołectw.
Ważne dla Gminy Poraj jest otoczenie Zalewu Porajskiego, które będzie się zmieniać, przy owocnej współpracy z
RZGW w Poznaniu, RFG oraz Lasami Państwowymi.
Sprawniejsza administracja publiczna:
Realizowany będzie projekt „Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego – E-Region częstochowski. Nieustannie czynione będą starania o bardziej
profesjonalną obsługę mieszkańców i interesantów w
Urzędzie Gminy, poprzez podnoszenie jej jakości.
Radni Rady Gminy, kierownictwo, pracownicy Urzędu
Gminy i jednostek podległych wspólnie, skutecznie zabiegają o rozwiązywanie lokalnych problemów mieszkańców, mając jednocześnie na względzie dobro i rozwój całej Gminy. Dzięki bardzo dobrej współpracy powszechnie
zauważalne stały się pozytywne zmiany w stylu i modelu
zarządzania oraz diametralny wzrost aktywności i kompetentnych działań. Ta współpraca pożytkowana jest na
budowanie podstaw do dalszego rozwoju Gminy, zarówno w wymiarze społecznym jak i gospodarczym. Wszystkie działania radnych, kierownictwa
i pracowników Urzędu oraz jednostek podległych, tworzą
spójną politykę rozwoju gminy, dynamiczną i zgodną z
potrzebami mieszkańców. Szczególne podziękowania dla
Urzędu
Marszałkowskiego i marszałka Mariusza Kleszczewskiego za wsparcie oraz pomoc Gminie Poraj. Często również
muszę podejmować decyzje niepopularne, lecz są one niezbędne do profesjonalnego funkcjonowania Urzędu Gminy oraz rozwoju Gminy Poraj. Dziękuję wszystkim, którzy
wspierają mnie w tej trudnej pracy na rzecz lokalnej społeczności gminy. Mam nadzieję, że nie zawiodę Państwa
zaufania, a wszyscy będziemy mogli być dumni z Naszej
Małej Ojczyzny.
Wójt Gminy Poraj
Łukasz Stachera
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z życia gminy : : inwestycje

Jubileusz chorońskich pszczelarzy

W tym roku Koło Pszczelarzy w Choroniu obchodzi 20 – lecie swojego istnienia. Z tej okazji, w Urzędzie Gminy, odbyło się
spotkanie przedstawicieli władz Gminy z władzami Koła. Wzięli w nim udział wójt Łukasz Stachera, radni Andrzej Pawłowski i
Edward Mizera oraz przedstawiciele chorońskiego koła pszczelarzy Władysław Rajczyk i Józef Walencki. Z rąk władz gminy
pszczelarze otrzymali pamiątkową jubileuszową statuetkę, list gratulacyjny oraz deklarację wsparcia ruchu pszczelarskiego.
Z tej okazji przybliżamy historię i znaczenie pszczelarzy dla rolnictwa. Autorem tekstu jest prezes koła Władysław Rajczyk: Jak mówiły przekazy ustne mieszkańców starszych obecnie już nieżyjących,
pszczelarstwo na terenie wioski istniało już w latach trzydziestych
ubiegłego stulecia. istniało w okresie drugiej wojny światowej, istnieje do chwili obecnej.Pszczelarstwem w wydaniu amatorskim
w okresie przed jak w czasie drugiej wojny światowej zajmowały
się osoby związane z pracą zawodową na kolei. Były to osoby zamożniejsze finansowo jak i mające kontakt z hodowcami pszczół z
innych rejonów. Produkt pszczeli - miód w okresie wojny jak i zaraz
po był lekarstwem na przeziębienia, kaszle, koklusze a nawet inne
schorzenia. Okupant niemiecki podczas wojny omijał pasieki, nie
niszczył uli w przeciwieństwie do młodych żołnierzy rosyjskich żądnych zdobycia pokarmu niszczyli ule. Z powodu braku wyobraźni, że pszczoła umie bronić się - żądli, uciekali w popłochu.W roku
1975 w organizacji pszczelarstwa na terenie obecnego wtedy województwa Częstochowskiego wiele się zmieniło. Powstał bowiem
Wojewódzki Związek Pszczelarzy z siedzibą w Częstochowie. W ślad
za tym tworem powstawały terenowe Koła Pszczelarzy. Takie Koło
Pszczelarzy powstało także w Choroniu. Prezesem Koła wybranym
przez członków został Pan Józef Pakuła. Koło skupiało kilkunastu
pszczelarzy z Choronia i okolic. Nagła śmierć Prezesa Pana Józefa
spowodowała rozpad Koła. Rozbudzona aktywność pszczelarzy
przez zmarłego Prezesa doprowadziła do reaktywowania Koła w
Choroniu oraz powstania nowego Koła w Poraju pod przywództwem kol. Bogusława Nity - Prezesa. Reaktywowanie Kota Pszczelarzy w Choroniu nastąpiło w roku 1993. Prezesem z wyboru został

kol. Władysław Rajczyk. Koło liczyło kilkunastu członków. Zbiegiem
lat skład osobowy Koła kurczył się z powodu naturalnego zejścia z
tego świata. Obecnie Koło liczy siedmiu członków, posiadających
około 30 pszczelich rodzin. Warto by w tym miejscu poinformować
o stanie pszczelarstwa w całym Regionalnym Związku Pszczelarskim w Częstochowie (powstał po likwidacji Województwa Częstochowskiego w roku 1996) RZP skupia obecnie 33 Kota terenowe
liczące ok. 1250 członków, posiadających ok. 14 000 pszczelich rodzin. Nasuwa się pytanie czy warto dbać o pszczoły, dbać o jej rozwój, o zdrowotność pszczoły, o zwiększenie ilości rodzin pszczelich.
Odpowiemy na te pytania wynikami badań naukowców. Pszczoła
to nie tylko producent słodkiego miodu, to przede wszystkim zapylacz kwiatów drzew, warzyw, krzewów. To obfitość zbiorów. Naukowcy udowodnili: prawidłowe i dostateczne zapylanie to o 90%
zwiększona produkcja ogórków, o 60% zwiększona wydajność
sadów, o 80 % czerwonej koniczyny itd. Warto więc z szacunkiem
zajmować się tym owadem. Znane jest powszechnie powiedzenie,
że gdy zabraknie pszczół ludzkość nie przeżyje więcej niż 4 lata.

Promesa dla Poraja

Minister Administracji i Cyfryzacji przekazał promesę Gminie Poraj w wysokości 65 tys. zł. Kwota zostanie wykorzystana na usuwanie skutków powodzi. Ze środków tych planuje się remont przepompowni ścieków w Poraju.

Promesę, czyli zapewnienie dofinansowania na kwotę 65 tysięcy
złotych, przekazał Gminie Poraj, minister administracji cyfryzacji
Michał Boni. Promesa na usuwanie skutków powodzi z 2010 roku,
pochodzi z rezerwy celowej budżetu państwa i stanowi zastrzyk
finansowy dla gminy. Środki te mogą być przeznaczone wyłącznie na usuwanie zniszczeń w mieniu publicznym. „Wysokość dofinansowania wynosi 80% wartości wybranego zadania” – mówi
wójt Łukasz Stachera. W ramach dotacji Gmina Poraj przewiduje
dofinansowanie w zakresie remontu przepompowni ścieków,
znajdującej się przy ul. Fabrycznej w Poraju. Ze środków zakupione zostaną 3 szafy sterujące i 8 pomp. Przekazanie promesy
nastąpiło w piątek, 15 marca w Urzędzie Wojewódzkim w Katowi-

cach. Jest to już kolejne dofinansowanie. Uprzedni Gmina zmodernizowała ul. Fabryczną i P.Skargi w Poraju oraz most na rzece
Czarka w Żarkach Letnisku.

Komisja ds. Rozwoju i Przedsiębiorczości już działa!

Swoją działalność rozpoczęła Komisja ds. Rozwoju i Przedsiębiorczości przy Wójcie Gminy Poraj. Inicjatorem jej powstania był wójt Łukasz Stachera. Komisja zajmie się wypracowaniem pakietu form i procedur pomocy dla nowych przedsiębiorców, chcących inwestować
w naszej gminie oraz dla tych, którzy już działają na terenie Gminy Poraj. Zajmie się również szeroko pojętą sferą biznesu, stworzeniem
odpowiednich warunków dla jego rozwoju, wypracowaniem form ulg podatkowych, wspieraniem i promocją przedsiębiorstw. W jej skład
weszli: radni – Katarzyna Kaźmierczak, Tomasz Brymora, Przemysław Bąk i Andrzej Pawłowski, a z ramienia Urzędu: przewodniczący Mariusz Musialik – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, sekretarz – Andrzej Kozłowski – kierownik Referatu Promocji,
Adam Zaczkowski – kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych oraz Monika Kacerovsky i Łukasz Szecówka. Już w ciągu
najbliższych tygodni poznamy pierwsze z wypracowanych koncepcji. Szczegóły w najbliższym numerze Kuriera Porajskiego.
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Obradowała Rada Gminy

W czwartek 28 lutego 2013 roku na XXXI sesji obradowali radni Rady Gminy Poraj. W porządku obrad znalazły się
m.in.: informacja z wykonania inwestycji i remontów za 2012 i planach na rok bieżący, Raport Wójta Gminy z realizacji
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Poraj, przyjęcie statutów jednostek organizacyjnych oraz zmiany osobowe
w komisjach rady.
Od sprawozdania Wójta Gminy Poraj z
działalności w okresie międzysesyjnym
rozpoczęły się obrady XXXI sesji Rady
Gminy Poraj, która zebrała się w czwartek 28 lutego. W porządku obrad znalazły się m.in.: Informacja z wykonania inwestycji i remontów za 2012 rok a także
informacja o inwestycjach planowanych
w roku 2013, raport Wójta Gminy z realizacji Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Poraj na lata 2011-2014 z perspektywą do roku 2018, zestawienie źródeł dofinansowania projektów w latach
2011-2012, sprawozdanie z przebiegu
akcji zimowej. Radni przyjęli uchwały w
sprawach: sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Poraj w sołectwie Kuźnica Stara; sporządzenia miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego Gminy
Poraj w sołectwie Żarki Letnisko; uchwalenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poraju i nadania
Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Poraju; przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w
Gminie Poraj na lata 2013-2016, upoważnienia Kierownika Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy
Poraj (ZEAS) do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej; zmiany Uchwały Nr 3(I)2010
Rady Gminy Poraj z dnia 2 grudnia 2010
roku dotyczącej powołania Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Poraj; zmiany
Uchwały Nr 4(I)2010 Rady Gminy Poraj
z dnia 2 grudnia 2010 roku dotyczącej

powołania Komisji do spraw budżetu
oraz gospodarki komunalnej i inwestycji
Rady Gminy Poraj; zmiany Uchwały Nr
5(I)2010 Rady Gminy Poraj z dnia 2 grudnia 2010 roku dotyczącej powołania Komisji do spraw oświaty, kultury, zdrowia
i spraw społecznych Rady Gminy Poraj;
zmiany Uchwały Nr 111 (XVII)2011 Rady
Gminy Poraj z dnia 29 grudnia 2011 w
sprawie Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy
Poraj na lata 2011-2014 z perspektywą
do roku 2032. Przedmiotem obrad były
także sprawozdania roczne z prac komisji stałych rady oraz interpelacje i zapytania radnych. Wszystkie uchwały Rady
Gminy dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej UG.

Barbara Trząskowska-Szcześniak
- przewodnicząca Komisji ds. Oświaty, Kultury,
Zdrowia i Spraw Społecznych

Andrzej Ludwikowski - przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Przemysław Bąk - przewodniczący Komisji ds.
Budżetu oraz Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

NEWS

Z ostatniej chwili:

Gwiazdą tegorocznych „Dni Gminy Poraj” 29 – 30 czerwca będzie ….

De Mono

Już dziś zapraszamy w imieniu wójta Gminy Poraj Łukasza Stachery.
Na łamach „Kuriera Porajskiego” na bieżąco będziemy podawać szczegóły dot. organizacj „Dni Gminy Poraj 2013”
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30 dni w skrócie

Panie świętowały!

W dniu 8 marca, na zaproszenie wójta Łukasza Stachery, w sali OSP w Choroniu gościły panie z terenu gminy Poraj
reprezentujące różne środowiska społeczne, by wspólnie świętować Dzień Kobiet.
Wszystkie przybyłe panie otrzymały z rąk wójta symboliczny
kwiatek. Zaproszone reprezentowały m.in.: Radę Gminy Poraj, organizacje pozarządowe, koła emerytów oraz jednostki organizacyjne Gminy Poraj. „8 marca to wyjątkowy dzień
w każdym roku. To okazja do wręczania prezentów i składania
życzeń wszystkim Paniom. W związku z tym dziś pragnę złożyć
najserdeczniejsze życzenia, zdrowia, szczęścia, oraz spełnienia
najskrytszych marzeń. Niech każdy dzień będzie dla Was wyjątkowy” – mówił podczas spotkania Łukasz Stachera. Piątkowe
święto od strony kulinarnej przygotowały panie z Zespołu
„Malwy”, a rzeczowo wsparli je: Bank Polskiej Spółdzielczości
filia w Poraju i Firma „FUNGIPOL” Jerzego Łabusia z Poraja. O
oprawę muzyczną zadbała Jurajska Kapela Biesiadna, Roman
Kryst i Zdzisław Zasuń, którzy wykonywali znane melodie o
kobietach. Nie zabrakło również licznych atrakcji i konkursów
z nagrodami. Jedna z Pań – Paulina Bejm – wylosowała dar-

mową sesję zdjęciową, którą wykona Anna Paterek. Wystąpiła
również Elżbieta Jatulewicz. Dzień Kobiet upłynął w przyjemnej, pełnej humoru atmosferze.

Dzień kobiet u chorońskich emerytów

Członkowie chorońskiego koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów uczcili Dzień Kobiet życzeniami i
na słodko.
W środę 6 marca, świętowały panie z chorońskiego oddziału
PZERiI. Oczywiście w towarzystwie panów, wśród których nie
zabrakło wójta Łukasza Stachery, który w imieniu władz samorządowych wręczył paniom kwiaty i złożył życzenia, w towarzystwie radnych Andrzeja Pawłowskiego i Edwarda Mizery
- sołtysa Choronia, szefa koła Józefa Wójcika i Magdaleny Ryziuk – Wilk, dyrektor GOK w Poraju. Nie zabrakło także słodkiego poczęstunku. Nie on jednak był najważniejszy, a rodzinna,
ciepła i miła atmosfera towarzysząca świątecznemu spotkaniu.
Panie wyśmienicie bawiły się tego dnia, zapominając choć na
chwilę o troskach dnia codziennego. Spędzając mile czas w
własnym gronie, śpiewając i bawiąc się wspólnie. To był bardzo
miły wieczór, wszystkim dopisywał dobry humor.

Przy kawiarnianym stoliku

12.3. Żarki Letnisko. Mamy oraz zaproszone panie z miejscowości, gościły we wtorek 12 marca w Gimnazjum w Żarkach Letnisku, gdzie w niekonwencjonalny sposób obchodzono Dzień Kobiet.
Wspólne, miłe spędzenie wieczoru przy kawiarnianym stoliku
zaproponowali nauczyciele i uczniowie Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Żarkach Letnisku. Dla uczestników wieczorku przy
stolikach, zaaranżowanego na kawiarnię w sali gimnastycznej, wystąpili: Szalona Piątka Plus, Elżbieta Jatulewicz, Karolina
Irzwikowska, Magdalena Olszewska (także z mamą Katarzyną
Olszewską), Klaudia Wieczorek i jej tata Grzegorz Wieczorek,
Katarzyna Gocyła, i emerytowana nauczycielka Luba Knapik.
Całość poprowadziła Mariola Karpowicz, dyrektor Gimnazjum
w Żarkach Letnisku. . Była to niecodzienna okazja do wysłuchania uczennic szkoły i pozostałych wykonawców w utworach o
kobietach i miłości.

8 Kurier Pora js ki Nr 03/ 2 0 1 3

wydarzenia

Anna Socha o Gminie Poraj z Wicepremierem

Górnictwo, sytuacja gospodarcza Śląska oraz rozmowy ze stroną społeczną były głównymi tematami wizyty Wicepremiera i Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego. Z terenu powiatu myszkowskiego w spotkaniu udział wzięła
radna powiatu myszkowskiego Anna Socha – Korendo.
„Poruszaliśmy różne kwestie ale najważniejszą z nich był temat bezrobocia wśród
młodych ludzi oraz zadania samorządu w
przeciwdziałaniu bezrobocia wśród młodzieży” - mówi radna Socha. Jednym z
istotnych elementów projekty w ramach
„Strategii Europa 2020” jest zwalczanie
wykluczenia społecznego, jednym z nich
jest wykluczenie z dostępu do rynku pracy. W chwili obecnej brak propozycji pracy jest najbardziej odczuwalny dla młodych ludzi. Zgodnie z zaleceniami Rady
Europejskiej chcemy wprowadzić taką
zasadę do naszego ustawodawstwa,
żeby w ciągu 4 miesięcy młody człowiek,
który samodzielnie nie znajdzie pracy
dostał odpowiednie wsparcie. Takimi
instrumentami, które sprawdziły się na
rynku pracy są przede wszystkim staże,
a także roczne formy przygotowania zawodowego opracowane we współpracy
z Ochotniczymi Hufcami Pracy z rzemiosłem oraz studia podyplomowe, które
skupią wiedzę na konkretnych umiejętnościach i działaniach, jak i dotacje na
rozpoczynanie działalności gospodarczej – mówił Premier Janusz Piechociński. Premier odniósł się również do pomysłów jakie padały podczas spotkań
z przedstawicielami Urzędów Pracy, a
mianowicie do idei wprowadzenia couchingu, czyli wspierania młodych przez
młodych. Chcemy przygotować takie instrumenty, które zwiększą efektywność
w zatrudnieniu osób młodych ale również osób 50+. Rozmawialiśmy również
o projekcie ustawy dotyczącej szczególnych rozwiązań na rzecz ochrony miejsc
pracy, związanych z łagodzeniem skutków spowolnienia gospodarczego lub
kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. Proponowana
regulacja ma na celu wprowadzenie
rozwiązań wspierających zatrudnienie
u przedsiębiorcy bezpośrednią pomocą
finansową ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
na dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników zagrożonych zwolnieniami oraz
utrzymanie zatrudnienia i zapobieganie
zwolnieniom zagrożonych pracowników
w sytuacji trudności pracodawcy związanych z pogorszeniem się warunków
prowadzenia działalności gospodarczej
o charakterze przejściowym i rokujących

poprawę w okresie 12 –stu miesięcy. Projektowana ustawa przewiduje świadczenia na częściowe zaspokojenie wynagrodzeń pracowniczych za czas przestoju
ekonomicznego, częściowe zrekompensowanie obniżenia wymiaru czasu pracy, opłacenie składek na ubezpieczenia
społeczne pracowników należnych od
pracodawcy od przyznanych świadczeń.
Pomoc, o której mowa w ustawie, w
okresie od dnia wejścia w życie ustawy
będzie pomocą publiczną udzielaną na
zasadach pomocy de minimis. Wypłacanie świadczeń następowałoby nie dłużej
niż przez okres 6-ściu miesięcy w okresie 12-stu miesięcy od dnia podpisania
umowy o wypłatę świadczeń lub - w
przypadkach określonych projektowaną
ustawą - przez okres 12-stu miesięcy w
okresie 18-stu miesięcy od podpisania
umowy o wypłatę świadczeń. Świadczenia wypłacane będą do wysokości 100 %
zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (aktualnie jest to kwota 794,20 zł)
i udzielane będą przez marszałka województwa na podstawie zawartej przez
niego umowy z przedsiębiorcą na wniosek przedsiębiorcy i finansowane przez
Ministra Pracy i Polityki Społecznej ze
środków Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych. Po zawarciu
umowy przez marszałka województwa
z przedsiębiorcą, środki na świadczenia
przekazywane będą na rachunek przedsiębiorcy, który zobowiązany zostanie
do niezwłocznej wypłaty ich pracownikom oraz odprowadzenia należnych
składek na ubezpieczenia społeczne
i zaliczek na podatek dochodowy od

osób fizycznych. Wicepremier został
również zapytany o kwestie emerytur
górniczych. Zadeklarował, że ewentualne zmiany w emeryturach należy przeprowadzić „przy maksymalnej aprobacie
społecznej; nie przeciw ludziom, tylko z
ludźmi i poprzez ludzi”. W 2011 r. do Polski wjechało 14 milionów ton węgla, w
2012 było to tylko i aż 10 milionów ton
w związku z tym konieczne są działania,
aby odzyskać konkurencyjność, aby wypchnąć ten import przez atrakcyjniejszą

ofertę krajową – powiedział szef resortu
gospodarki, który zaznaczył, że w czasie
rozmów z zarządami spółek węglowych
pojawił się także temat bezpieczeństwa,
szczególnie w kontekście złóż, gdzie
znajduje się dużo metanu oraz nakładów inwestycyjnych poniesionych przez
spółki w ubiegłym roku, które sprawiły,
że zwiększył się potencjał polskich zakładów górniczych. Wicepremier podkreślił
także konieczność odzyskania przez polskie górnictwo konkurencyjności. Wicepremier i Minister Gospodarki zapowiedział częste wizyty na terenie Śląska.

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości,
radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół
oraz wesołego „Alleluja” życzą

Wicepremier, Minister Gospodarki
Janusz Piechociński			

Radna Powiatu Myszkowskiego
Anna Socha - Korendo
Nr0 3 /2 0 1 3 Ku rier Pora jski 9

30 dni w skrócie

W szkole park, w parku drzewo

5.2. Żarki Letnisko. Główny szkolny hol Szkoły Podstawowej
przeszedł całkowitą metamorfozę. Z szarego, nieciekawego
pomieszczenia zamienił się w przepiękny, barwy park, z okazałym drzewem, pod którym uczniowie chętnie spędzają czas.
„Chciałam by już od wejścia szkoła kojarzyła się dzieciom z czymś
kolorowym i radosnym” – podkreśla walory nowej inicjatywy
Justyna Krauze – Cieślińska, dyrektor SP w Żarkach Letnisku.
Wokół drzewa znalazły się również barwne parkowe ławeczki. Autorem projektu i wykonawcą jest Grzegorz Policiński,
rodzic jednego z uczniów. Gminna brygada remontowo – budowlana odrestaurowała hol.

Hu hu ha, zima nie taka zła

8.2. Poraj. Uczniowie klasy IIa ze Szkoły Podstawowej, pod
okiem wychowawcy Elżbiety Krawczyk, odwiedzili Stajnię
„Biały Borek” w Biskupicach. Wycieczka rozpoczęła się od przejażdżki konnym tramwajem, podczas której dzieci mogły podziwiać zimowe krajobrazy. Po powrocie czekała na wszystkich
słodka niespodzianka w postaci pysznego domowego ciasta.
Mnóstwo radości sprawiła uczestnikom wycieczki indywidualna jazda konna oraz spotkanie z kowbojem.

Spotkanie pokoleń

1.2. Poraj. W Szkole Podstawowej odbyła się uroczystość integracyjna „Spotkanie pokoleń”. „To oryginalny szkolny pomysł
na zaprezentowanie przez uczniów swoich artystycznych zdolności przed rodzicami i dziadkami”. - mówi dyrektor, Danuta
Służałek – Jaworska. Dzieci zaprezentowały m.in. artystyczne
umiejętności w przedstawieniu „Bajkowa przygoda chorego
drugoklasisty”, humorystyczne piosenki i wzruszające wiersze
nawiązujące tematycznie do roli dziadków w życiu rodziny,
ciekawe układy choreograficzne do śpiewanych piosenek,
popisy gry na pianinie to niezaprzeczalne walory dziecięcych
występów.

Akademiccy Studenci zaprezentowali
swoje prace

22.2.Poraj. Tym razem Galeria Sztuki Współczesnej prowadzona
przez Gminny Ośrodek Kultury im. Janusza Gniatkowskiego w
Poraju miała zaszczyt prezentować ekspozycję prac malarskich
studentów Wydziału Sztuki Akademii im. Jana Długosza z Częstochowy. Wystawę zainaugurował wernisaż. Przedstawiciele uczelni i władz gminy wyrazili chęć dalszej współpracy na linii Gmina
Poraj – AJD w szeroko rozumianej przestrzeni artystycznej.

Ćwiczyły przed Świętami

25.2. Masłońskie. Panie z Klubu „Natalinki” z Masłońskiego
zainicjowały wiosenne przygotowania do zbliżających się
Świąt Wielkanocnych. W Budynku Wielofunkcyjnym odbyły się
Warsztaty Świąteczne, które były wstępem do zapowiedzianego na 22 i 23 marca Kiermaszu Wielkanocnego.
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Gimnazjum „Napełnia talerzyk”

28.2. Poraj. Gimnazjum, pod nadzorem Marioli Bugaj, już
po raz trzeci przystąpiło do programu realizowanego przez
Śląski Bank Żywności ”Napełniamy talerzyk”. Podczas przerw
uczniowie mogą poczęstować się pysznymi kanapkami lubi
zjeść płatki z mlekiem. „Śniadaniowy bufet”, kierowany przez
wychowawców świetlicy Ewę Kucię, Beatę Depczyńską, Lesławę Popczyk oraz pedagog Alicję Chwist, cieszy się wśród
uczniów olbrzymią popularnością- kanapki znikają w błyskawicznym tempie! „To wspaniały pomysł! Zachęcamy inne
szkoły do wzięcia w nim udziału- popularność programu wśród
uczniów, świadczy o tym jak bardzo jest on potrzebny”- podsumowuje akcję dyrektor Beata Cichoń.

Szkolne boje z poezją i prozą

7.2. Poraj. W Szkole Podstawowej odbył się Szkolny Konkurs
Recytatorski. 22 uczniów z klas IV – VI recytowało wybrane
wiersze i fragmenty prozy. Wszyscy uczestnicy konkursu byli
bardzo dobrze przygotowani, swobodnie i pięknie deklamowali utwory o cenionej wartości literackiej. Uczniowie, którzy
zajęli I, II i III miejsca reprezentowali szkołę w Gminnym Konkursie Recytatorskim.

Podopieczni Świetlicy Środowiskowej
w Masłońskim nie nudzili się

Masłońskie. Żarki Letnisko. Dzieci z Masłońskiego
miały ferie pełne atrakcji. Próbowały swoich umiejętności w warsztatach kulinarnych (uczestnicy samodzielnie
zrobili i upiekli szarlotkę ) ,plastycznych. Organizatorka
zajęć nie zapomniała także o aktywnym wypoczynku
dzieci na „Białym Orliku” w Poraju. „Przez tydzień wspólnej zabawy można było wypocząć i zrelaksować się. W tym
okresie dzieci miały zorganizowany czas od godz. 9 do 15.
Brały udział w warsztatach plastyczno – technicznych, kulinarnych, sportowych, a także w zabawach integracyjnych
i komputerowych. Poprzez gry planszowe, quizy, krzyżówki
ćwiczyły pamięć i koncentrację” – mówi Aldona Łapajska
ze świetlicy środowiskowej w Masłońskim. Niespodzianką dla uczestników ferii było spotkanie się dzieci ze świetlic środowiskowych z Żarek Letniska i Masłońskiego. W
różnorodnych zajęciach i atrakcjach przygotowanych
przez wychowawców świetlic : Elizę Makówkę i Aldonę
Łapajską uczestniczyło 35 dzieci. Dzieciaki spędziły
czas w sali gimnastycznej, gdzie mogły dać upust swej
niespożytej energii biorąc udział w rozgrywkach sportowych , zabawach ruchowych i integracyjnych oraz innych
aktywnościach. Niespodzianką dla uczestników zajęć
było spotkanie z podróżniczką, mieszkanką Mochnaczki
Niżnej – Natalią Chojną, która przybliżyła kulturę państw
Europy, Azji i Ameryki Południowej. Na zakończenie zajęć
feryjnych uczestnicy samodzielnie zrobili i upiekli szarlotkę. Tak w słodkiej atmosferze pożegnały ferie zimowe.

Wrażliwi na słowo

26.2. Poraj. W Gminnym Ośrodku Kultury w Poraju odbyły się
gminne eliminacje do XXV Regionalnych Spotkań Młodych
Recytatorów „Wrażliwość na słowa”. Konkurs zawsze cieszył
się ogromną popularnością, jednak ilość uczestników w tym
roku, przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Ze wszystkich
szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli z gminy Poraj
napłynęły karty zgłoszeń blisko 70 uczestników. Jury, w skład
którego weszli: Elżbieta Jatulewicz, Anna Bialik i Wiesław Popielak, miało nie lada problem z wyłonieniem najlepszych. Na
dalszym etapie konkursu Gminę reprezentować będą osoby,
które zajęły I miejsca. Wyniki: kat. 0 – III: Im. Martyna Radosz
- SP Poraj, Mateusz Gil – SP Poraj, IIm: Amelia Kuczera - NSP
Masłońskie, IIIm Artur Bogacki – SP Poraj, wyr.: Weronika Szabla – SP Poraj, Kinga Miklas - NSP Masłońskie, Małgorzata Leszczyńska - SP Choroń, Amanda Kosętka – SP Jastrząb, Mateusz
Szczypka – SP Poraj. Kat.IV – VI: Im. Marta Olszewska – SP Żarki Letnisko, Karolina Cesarz – SP Poraj, IIm.: Ilona Panek – SP
Poraj, IIIm.:Agnieszka Biała – SP Kuźnica, wyr.: Julia Białas – SP
Choroń, Aleksandra Krzyczmonik – SP Poraj. Kat. IV – VI „Wywiedzione ze słowa”: Im.Zuzanna Pluta – SP Choroń. Gimnazja: Im.: Magdalena Olszewska – Gim.Żarki Letnisko, Karolina
Irzwikowska – Gim.Żarki Letnisko, Natalia Bednarczyk – Gim.
Poraj, IIm.: Weronika Kowalik – Gim.Żarki Letnisko, IIIm. BartłoNr0 3 /2 0 1 3 Ku rier Pora jski 11
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miej Biały – Gim.Żarki Letnisko, wyr.: Klaudia Wieczorek – Gim.
Żarki Letnisko i Konrad Miklas – Gim.Żarki Letnisko.

„Zajączki” przy nowych stolikach

26.2. Poraj. Na grupę „Zajączków” z Przedszkola „Leśne Skrzaty” w Poraju czekała po feriach miła niespodzianka. Dzieci do
swojej sali otrzymały nowe stoliki i krzesełka. Są wygodne i
kolorowe. Dyrektor przedszkola Beata Rajczyk, podkreśla, że
zakup był możliwy dzięki wsparciu Urzędu Gminy.

„Pancerny kredens” otwarty

8.3. Zawiercie. W Księgarni Edukacyjnej odbyło się spotkanie z popularną i lubianą autorką książek dla dzieci i młodzieży Agnieszką
Tyszką. Podsumowano konkurs literacki „Pancerny Kredens”. Wpłynęło ponad 40 prac z powiatu zawierciańskiego i myszkowskiego.
Gimnazjaliści z Poraja: Karolina Bogacka zajęła miejsce II w kategorii
starszej, a Marta Górniak- III (obie uczennice Agnieszki Kuwak), natomiast Agata Gajewska (uczennica Haliny Masłoń) zajęła miejsce IV.
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O pożarnictwie wiedzą dużo

14.3. Poraj. Odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.
Organizatorem turnieju był Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Myszkowie. Turniej wiedzy pożarniczej składał się z dwóch elementów. Uczestnicy najpierw pisali test, a następnie odpowiadali na pytania jury. Brali w nim
udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, wyłonieni
w szkolnym etapie konkursu. Organizatorem konkursu był
Zarząd Gminny ZOSP RP w Poraju. Turniejowe zmagania zawodników oceniała komisja, złożona z przedstawicieli Zarządu Związku: Mariusz Karkocha – prezes, Tomasz Marchewka – komendant, Paweł Krzyczmonik – wiceprezes, Andrzej
Kozłowski – członek zarządu. Wśród szkół podstawowych
zwyciężyła Aleksandra Krzyczmonik, przed Olgą Szymaniec i
Karoliną Wnuk. W kategorii gimnazjów zwyciężył Jakub Kret,
przed Roksana Karcz i Norbertem Piśkorskim. Nagrody wręczył wójt Łukasz Stachera. Wszyscy laureaci otrzymali nagrody rzeczowe w postaci sprzętu elektronicznego i sportowego
ufundowanego przez Zarząd Gminny OSP. Uczniów do konkursu przygotowali nauczyciele: Jolanta Pokutycka, Michał
Drzewiecki, Lidia Królak i Izabela Noszczyk.

Nagrody za kartki walentynkowe

W Konopiskach w kościele Św. Walentego odbyło się uroczyste
wręczenie dyplomów i nagród laureatom na Międzypowiatowy Konkurs Plastyczny na „Kartkę Walentynkową”. Młodzi plastycy z porajskiego Klubu „Pastelki”, pod okiem Zofii Chwastek,
przygotowali prace, które zajęły miejsca: Im: Paweł Rasiewicz,
Milena Rajczyk i Monika Zębik, a wyróżniono prace: Paulina
Kowal, Ola Powązka i Kacper Rajczyk.

historia : : kącik poetycki

Odkrywamy tajemnice naszej gminy
Jura Krakowsko – Częstochowska jest krainą
niezwykle urokliwą ze względu na krajobrazy z lesistymi dolinkami i wąwozami, białymi
skalistymi ostańcami i tajemniczymi ruinami
zamków. Niezwykły jest też świat podziemny
z urokliwymi jaskiniami, wywierzyskowymi
źródłami i niezwykłymi krasowymi, podziemnymi „rzekami” Jura to także kraina pełna nieodkrytych jeszcze tajemnic związanych z naszymi przodkami, którzy od niepamiętnych
czasów tu zakładali swoje siedliska.i tu tworzyli swoje obrzędy, obyczaje, wierzenia …
Dziś gmina Poraj jest swoistą furtką prowadzącą na jurajskie szlaki, dlatego warto poznać jej ciekawe miejsca i ścieżki, na których
możemy znaleźć OKRUSZKI HISTORII które
upadły na tę ziemię. Poznawanie naszej gminy zaczniemy od Wzgórza „Zielona” w Choroniu, bo jest to miejsce niezwykłe ze względu
na jego dzieje i położenie: wzgórze stanowi
zachodni kraniec kuesty jurajskiej; ma kształt
prawie kilometrowego grzbietu wypiętrzonego na ok. 350 m npm., wyłaniającego się
z otaczających je lasów i od zawsze pokrytego zieloną runią. Z jego szczytu roztacza się
rozległa panorama okolic, na prawie 20 km w
każdym kierunku:
- na południu horyzont zamyka Garb Woźnicko – Wieluński,
- w kierunku zachodnim roztacza się szeroka
panorama wielkiej Częstochowy, z charakterystyczną sylwetką jasnogórskiej wieży,
- na północnym widnokręgu majaczą Słoneczne Skały z ruinami olsztyńskiego zamku
i łagodne grzbiety Sokolich Gór,
- na wschodzie, za panoramą Przybynowa i
Zaborza, dostrzeżemy żarecko – jaworznickie wzgórze Laskowiec z ruinami kościoła
św. Stanisława i przemysłowe kominy powiatowego Myszkowa; od tamtego jurajskiego
wzgórza odcina Zieloną rzeczka Ordonka,
a właściwie Sucha Woda, bo taka nazwa tej
rzeczki figuruje na starych mapach z XIX i
pocz. XX wieku.
Gdyby udało się zajrzeć pod powierzchnię
wzgórza zobaczylibyśmy ułożone w niezwykłe formacje warstwy wapienia; u wylotu alei lipowej, w tzw. kamieniołomach
Gawrona, znajduje się wychodnia złoża siedlecko – chorońskiego. Pod wyżłobionymi

w zboczach Zielonej mikrowąwozami płyną
podziemne cieki, które „wyciskają się” u jej
podnóża, dając początek licznym stróżkom,
które zasilają Wartę. Jeden z takich strumieni bierze początek nieco poniżej szczytu, w
pobliżu nieczynnych kamieniołomów Koniecznego. Tutaj ponad siedemset lat temu
powstał stary Choroń, który w tym miejscu
istniał do XVII wieku, tj.do wojny trzydziestoletniej, kiedy zaraza cholery spustoszyła wieś
i wtedy przeniesiono ją na nowe (obecne)
miejsce. Niektórzy nazwę wsi wywodzą od
owego chorowania, inni źródłosłowu upatrują we wspomnianej uprzednio runi (zielonej trawy).
Położenie i ukształtowanie wzgórza powodowało, że było ono znakomitym punktem
orientacyjnym dla średniowiecznych podróżników (głównie kupców). Na Zielonej krzyżowały się średniowieczne szlaki handlowe:
- z północy na południe przebiegał trakt prowadzący z Mstowa do Koziegłów i Siewierza
i dalej na Śląsk.
- ze wschodu na zachód prowadził szlak handlowy z Krakowa i Olkusza do Krzepic i dalej
do Wielkopolski; u schyłku doby staropolskiej i w okresie zaborów stał się on szlakiem
pątniczym dla pielgrzymów zdążających na
Jasną Górę.
Po ostatnim rozbiorze Polski, w początkach
XIX wieku, w ramach tworzenia tzw. Nowego
Śląska niemieccy osadnicy z Meklemburgii,
na zachodnim zboczu Zielonej założyli wieś
Dębowiec, która w pierwszych dniach września 1939 r. stała się areną jednej z większych
bitew wrześniowej wojny obronnej: na wzgórzu Zielona i na polach między Choroniem i
Dębowcem żołnierze II batalionu 74 pułku 7
Dywizji Piechoty z Lublińca stoczyli krwawą
bitwę z oddziałami Wehrmachtu. Zbiorowa
mogiła poległych w tej bitwie polskich żołnierzy znajduje się na skraju wsi.
Na szczycie wzgórza widnieje sylwetka kościoła pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela.
Świątynia wybudowana w 1596 r. jako kaplica
z trzema drewnianymi ołtarzami przy trakcie
handlowym, na skraju ówczesnego Choronia, była nie tylko miejscem kultu religijnego,
ale służyła też jako schronienie dla ludności
w czasie najazdów, czy napadów grasantów;

świadczą o tym grube mury i okna umieszczone na wysokości ponad 3 m. W 1916 r., po
konsekracji, stała się kościołem parafialnym.
Po kilkakrotnej przebudowie dziś budowla
jest bezstylowa, a z XVI wieku pozostały jedynie dwa kamienne portale i renesansowe
zwieńczenie wejścia do zakrystii.
W pobliżu funkcjonowała karczma (istniała
prawdopodobnie w miejscu dzisiejszej plebanii); do dziś istnieje w tym miejscu studnia
wykuta w pokładach kamienia wapiennego
z oryginalnym kołowrotem z dwoma drewnianymi kubłami, z których, gdy jedno (z
wodą) wyciągano, drugie zjeżdżało w dół. Po
wojnie trzydziestoletniej, po przeniesieniu
wsi na nowe miejsce, przeniesiono tam także karczmę.
W pobliżu szczytu istnieją, dziś już nieczynne
kamieniołomy i łomiki, które kiedyś dostarczały kamienia jako budulca nie tylko mieszkańcom Choronia, oraz jako surowca do
wypału wapna. Warto zajrzeć do tych kamieniołomów, bo można w nich znaleźć ciekawe
skamieliny (odciski amonitów i belemnitów).
Ze wzgórzem Zielona wiąże się wiele miejscowych, ciekawych opowieści i legend, ale
o nich kiedy indziej.
Wiesław Popielak

Od końca XVI w. szczyt Wzgórza Zielona wieńczy sylwetka kościoła

Iza skabek - WIERSZE DLA CAŁKIEM MAŁYCH I TROCHĘ WIĘKSZYCH maluchów

Koń

Hop! I znikło ogrodzenie!
Hej! I gwiżdże w grzywie wiatr!
I sto koni nie dogoni,
konia, który pędzi tak.
Uciekają prędko drzewa,
rozwiał się dokoła świat.
I sto koni nie dogoni,
konia, który pędzi tak.
Błyszczą jabłka na jabłoni,
śpiewa gdzieś wysoko ptak,
tego konia nie dogoni,
kto nie umie pędzić tak!
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„Korsarze” po sezonie 2012

Przed nami wkrótce nowy sezon żeglarski. Wróćmy jednak do podsumowania ubiegłorocznej działalności powstałego w 2012 roku Klubu Żeglarskiego„Korsarz”. Na jego czele stoi Jarosław Popielak. Korsarze ruszyli pełną parą, czego wynikiem była otwarta wypożyczalnia
sprzętu wodnego. W sezonie załoga wystartowała w 14 imprezach
w całej Polsce. Klub podszedł ambitnie do tej kwestii i jego załoga ze
sternikiem Rafałem Jędrzejewskim startowała w zawodach w Klasie
Omega na terenie całej Polski wliczając regaty na Morzu Bałtyckim.
Pływali ze zmiennym szczęściem, ale zdobytego doświadczenia nikt
im nie odbierze. W nowym sezonie 2013 chcą poprawić wyniki sportowe i już na stałe zameldować się w ścisłej czołówce regatowej w
Klasie Omega. Trzymajmy kciuki za„Korsarzy” z Poraja.

Szkoła Podstawowa im. kpt. L. Teligi w Poraju. Stało się to za
sprawą reprezentantki porajskiej podstawówki Wiktorii Funiok, która w grach indywidualnych zajęła I miejsce oraz Weroniki Maszczyk, która uplasowała się na VI pozycji. W związku
z tym dziewczyny z Poraja zakwalifikowały się do Rejonowych
Igrzysk Młodzieży Szkolnej Województwa Śląskiego. Sportowym duchem wykazali się również chłopcy z porajskiej podstawówki, zdobywając drużynowo tytuł wicemistrza powiatu,
dzięki wysokim lokatom indywidualnym Marcina Gajewskiego - II miejsce i Bartłomieja Ścigały - IV miejsce. W punktacji
drużynowej, na którą złożyły się wyniki zespołów dziewcząt i
chłopców, szkoła w Poraju zdobyła II miejsce. Zawodnicy, którzy zajęli miejsca na podium, otrzymali pamiątkowe dyplomy
i medale. „Żeby naprawdę pokazać to, co się potrafi, trzeba zachować wewnętrzny spokój. I właśnie tym opanowaniem w grze
wykazali się moi podopieczni”. - podsumowuje nauczyciel Izabela Korpol, która przygotowała młodych badmintonistów
do turnieju.

Wędkarze podsumowali rok

Ponad 200 uczestników zawodów wędkarskich, kilkanaście zorganizowanych zawodów, szeroko zakrojone działania na rzecz
ochrony wód i środowiska naturalnego – tak w skrócie można
podsumować działalność porajskiego Koła Polskiego Związku
Wędkarskiego, funkcjonującego przy Urzędzie Gminy. W niedzielę 10 marca, członkowie koła podsumowali ubiegły rok. Prezes
koła ponownie został wybrany Włodzimierz Mielczarek. Porajscy wędkarze rozwijając swoje hobby osiągają znakomite wyniki
sportowe, ale dbają również o porządki nad brzegami Zalewu
Porajskiego i wód oraz chronią naturalne środowisko i zarybiają
akwen. W 2012 roku przeprowadzili 10 imprez, w których udział
wzięło ogółem 212 uczestników. Członkowie koła odnieśli wiele
liczących się sukcesów sportowych. Spławikowym Mistrzem Koła
został Jarosław Grądzki, Spinningowym Mistrzem Koła Marcin
Kimla. W klasyfikacji generalnej zwyciężył Andrzej Banasiak z 97
pkt., Adam Chliszczyk – 95 pkt., i Jarosław Grądzki – 88 pkt.

Imprezy szkolne

28.2. Żarki Letnisko. Turniej Mini Siatkówki Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych. Nagrody w imieniu Wójta Gminy Poraj wręczył wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Klimek.

4.3. Poraj. Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt Szkół Podstawowych. Im: Żarki Letnisko, IIm:Choroń, IIIm:Poraj, IVm: Jastrząb.

Na zawody wojewódzkie pojadą
mistrzynie z Poraja

W Powiatowym Turnieju Badmintona Szkół Podstawowych w
Koziegłowach (rocznik 2000 i młodsi) pierwsze miejsce zajęła
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sport gminny
4.3. Poraj. Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych.
Im.:Poraj, IIm:Żarki Letnisko.

zawodników do maksymalnego wysiłku. Ostatnie godziny dla wielu to prawdziwa udręka. Ale atmosfera tych zawodów jest niepowtarzalna”. - mówi Włodzimierz Rajczyk. Zawodnicy przebywają
ze sobą prawie 3 dni odcięci od świata na głębokości ponad 200
metrów pod ziemią. Nasi biegacze zajęli dobre 34 miejsce (najlepsze w historii ) na 60 startujących ekip. Podczas pięciu startów, czyli
60 godzin biegu, Leśne Ludki pokonały 726 km i 688 metrów ( 300
okrążeń trasy ). Skład sztafety: Włodzimierz Rajczyk – kapitan, Sławomir Bielecki, Łukasz Bielecki, Andrzej Mielnik.

26.2. Poraj. Hala Sportowa. Gimnazjum. Turniej Piłki Siatkowej Chłopców Szkół Podstawowych. i Szkół Gimnazjalnych.

6.2. Poraj. Turniej Piłki Nożnej Chłopców Szkół Podstawowych. Im.:Poraj, IIm:Żarki Letnisko, IIIm:Jastrząb, IVm:Choroń.

6.2. Poraj. Turniej Piłki Nożnej Chłopców Szkół Gimnazjalnych.
Im.:Poraj, II: Żarki Letnisko

Szkoła Podstawowa w Poraju
w Viziriadzie

Szkoła Podstawowa im. kpt. Leonida Teligi w Poraju brała
udział w Akcji Społecznej II Edycji Viziriady. Akcja trwała od
lipca do listopada 2012 roku. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu ze strony nauczycieli, całej społeczności uczniowskiej,
przyjaciół szkoły a przede wszystkim rodziców, którzy zakupili proszek Vizir i wycinali kupony, udało się nam zakwalifikować do grona laureatów konkursu. W akcji brało udział 414
szkół z całej Polski, w tym ponad 30 z województwa śląskiego. „Nasza szkoła zajęła trzecie miejsce uzyskując ponad 1900
punktów. Nagrody które otrzymaliśmy to: bon wartości 500 zł
na zakup nowego sprzętu sportowego oraz 11 kompletów piłkarskich strojów sportowych (koszulka, spodenki oraz getry)
kolorystycznie zaprojektowanych przez uczniów, o łącznej wartości 1320 zł”. – podsumowuje udział uczniów z porajskiej
podstawówki koordynator Przemysław Hajducki.

Leśne Ludki biegały pod ziemią

Drużyna biegaczy„Leśnych Ludków” uczestniczyła w Podziemnym
Biegu Sztafetowym w Kopalni Soli w Bochni. Ekipa z Żarek Letniska
była jedną z najbardziej doświadczonych drużyn w tych zawodach
i jedną z najstarszych. „Trudne warunki biegu zmuszają wszystkich
Nr0 3 /2 0 1 3 Ku rier Pora jski 15

Do worków zielonych
należy wrzucać czyste:
elki
- opakowania ze szkła np. słoiki, but
zeń
yszc
iecz
- stłuczkę szklaną wolną od zan
k
ręte
zak
sli,
kap
(bez
metalami i tworzywami
h)
kac
obrączek na szyj
- szkło kolorowe

iem
Do worków żółtych z przeznaczen
ć:
uca
wrz
ży
nale
tik
na plas
h pet- opakowania po płynach i napojac
ręcić
zak
ie
own
pon
i
butelkę pet zgnieść
kich
syp
ch
kuła
arty
po
ki
- pojemni
go z
- artykuły gospodarstwa domowe
tworzyw sztucznych
,
- folie, woreczki foliowe, reklamówki

bio

papier

metale

plastik

szkło

PADÓW
ZASADY SEGREGOWANIA OwDGm
inie Poraj
NIE WRZUCAMY:
o,
- szkła okiennego, samochodoweg
jonego,
zbro
a
szkł
i
nsu
faja
ny,
- luster, porcela
i
ych
- zużytych żarówek, lamp neonow
termometrów

NIE WRZUCAMY:
cznych w
- art. wykonanych z tworzyw sztu
i
łam
połączeniu z innymi materia
- styropianu
- zużytych akumulatorów i baterii

iem
Do worków żółtych z przeznaczen
ć:
uca
wrz
ży
nale
na złom
- aluminiowe puszki –zgniecione,
- czyste puszki po konserwach
- zakrętki od słoików
- opakowania stalowe,

NIE WRZUCAMY:
- puszek po farbach
- pojemników po lakierach
- opakowań po olejach i smarach
- pojemników po aerozolach

czeniem na
Do worków niebieskich z przezna
ć:
papier i makulaturę należy wrzuca
e,
row
kolo
- czyste gazety, magazyny
i worki
y
torb
i,
logi
kata
prospekty, zeszyty,
urowe
tekt
i
we
ono
kart
ier,
pap
papierowe,
pudełka, tekturę falista

NIE WRZUCAMY:
ścią
- opakowań z jakąkolwiek zawarto
ą lub
alow
met
folią
ch
ryty
pok
w
onó
kart
ań po
kow
opa
(np.
ymi
tworzywami sztuczn
)
mleku, sokach
ieru z
- lakierowanego lub foliowego pap
folderów reklamowych,
- tapet,kalki
ła lub
- zatłuszczonego papieru ( np. z mas
margaryny)

iem na
Do worków brązowych z przeznaczen
ć:
uca
wrz
zielone odpady należy
- odpady po owocach i warzywach
, np. liście,
- drobne odpady zielone z ogrodu
zie itp.
gałę
e
mał
skoszona trawa, chwasty,
zyw
war
ch
- resztki ugotowany
- obierki owoców i warzyw
- skorupki jajek; łupiny orzechów
- resztki produktów mlecznych- resztki jedzenia natury roślinnej
filtrem
- fusy po kawie, herbacie razem z
papierowym
- stary chleb
stara
- zmarniałe kwiaty doniczkowe oraz
e
cięt
aty
ziemia do kwiatów; zwiędłe kwi

Zbierania
Do Gminnego Punktu Selektywnego
komunale
ady
odp
Odpadów można przekazywać
y:
wn
zebrane w sposób selekty
hodzące z
- odpady ulegające biodegradacji poc
ew,
drz
przyciętych lub ściętych krzewów i
16 Kuri e r Pora js ki N r 11/ 2 0 1 2

						

NIE WRZUCAMY:
- resztek jedzenia w płynie
- odchodów zwierzęcych
- popiołu z kominka lub pieca
- papierosów oraz niedopałków
iniowych
- resztek metali, plastiku i folii alum
jednoray
luch
(pie
h
nyc
ężo
sprz
- materiałów
zowe, kartony po mleku)
- pełnych woreczków z odkurzacza
- podściółki dla kotów

- urobek z koszenia oraz liście
- zużyty sprzęt RTV i AGD
we
- meble i inne odpady wielkogabaryto
ny,
opo
- zużyte
- akumulatory i zużyte chemikalia

więcej na www.ugporaj.pl

