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Język migowy
w porajskim urzędzie
Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw administracyjnych w Urzędzie Gminy
Poraj mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego. Wystarczy
zgłosić chęć skorzystania z tej usługi przed planowaną wizytą w urzędzie.

Szanowni Państwo,
Zapraszam do lektury kolejnego numeru „Kuriera
Porajskiego”. W tym numerze zapraszam szczególnie
do zapoznania się z planowanymi inwestycjami, zamierzeniami i działaniami w
2012 roku, a także z artykułem dotyczącym tegorocznych zbiórek odpadów.
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

„Założeniem wprowadzenia zmian
jest ułatwienie załatwiania niezbędnych spraw w urzędach osobom mającym trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu
się, niesłyszącym bądź głuchoniemym” – mówi Maria Magdalena Gurbała, sekretarz gminy. Od
kwietnia obowiązuje znowelizowana ustawa o języku migowym
i innych środkach komunikowania się. Każdy głuchoniemy, który
zgłosi się do porajskiego UG otrzyma pomoc w postaci dostępu do
urzędnika posługującego się językiem migowym. Rolę tą pełni pracownik sekretariatu wójta Patrycja
Kluza. Świadczenie tłumacza jest
bezpłatne dla osoby uprawnionej.
Warto podkreślić, że osoby niepełnosprawne mają prawo w kontaktach z organami administracji publicznej skorzystać ponadto z pomocy tzw. osoby przybranej, która ma
im pomagać w porozumiewaniu się z urzędnikami. Osoba niepełnosprawna powinna
zgłosić takie zapotrzebowanie przynajmniej trzy dni przed terminem realizacji swojej
potrzeby, chyba że nastąpią sytuacje nagłe. Zgłoszenia chęci skorzystania z usług tłumacza migowego można dokonać osobiście w Sekretariacie Wójta Gminy Poraj, przy
ul. Jasnej 21, I piętro, a także wysyłając faks pod nr (34) 314 50 06 lub maila na adres:
sekretariat@ugporaj.pl oraz korzystając z pomocy osoby trzeciej dzwoniąc pod numer
tel. (34) 314 52 51. Z danych Polskiego Związku Głuchych wynika, że w Polsce jest 25,7
tys. osób niesłyszących oraz 33 tys. dorosłych słabosłyszących. W Polsce jest 111 wykładowców języka migowego oraz 232 tłumaczy tego języka.

obchody Święta Konstytucji 3 Maja
Serdecznie zapraszamy na Gminne Obchody Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja w Poraju.
Uroczystości oficjalne, rozpoczną się Mszą Świętą w kościele
parafialnym pod Wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa z udziałem pocztów sztandarowych, a następnie odbędzie
się przemarsz i złożenie kwiatów pod pomnikiem Marszałka
Józefa Piłsudskiego. Uroczystości zakończą się częścią artystyczną w Kinie „Bajka”.
PROGRAM
godz. 9.30
Msza Święta w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poraju z udziałem pocztów
sztandarowych
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godz. 10.30
Przemarsz ulicami miejscowości z towarzyszeniem Orkiestry
Dętej z Poraja, pocztów sztandarowych
11.05
złożenie kwiatów pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego
ok 11.40
Program artystyczny w Kinie „Bajka”:
Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Żarkach Letnisku
Dziecięcy Zespół Wokalno-Ruchowy „Nastolatki”
KGW „Porajanki”
Serdecznie zapraszamy.

inwestycje : : imprezy

Odwodnienie na ul. Krzywej w Choroniu
na ukończeniu

W ubiegłym roku wybudowano ponad 11 km urządzeń odwodniających gminę Poraj. Priorytetowe zadanie obecnej
kadencji – odwodnienie gminy Poraj – weszło w kolejną fazę realizacji. W bieżącym roku Urząd Gminy realizuje prace
na kolejnych odcinkach. Właśnie kończą się roboty przy ul. Krzywej w Choroniu, gdzie wykonano rów zakryty.

Jednym z priorytetowych zadań obecnych władz gminy Poraj jest uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej.
Poza budową oczyszczalni i kanalizacji
w Jastrzębiu oraz planowaną inwestycją budowy oczyszczalni i kanalizacji dla
Żarek Letniska i Masłońskiego, Urząd
Gminy realizuje prace polegające na
budowie lub udrożnieniu systemów
odwodniających na terenie wszystkich
sołectw. Właśnie dobiegają końca prace
przy budowie kolejnego odcinka – rowu
zakrytego przy ul. Krzywej w Choroniu.
Na zlecenie Urzędu Gminy robotnicy
wykopali już rów na całej długości blisko
153 m. Prace osobiście nadzorują wójt
Łukasz Stachera i radny z tej miejscowości Andrzej Pawłowski. Koszt wyko-

nania rowu to blisko 75 tys. zł. Problem
mieszkańców tej części gminy związany
z zalewaniem domów, piwnic i posesji
wkrótce zostanie rozwiązany. Tym bardziej jest to optymistyczna wiadomość,
że jak grzyby po deszczu powstają w tej
okolicy domki jednorodzinne. „Odtworzenie i wykonanie nowego odwodnienia stało się dla wójta Łukasza Stachery
priorytetem”. – podkreśla rzecznik UG
Andrzej Kozłowski. Po zakończeniu
prac odwadniających, ul. Krzywa na tym
odcinku zostanie utwardzona, w ten
sposób miejscowość zyska jeszcze jeden potrzebny łącznik drogowy między
ul. Wolności i Partyzantów. Aktualnie w
fazie uzgodnień znajduje się harmonogram prac w zakresie kompleksowe-

go odwodnienia gminy na 2012 rok. W
tegorocznym budżecie na ten cel wyasygnowano środki w łącznej kwocie
250 tys. zł. Obecnie trwają koncepcyjne
opracowania dalszego etapu odwodnienia gminy, na podstawie wnikliwej analizy przyczyn podtapiania.

Zostań Miss Gminy Poraj 2012

Rozpoczął się nabór do konkursu Miss Gminy Poraj 2012. Po raz kolejny w tym roku, dzięki współpracy z organizatorami konkursu Miss Polonia wybory przeprowadzone podczas Dni Gminy będą zarazem etapem najbardziej prestiżowego konkursu piękności w naszym kraju.
Już po raz drugi Referat Promocji Urzędu
Gminy Poraj i Gminny Ośrodek Kultury w
Poraju przeprowadzają konkurs na najpiękniejszą mieszkankę gminy. Jego finał odbędzie się w trakcie dwudniowych
Dni Gminy Poraj, w sobotę 7 lipca br.
„Przygotowania do konkursu weszły w finalną fazę. Obecnie rozpoczynamy nabór
kandydatek. Zastrzegamy, że na żadnym
z etapów konkursu, kandydatki nie będą
musiały się prezentować w kostiumach
kąpielowych, ani w strojach plażowych,
regulamin nie przewiduje takich ubiorów”
- informuje rzecznik Andrzej Kozłowski,
kierownik referatu. - „Mogę uchylić rąbka
tajemnicy, że w prezentacjach stawiamy
na stroje codzienne i odzież sportową”.
W konkursie może wziąć udział każda
dziewczyna z terenu gminy Poraj, bez
względu na stan cywilny. Warunkiem
jest wiek. Kandydatka musi mieć zameldowanie na terenie gminy Poraj oraz
ukończone 16 lat i pisemną zgodę rodziców (w przypadku kandydatek, które nie
ukończyły 18 roku życia). Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku miss została
Angelika Pilarska, która w ścisłym fina-

le pokonała dwanaście konkurentek.
Dziewczęta, które zgłoszą się do konkursu, trafią pod fachowe skrzydła, gdyż
przygotowaniami do konkursu zajmą
się współorganizatorzy wyborów Miss
Polonia. Dziewczęta krok po kroku nauczą się prezentacji przed publicznością
i poruszania po scenie. Projekt wyboru
Miss Gminy również zakończy się, podobnie jak w ubiegłym roku, wydaniem
gminnego kalendarza z uczestniczkami

finału. Przewidziano ponadto atrakcyjne
nagrody, wśród nich możliwość startu w
regionalnym etapie wyborów Miss Polonia i nagrody rzeczowe. Udział w wyborach miss to nie tylko szansa na wygranie wartościowej nagrody, ale i okazja,
aby zdobyć nowe doświadczenie, a przy
okazji dobrze się bawić. Szczegółowe
informacje, formularze zgłoszeniowe
oraz regulamin dostępne są na stronie:
www.ugporaj.pl.
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W pierwszą podróż na Jasną Górę
Aż 24 Chevrolety Spark, 356 telewizorów, 560 laptopów oraz wiele nagród dodatkowych czekało na laureatów
drugiej edycji Loterii „Twoje Konto z Prezentami” organizowanej przez oddziały Banku Polskiej Spółdzielczości oraz
Banki Spółdzielcze zrzeszone w BPS. Prawdziwy deszcz loteryjnych nagród spadł na klientów oddziału banku w
Poraju, w których ręce trafiły dwa laptopy i …samochód!
By wziąć udział w loterii wystarczyło
przyjść do najbliższego oddziału Banku
BPS lub banku spółdzielczego z Grupy
BPS i otworzyć konto osobiste. Bank nie
zapomniał także o dotychczasowych
klientach - każdy kto posiadał już rachunek nie obciążony debetem mógł wziąć
udział w loterii wysyłając odpowiedni
SMS. W pierwszej edycji loterii do Poraja trafił laptop. W tym roku aż dwa, a
na dokładkę… samochód! Posiadaczką
wiosennie zielonego Chevroleta Spark
została Barbara Kramarzyk z ulicy Koziegłowskiej w Choroniu, która jak nam
się przyznała, nie miała do tej pory samochodu, ale także prawa jazdy. „Mam
konto w porajskim banku, wpływają na
nie pieniądze z zasiłku przedemerytalnego, nie miałam debetu – moje zgłoszenie mogło więc zostać przyjęte do
konkursu. Wysłałam swój „los” w listopadzie ubiegłego roku, a w lutym było
losowanie i dzwoni jakaś pani do mnie
10 lutego, gdzieś około 16.00. Przedstawiła się z imienia i nazwiska i mówi, że
dzwoni z Warszawy i że: „wygrała Pani
samochód!”. Ja mówię: „Nie dowierzam!”.
To ona: Niech Pani weźmie sobie dowód
osobisty i sprawdzimy dane, pesel. I
mówi mi: „Ciesz się Pani, bo ja się cieszę”.
A ja naprawdę nie dowierzałam. Bo gdzie
tam, taki człowiek przeciętny jak ja, nie
sądziłam, że mogłam wygrać samochód.
Ta pani jednak stwierdziła, że wszystko
jest w porządku i wszystkie potrzebne
dokumenty dostanę pocztą. I po pewnym czasie dostałam pismo z Warszawy,

że samochód jest mój. Wtedy naprawdę
poczułam, że wygrałam. To pierwsza w
moim życiu taka wygrana. Ja do tej pory
nie miałam samochodu. Byłam strasznie
zaskoczona. Czasami się słyszy, że ludzie
w różnych takich konkursach wygrywają, ale jakoś nie myśli się, że może przyjść
czas, że samemu się wygra. Może zacznę
puszczać kupony Lotto?” – śmieje się
opowiadając o swojej wygranej Barbara
Kramarzyk. „Nie mam nawet prawa jazdy” – dodaje. „I już raczej nie będę robić.
Mam 57 lat i już się do tego nie nadaję
– nie przestaje się uśmiechać zwyciężczyni. - Ale córka ma i syn też, i oni będą
jeździć. Będą mnie wozić”. – Gdzie pojedzie Pani na pierwszą przejażdżkę? – pytamy panią Barbarę. - „Chyba na Jasną
Górę” – odpowiada rozpromieniona. Nie
mniej zadowolona z nagrody – przenośnego komputera – była także miesz-

kanka Choronia, Henryka Klimek. „Teraz
założę sobie Internet i sama będę z niego korzystać. Nauczę się!” - zapewniała.
Inaczej z nagrodą postąpi Grzegorz Mazurkiewicz z Poraja: „Laptopa podaruję
żonie. Ona pracuje w księgowości, całe
finanse prowadzi w domu. A nasz komputer, z którego korzysta, jest już bardzo
leciwy. Ten będzie w sam raz” – deklaruje
pan Grzegorz, który trafił do porajskiego
BPS–u, bo żaden inny bank nie chciał
udzielić kredytu studenckiego jego córce. Nagrody szczęśliwym zwycięzcom
wręczała kierownik porajskiej placówki BPS Halina Musialik w towarzystwie
Marka Kockiego, dyrektora oddziału BPS
w Częstochowie. Skoro w ubiegłym roku
w Poraju padła jedna nagroda, w tym
trzy, to ile nagród padnie w roku przyszłym? (Robert Bączyński – Gazeta Myszkowska)

Gmina Poraj dba o historię

Na terenie gminy Poraj nie brakuje śladów przeszłości, historycznej spuścizny. By tych nielicznych, nie zatarł nieubłagany czas, nie zmąciła barbarzyńska ręka wandali dba Urząd Gminy Poraj.
„Historia magistra vita est” – głosi sentencja Cycerona, który twierdził, że historia
jest „świadkiem czasu, światłem prawdy,
życiem pamięci i zwiastunką przyszłości”.
Dlatego tak ważna staje się we współczesnym świecie edukacja historyczna
młodego pokolenia i zachowanie, odrestaurowanie i pielęgnacja obiektów
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historycznych. Choć w gminie Poraj takich niewiele, to jednak istnieją te, które
wzniesione zostały ręką współczesnych
dla upamiętnienia męczeńskich i krwawych dziejów historii. Aby jak najdoskonalej, jak najtrafniej służyły swojej roli,
w nienaruszonym stanie, odnowione,
odrestaurowane dba Urząd Gminy Po-

raj. Tylko w ubiegłym roku, z inicjatywy wójta Łukasza Stachery i Referatu
Promocji, Kultury i Sportu, przeprowadzone zostały prace pielęgnacyjne przy
kilku obiektach. Zmiany w otoczeniu,
zagospodarowaniu terenu wokół miejsc
pamięci trwają na bieżąco. W Dębowcu zmodernizowane zostało otoczenie

inwestycje : : imprezy
pomnika mogiły poległych w II wojnie
światowej. W niedługim czasie przybył
nowy chodnik, maszt flagowy, tablica
z mapą gminy oraz zagospodarowano
teren wokół pomnika. Zakończyły się
również prace związane z zagospodarowaniem skweru przy ul. Piłsudskiego
w Poraju. Wraz z modernizacją całego
otoczenia wykonano także remont pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego i
zagospodarowano teren wokół stojącego tu pamiątkowego krzyża. W tych
miejscach, mieszkańcy oddają cześć i
hołd poległym za Ojczyznę, odbywają
się gminne uroczystości, obchody świąt
państwowych. Jest to każdorazowo lekcja historii dla biorących w nich udział
dzieci i młodzieży, uzupełnienie szkolnego przekazu historycznego. W Żarkach Letnisku, miejscowa społeczność i
Towarzystwo Przyjaciół Żarek Letniska,
zabiegali od szeregu lat o godne uczczenie pamięci hrabiostwa Stefanii i Karola

Raczyńskich. Dążenia wszystkich ziściły się. Podczas ubiegłorocznej imprezy
plenerowej „Imieniny Hrabiny”, odbyło
się oficjalne odsłonięcie pamiątkowego
obelisku. Wraz z obeliskiem zagospodarowano także teren wokół. Zbudowano
nowy chodnik, stanął również maszt, a
obok pomnika powiewa biało-czerwona flaga. Na takie miejsce Żarki Letnisko
czekały od wielu lat. Także w tej miejscowości przeprowadzono prace konserwacyjne przy mogile Józefa Winiata,
żołnierza Wojska Polskiego, który zginął
w 1939 r. podczas ucieczki z transportu kolejowego do obozu jenieckiego.
Na grobie znajdującym się w lesie, przy
torach linii kolejowej Warszawa – Katowice, odnowiono płytę nagrobną oraz
wykonano obrzeża z granitu i kostki
granitowej wraz z zagospodarowaniem
terenu. Przeprowadzone zostały także
prace wokół cmentarza w Poraju, na którym również nie brak miejsc pochówku

o znaczeniu historycznym. Ponadto na
bieżąco przeprowadzane są drobne naprawy konserwacyjne, utrzymanie czystości i porządku wokół obiektów. Także
dzięki pracy społecznej mieszkańców
miejscowości. Wiedza o historycznej
spuściźnie szeroko prezentowana jest
także na stronach internetowych UG i
sołectw oraz w „Kurierze Porajskim”. „To,
jak wyglądają nasze miejsca o znaczeniu
historycznym, świadczy o nas samych.
Nasz stosunek do przeszłości, z pewnością zaważy na naszej przyszłości. Obiekty
takie jak te odnowione staraniem Gminy umierają, podobnie jak i ludzie. Ale w
ludzkiej mocy jest zaszczepienie szacunku
do dziedzictwa, które jest niemym świadectwem naszej obecności na tej ziemi.
Pamięć jest przecież w ludzkiej mocy.” –
podkreśla Łukasz Stachera, wójt gminy
Poraj. Jak zapowiadają władze, dążenia
te będą intensyfikowane.

Przysmaki na stołach
Szynka

Kuźnicy, kiełbasa biała po gęzyńsku, to
Gminy Poraj na Przeglądzie „Baba Wielkanocna 2012”
w Lelowie. Dania wykonały panie z KGW „K alina” z Jastrzębia i Kuźnicy Starej. Na scenie, jako jedyny występujący
gościnnie zespół, zagrała Jurajska K apela Biesiadna z towarzyszeniem „Malw ”.
nadziewana z

Choronia,

szynka pieczona po jastrzębsku, kaczka z

tylko niektóre z przepysznych dań, które znalazły się na stole

Rokrocznie odbywający się regionalny
przegląd, nie tylko potraw wielkanocnych,
ale także ozdób świątecznych, pięknie nakrytych stołów i niezwykle kolorowych
strojów ludowych mogliśmy podziwiać
25 marca br. w hali sportowej Gimnazjum
w Lelowie, gdzie odbywał się Regionalny
Przegląd Stołów Wielkanocnych. Patronat
nad imprezą objął J. E. Ks. Biskup Antoni
Długosz wraz ze starostami powiatów. Prezentacja zgromadziła wielu znakomitych
gości, parlamentarzystów, przedstawicieli samorządów od Urzędu Marszałkowskiego, starostów, burmistrzów i wójtów
począwszy, a na przedstawicielach różnych instytucji i organizacji skończywszy.
Bohaterami imprezy były jednak panie z
kół gospodyń wiejskich, które corocznie
wkładają masę pracy w misterne wykonanie wielkanocnych potraw. Każdy miał
możliwość skosztowania specjałów ze
stołów. Największą popularnością wśród
odwiedzających cieszył się stół Gminy Poraj, przy którym potrawy skosztowali m.in.
senator RP Jarosław Lasecki, poseł na Sejm
RP Jadwiga Wiśniewska, wicemarszałek
województwa Aleksandra Banasiak, wójt
Gminy Poraj Łukasz Stachera, red. naczelny „Gazety Myszkowskiej” Jarosław Maza-

nek. Potrawy z porajskiego stołu bardzo
szybko znalazły chętnych. Na stole gościły: szynka nadziewana z Choronia, szynka
pieczona po jastrzębsku, kaczka z Kuźnicy, kiełbasa biała po gęzyńsku, nowoczesny mazurek, pasztet z galaretką chrzanową z Poraja, boczuś i wiele innych bardzo
smacznych specjałów kuchni. Wszystkie
przygotowane pod okiem prawdziwej
mistrzyni kuchni sołtys Jolanty Zalegi.
Porajski stół zachwycał bogactwem i
kunsztem wykonania potraw, ozdób wielkanocnych, kolorystyką. Panie ze swoich
stanowisk chętnie podawały przysmaki
na talerzykach, dzieliły się przepisami,
pokazywały, jak prosto zrobić ozdobę
świątecznego stołu.
Ozdoby świąteczne
w wykonaniu pań z
klubu „Natalinek” z
Masłońkich szybko
znalazły nabywców.
„Zachwycał
stół
przygotowany parzez panie z naszych
kół KGW, które najlepiej wiedzą jak kultywować tradycje,
propagować kulturę

ludową. Przegląd regionalny stołów wielkanocnych pozwolił poznać wiele potraw
specyficznych dla naszej gminy,a także
te nowe przygotowane z wielką pomysłowością i kulinarną inwencją”. - podsumowywał wójt Łukasz Stachera. Wyjazd
zorganizowali Gminny Ośrodek Kultury w
Poraju i Referat Promocji Urzędu Gminy,
pod okiem dyrektor Magdaleny Ryziuk –
Wilk i rzecznika Andrzeja Kozłowskiego.
Zwiedzający mogli podziwiać i degustować potrawy przy dźwiękach występów
zespołów z Lelowa oraz gościnnie występującej, jako jedynego zespołu spoza tej
gminy, Jurajskiej Kapeli Biesiadnej z towarzyszeniem KGW „Malwy”.
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Zbiórki odpadów w 2012 roku

Urząd Gminy Poraj kontynuuje w bieżącym roku odbiór odpadów zbieranych selektywnie przez mieszkańców gminy.
W określonych terminach można będzie się pozbyć odpadów wielkogabarytowych, sprzętu RTV i AGD, opon oraz
tekstyliów.
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
(stare meble, wersalki): zbiórka punktowa
23.05.2012r (środa) w miejscowości Poraj z ulic:
Jastrzębska, Jasna, Leśna, Górnicza, Zielona, Sosnowa, Armii Krajowej, 3 Maja, Grzybowa, Kolejowa, Piłsudskiego,
Północna, Słoneczna, Południowa, Graniczna, Kosmiczna, Wesoła, Wschodnia, Cicha, Zachodnia, Chorońska,
Mickiewicza, Orzeszkowej, Chopina, Łąkowa, Gwiezdna,
Fabryczna, Strażacka, Spokojna, Brzozowa, Księżycowa,
Kościelna, Okrężna, Ogrodowa, Kościelna, Okulickiego,
P.Skargi, Sadowa, Dębowa;
28.05.2012 (poniedziałek) w miejscowości Dębowiec
oraz Choroń z ulic: Wolności, Partyzantów, Leśna, Ludowa, Szkolna, Częstochowska, Zielona, Browarna, Koziegłowska;
29.05.2012 (wtorek) w miejscowościach Kuźnica Stara,
Kuźnica Flowark, Gęzyn oraz Jastrząb z ulic: 19 Stycznia,
Wojska Polskiego, Mickiewicza, Leśna, Stawowa, Nadrzeczna, Porajska;
30.05.2012 (środa)w miejscowości Masłońskie z ulic: Topolowa, Jurajska, Żarecka, Sportowa, Letniskowa, Świerkowa, Ostrowska;
31.05.2012 (czwartek) w miejscowości Żarki Letnisko z
ulic: Zielona, Świerkowa, Ogrodowa, Raczyńskiej, Grunwaldzka, Długa, Sportowa, Jasna, Porajska, Słoneczna,
Nadrzeczna, Lipowa, Akacjowa, Podleśna, Okrężna, PCK,
Nałęczowska, Wiejska, Szkolna, Kąpielowa, Letniskowa,
Żurawia, Wesoła, Rolna, Krótka, Sąsiedzka, Prosta, Brzozowa, Łączna, Leśna, Grzybowa, Cicha, Jodłowa, Kopernika,
Spokojna, Górna, Bagienna, Widna, Staffa
Prosimy odpady wystawić przed posesję do godz. 7.30 w
miejscu nie stwarzającym zagrożenia dla ruchu drogowego oraz umożliwiający dostęp kierowcy. Mieszkańcy ulic nie
ujętych w w/w harmonogramie proszeni są dostarczenie
odpadów do najbliższej ulicy.
Zbiórka zużytego sprzętu RTV i AGD – zbiórka punktowa
Odpady do niżej wymienionych punktów należy dostarczyć
w godzinach od 8.30 do 12.30. Prosimy mieszkańców o dostarczenie do wyznaczonych punktów odpadów zgodnie
z odbieranym w danym dniu odpadem i w wyznaczonych
godzinach.
11.06.2012r. - Poraj: przed kinem Bajka, zjazd na zalew
od ulicy Armii Krajowej, przy ulicy Zielonej (teren byłej
starej stacji kolejowej);
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12.06.2012r. - Choroń: przed OSP, skrzyżowanie ul. Leśnej i ul. Wolności i Dębowiec przed posesją sołtysa;
13.06.2012r. - Kuźnica Stara przed OSP; Gęzyn przed
OSP i Jastrząb przed OSP i budynkiem wielofunkcyjnym;
14.06.2012r. – Masłońskie zjazd na zalew przy Rybaczówce i Żarki Letnisko ul. Cicha naprzeciwko budynku
szkolnego, plac targowy, skrzyżowanie ul. Nadrzecznej i
Prostej, ul. Wesoła (teren starego sklepu).
Zbiórka zużytych opon:
Odpady do niżej wymienionych punktów należy dostarczyć w godzinach od 8.30 do 12.30. Prosimy mieszkańców o dostarczenie do wyznaczonych punktów odpadów zgodnie z odbieranym w danym dniu odpadem i w
wyznaczonych godzinach.
27.08.2012r. – Poraj: przed kinem Bajka, zjazd na zalew
od ulicy Armii Krajowej, przy ulicy Zielonej (teren byłej
starej stacji kolejowej);
W terminie 28.08.2012 r.– Choroń: przed OSP, skrzyżowanie ul. Leśnej i ul. Wolności i Dębowiec przed posesją
sołtysa.
29.08.2012 r. - Kuźnica Stara przed OSP, Gęzyn przed
OSP i Jastrząb przed OSP i budynkiem wielofunkcyjnym;
30.08.2012r - Masłońskie zjazd na zalew przy Rybaczówce i Żarki Letnisko:
ul. Cicha naprzeciwko budynku szkolnego, plac targowy,
skrzyżowanie ul. Nadrzecznej i Prostej, ul. Wesoła (teren
starego sklepu).
Zbiórka zużytych tekstyliów:
Odpady do niżej wymienionych punktów należy dostarczyć
w godzinach od 8.30 do 12.30. Prosimy mieszkańców o dostarczenie do wyznaczonych punktów odpadów zgodnie
z odbieranym w danym dniu odpadem i w wyznaczonych
godzinach.
24.09.2012 r. – Poraj: przed kinem Bajka, zjazd na zalew
od ulicy Armii Krajowej, przy ulicy Zielonej (teren byłej
starej stacji kolejowej);
25.09.2012 r. - Choroń: przed OSP, skrzyżowanie ul. Leśnej i ul. Wolności i Dębowiec przed posesją sołtysa;
26.09.2012 r. - Kuźnica Stara przed OSP, Gęzyn przed
OSP i Jastrząb przed OSP i budynkiem wielofunkcyjnym;
27.09.2012r - Masłońskie zjazd na zalew przy Rybaczówce i Żarki Letnisko:
ul. Cicha naprzeciwko budynku szkolnego, plac targowy,
skrzyżowanie ul. Nadrzecznej i Prostej, ul. Wesoła (teren
starego sklepu).

OSP

O pożarnictwie wiedzą dużo
W Urzędzie Gminy odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom
2012”. Organizatorem turnieju był Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Poraju i Urząd Gminy Poraj.
Turniej wiedzy pożarniczej składał się
z dwóch elementów. Uczestnicy najpierw pisali test, a następnie odpowiadali na pytania jury. Trzeba było
wykazać się wiedzą na temat przepisów ochrony przeciwpożarowej w tym
ochrony lasów, znajomością sprzętu
p-poż, historii straży pożarnej, znajomością zagadnień ochotniczej straży
pożarnej i udzielania pierwszej pomocy.
Organizatorami konkursu byli: Zarząd Gminny ZOSPRP w Poraju i Urząd
Gminy Poraj, którzy byli fundatorami
atrakcyjnych nagród. Nagrody wręczyli
wójt Łukasz Stachera, przedstawiciele
władz ZGZOSP w Poraju prezes dh Mariusz Karkocha, komendant dh Tomasz
Marchewka, wiceprezes dh Paweł
Krzyczmonik i czł.zarządu dh Andrzej
Kozłowski. Uczestnikami konkursu byli
laureaci wcześniejszych eliminacji szkol-

nych wśród podstawówek i gimnazjów.
„Gratuluję wszystkim uczestnikom bardzo
szerokiej wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa, historii straży. Pytania były trudne. Wykazaliście się
dużą znajomością zagadnień z tej dziedziny. Wielu z Was zapewne kiedyś będzie
prawdziwymi strażakami zawodowcami,
czego gorąco Wam życzę”- mówił wójt
Łukasz Stachera. Jak mówi prezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP dh Mariusz Karkocha: „Zawodnicy musieli odpowiadać na
pytania o zróżnicowanym stopniu trudności w zależności od kategorii wiekowej.
Pytania brzmiały m.in. która tętnica u
człowieka jest najgrubsza, jaką masę ma
toporek strażacki, które gazy zalicza się
do gaśniczych, a nawet kto był wykonawcą piosenki „Płonąca stodoła”. W Turnieju
zwyciężyli: w kat. szkół podstawowych:

1.Zuzanna Pluta SP Choroń; 2.Dawid
Zimny SP Choroń; 3. Patrycja Kaleta SP
Żarki Letnisko; 4.Dominik Wójcik SP Choroń; 5. Szymon Grzesik SP Żarki Letnisko.
w kat. szkół gimnazjalnych (wszyscy z
Gimnazjum w Poraju): 1.Robert Wiewióra;
2. Katarzyna Okularczyk; 3.Marlena
Nocuń; 4.Konrad Wieczorek; 5. Sylwia
Zgryźniak. Wszyscy laureaci otrzymali nagrody rzeczowe w postaci sprzętu
elektronicznego, a przygotowujący dzieci do turnieju nauczyciele Lidia Królak i
Michał Drzewiecki drobne upominki.

Płoną trawy

Tej wiosny strażacy z KPPSP w Myszkowie i strażacy ochotnicy z naszej gminy wielokrotnie zmuszeni byli gasić pożary
płonących traw. Nie pomagają liczne apele.
Nie ma ani jednego dnia, by czerwony kur nie piał, w którymś z sołectw naszej gminy, Strażacy wielokrotnie uczestniczą w gaszeniu niebezpiecznych pożarów. Większość pożarów, wybucha w wyniku fatalnych w skutkach wypalaniach
suchej roślinności. O negatywnym wpływie wypalania traw
na środowisko naturalne, system biologiczny powiedziano
i napisano bardzo wiele. Najczęściej apele z mediów, władz
gminy, z kościelnych ambon trafiają w próżnię. Nie docierają w żaden sposób do podpalaczy. Pod koniec marca wiele
zastępów straży pożarnej gasiło płonące trawy nad Wartą.
Ogień trawił spore połacie suchej roślinności w Jastrzębiu
i Poraju. Dzięki intensywnym działaniom straży pożarnej i
strażaków ochotników pożar udało się ugasić. Jednak każdego dnia odnotowywane były wyjazdy do gaszenia traw. Corocznie obserwujemy proceder nagminnego wypalania traw
i pozostałości roślinnych na polach, będący niejednokrotnie
przyczyną powstawania groźnych pożarów lasów, łąk, zabudowań gospodarczych oraz innych obiektów budowlanych.
Wypalanie traw to jeden z najbardziej brutalnych sposobów
niszczenia naszego otoczenia. Wypalanie traw na łąkach i polach nie daje żadnych korzyści. Wręcz przeciwnie - przynosi
jedynie szkody dla człowieka i środowiska w którym żyje.
Wypalanie traw jest przestępstwem! Wypalanie traw jest nielegalne! Wypalanie traw jest niezgodne z prawem! Innego
rodzaju pożar wybuchł w środę 11 kwietnia, wzdłuż torów
od Żarek Letniska aż do Osin. Iskry sypiące się spod kół pociągu jadącego w kierunku Częstochowy spowodowały szereg pożarów wzdłuż torów, na odcinku od Myszkowa - Nowej

Wsi do Poraja. W akcje gaśnicze zaangażowanych było kilka
jednostek straży pożarnej oraz dwa śmigłowce. Na naszym
terenie, prócz Myszkowa paliło się także w Żarkach Letnisku, w Ostrowie, w okolicach Masłońskiego i samym Poraju.
Rozprzestrzenianiu się ognia sprzyjał lekki wiatr i wysuszone
podłoże. W Żarkach Letnisku pożar z nasypu przeniósł się na
poszycie leśne, zaś w Masłońskich, przy ul. Ostrowskiej ogień
zaczął zagrażać budynkowi mieszkalnemu i zabudowaniom
gospodarczym położonym w bliskiej odległości od torów.
W walce z żywiołem pomagały dwa śmigłowce zrzucające
wodę z powietrza. Akcje gaśnicze wzdłuż linii kolejowej w
gminie Poraj trwały do wieczora.
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Inwestycyjna ofensywa w Gminie Poraj w 2012 r.
Tegoroczny budżet, jednogłośnie uchwalony przez Radę Gminy Poraj, jest bardzo ofensywny, ale realny do wykonania.
Z własnych środków Gmina wyasygnowała spore kwoty na inwestycje. Do tego dojdą również środki pozabudżetowe,
które Urząd Gminy planuje w tym roku pozyskać. Najbliższe miesiące będą prawdziwą inwestycyjną ofensywą.
Najważniejsze zadania inwestycyjne Gminy Poraj na 2012
rok:
Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej, odwodnienie:
Gmina Poraj przystępuje do prac przy budowie oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla Żarek Letniska i
Masłońskich. Oczyszczalnia powstanie do końca 2013 roku
i będzie obsługiwała także miejscowości z gmin Koziegłowy i Żarki, które będą partycypować w realizacji inwestycji. Oczyszczalnia w Żarkach Letnisku będzie największym
tego typu obiektem w gminie. Koszt jej powstania szacuje
się na ok. 10 mln zł. Realizowany będzie również drugi etap
budowy kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu. Kontynuowane
będą prace związane z odwodnieniem gminy, poprzez odtworzenie i przebudowę rowów, przepustów, kolektorów
w najbardziej newralgicznych miejscach. Przeprowadzony
zostanie remont kanału sanitarnego w ciągu ulic Skargi
i Fabrycznej w Poraju, natomiast przy ul. 3 Maja i Wesołej
powstanie wodociąg. Trwa przygotowanie dokumentacji
na budowę oczyszczalni i kanalizacji dla sołectw Kuźnica i
Gęzyn.
Przebudowa i modernizacja dróg:
Największa tegoroczna inwestycja dotyczy modernizacji
drogi wojewódzkiej 791, na odcinku od Masłońskich do
Osin wraz z budową ścieżek pieszo-rowerowych i nowego
ronda w Poraju. Szacowany koszt inwestycji to ok. 15 mln
zł. Na modernizację dróg gminnych również przeznaczono środki, z których wykonane zostaną: w Poraju – ul. Zachodnia, ul. Sportowa, I etap ul. Kochanowskiego, II etap
ul. Północnej; w Choroniu – ul. Piwniczna, ul. Górska i ul.
Źródlana; w Żarkach Letnisku – I etap ul. hr.Raczyńskiej,
Nadrzeczna (od przejazdu do DW), natomiast we wszystkich sołectwach wykonana zostanie pozimowa naprawa
dróg i uzupełnianie ubytków. Prace inwestycyjne obejmą
również chodniki przy następujących ulicach: w Poraju –
I etap ul. Kościelnej, ul. Wesoła, I etap ul. Leśnej, I etap ul.
Chorońskiej; w Żarkach Letnisku – na newralgicznym odcinku, kontynuacja chodnika przy ul. Słonecznej wzdłuż ul.
Letniskowej oraz w Kuźnicy Starej przy szkole w kierunku
Gęzyna. Sukcesywnie uzupełniane będzie oświetlenie ulic
we wszystkich sołectwach, w newralgicznych miejscach,
celem zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców.
Inwestycje kolejowe:
Dzięki owocnej współpracy z PKP S.A. i kolejowymi spółkami możliwy stanie się generalny remont dworca kolejowego w Poraju, na który sporządzana jest dokumentacja,
a pod koniec roku rozpoczną się prace modernizacyjne na
ok. 3 mln zł. W sierpniu przebudowany zostanie przejazd
kolejowy w Poraju. Koszt całości inwestycji wynosi ok. 1
mln zł. Ponadto zmodernizowane zostaną perony i przejazdy. Zaplanowane zostaną również na przyszłe lata kolejne
remonty infrastruktury kolejowej na terenie gminy Poraj.
Ekologia: Prowadzona będzie wielokierunkowa działalność
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zorientowana na ochronę środowiska. Najistotniejszym
elementem budowania pozycji świadomości ekologicznej
w gminie, oprócz edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży, stanowi włączenie i zaangażowanie mieszkańców 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 tym roku 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. Wdrażany będzie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji oraz podejmowane prace nad wdrażaniem zapisów tzw. ustawy śmieciowej.
Oświata:
W bieżącym roku wykonany został projekt oraz przeprowadzone zostaną pierwsze prace przy budowie przedszkola w
Żarkach Letnisku. Na termomodernizację budynku Szkoły
Podstawowej w Choroniu gmina pozyskała 85% dofinansowania z ogólnej kwoty inwestycji 1 mln zł. W okresie wakacyjnym przeprowadzone zostaną niezbędne inwestycje
oraz remonty we wszystkich szkołach i przedszkolach w
gminie Poraj. Ponadto do WFOŚ złożony został wniosek o
dofinansowanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Poraju. Nieustannie czynione będą starania o
rozwój bazy dydaktycznej oraz podnoszenie jakości kształcenia w szkołach podległych Gminie Poraj.
Bezpieczeństwo publiczne:
Na bezpieczeństwo publiczne przeznaczone zostanie ponad 600 tys. zł. Sporą część tej kwoty stanowi modernizacja
remiz ochotniczych straży pożarnych, a także rozbudowa
gminnego monitoringu i zakup kolejnych kamer na teren
wszystkich sołectw. Zakupiony zostanie nowy wóz strażacki dla Kuźnicy Starej, dofinansowane zostały i zakupione
nowe wozy dla policji i straży pożarnej oraz zamontowane
kolejne progi zwalniające.
Służba zdrowia i pomoc społeczna:
Przygotowana została dokumentacja i złożony wniosek o
dofinansowanie do WFOŚ, na kompleksową termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poraju.
Obecnie planowane są remonty zarówno wewnątrz, jak i
na zewnątrz budynku. Nieustannie podnoszona jest jakość
świadczonych usług medycznych. Przez GOPS w Poraju
przeznaczona zostanie kwota ok. 3,7 mln zł na pomoc społeczną świadczoną dla mieszkańców gminy.
Kultura fizyczna i sport:
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. Ocenę merytoryczną przeszedł wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego na rozbudowę terenu sportowo – rekreacyjne-
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go wokół porajskiego Orlika oraz budowę amfiteatru wraz
z widownią. Koszt dofinansowania wyniesie 85% ogólnej
kwoty wartości inwestycji, którą szacuje się na 1,6 mln zł.
Kontynuowana będzie rozbudowa infrastruktury sportowej, powstanie budynek klubowy „Polonii” Poraj przy ul.
Sportowej, doposażone zostaną place zabaw, zakupiona
zostanie ścianka do wspinaczki oraz zarezerwowane środki
na powstanie „Białego Orlika”, tj. lodowiska, które zamontowane zostanie w Poraju na sezon zimowy 2012/2013.
Zostaną przeprowadzone kolejne prace na basenie kąpielowym w Żarkach Letnisku oraz zagospodarowanie terenu
wokół obiektu. Pomoc finansową uzyskują 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 2012,
Festiwal Twórczości Janusza Gniatkowskiego, Folkloriada,
Imieniny Hrabiny, 5-lecie KGW „Malwy” oraz mnóstwo innych, także nowych inicjatyw kulturalnych. Zakończy się
modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Poraju, także
poprzez zagospodarowanie okolicznego terenu. Rozpoczęta zostanie 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. Aby z naszej przestrzeni
publicznej zniknęły panoszące się dotąd, urbanistyczny
bezład, wizualny marazm i brzydota. Sporo pracy zostanie włożonej w modernizację centrów każdego z sołectw,
w szczególności Poraja i Żarek Letniska. 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:
Nieustannie czynione będą starania o bardziej profesjonalną obsługę mieszkańców i interesantów w Urzędzie
Gminy, poprzez podnoszenie jej jakości. Przeprowadzany
jest obecnie remont tzw. „starego urzędu gminy” przy ul.
Górniczej, gdzie swoje miejsce znajdą docelowo Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej i powstająca gminna spółka
komunalna PORECO, która ma udrożnić prawidłowe funkcjonowanie gospodarki komunalnej w gminie Poraj.
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

Najbardziej wpływowi w powiecie:
1. Lasecki, 2. Stachera, 3. Kleszczewski

W plebiscycie czytelników na najbardziej wpływowego człowieka z powiatu myszkowskiego, zorganizowanym przez„Dziennik
Zachodni” i portal myszkow.naszemiasto.pl, wójt Łukasz Stachera zdobył drugie miejsce, po senatorze RP Jarosławie
Laseckim, a przed wicemarszałkiem Województwa Śląskiego Mariuszem Kleszczewskim, który zajął trzecią lokatę.

„Dziękuję wszystkim, którzy oddali na mnie
głos w plebiscycie. Uzyskanie tak sporego
poparcia wśród czytelników i internautów
niezmiernie cieszy, tym bardziej, że grono
konkurentów było zaszczytne. Zajęcie miejsca po senatorze Laseckim, a przed marszałkiem Kleszczewskim jest niezwykle nobilitujące. Domniemywam, że pozycja uzyskana
przeze mnie w plebiscycie związana jest z
funkcjami, które do tej pory sprawowałem.
Na marginesie dodam jednak, że bardziej
adekwatne niż „wpływowi” jest słowo „skuteczni w działaniu”, „efektywni”. Nie zmienia
to faktu, że czytelnicy i internauci oceniali
w rzeczywistości działanie poszczególnych

osób dla społeczności lokalnej, wywieraniu największego ich wpływu na zmiany w
naszym regionie”. – podsumowuje wyniki
plebiscytu wójt Łukasz Stachera. Plebiscyt
trwał w dniach 1-15 kwietnia. W plebiscycie można było głosować na: senatora
RP Jarosława Laseckiego, poseł na Sejm
RP Jadwigę Wiśniewską, wicemarszałka
Województwa Śląskiego Mariusza Kleszczewskiego, starostę Wojciecha Pichetę,
wicestarostę Jana Kierasa, włodarzy gmin:
burmistrza Myszkowa Włodzimierza Żaka,
burmistrza Żarek Klemensa Podlejskiego,
burmistrza Koziegłów Jacka Ślęczkę, wójta
Poraja Łukasza Stacherę, wójta Niegowy

Krzysztofa Motyla, przeora Klasztoru w Leśniowie ojca Jerzego Kielecha i właściciela
firmy Sokpol Romana Sobczyka.
Wyniki głosowania:
1. 2660 głosów Jarosław W. Lasecki
2. 1560 głosów Łukasz Stachera
3. 1507 głosów Mariusz Kleszczewski
4. 940 głosów Jan Kieras
5. 723 głosy Klemens Podlejski
6. 568 głosów Jadwiga Wiśniewska
7. 444 głosy Jacek Ślęczka
8. 154 głosy Wojciech Picheta
9. 135 głosów Włodzimierz Żak
10. 119 głosów Ojciec Jerzy Kielech
11. 30 głosów Krzysztof Motyl
12. 14 głosów Roman Sobczyk
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GKRPA : : who is who
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (cz. 6)

Pijani kierowcy je d ą zdecydowanie gorzej,
za to skuteczniej zabijają

Od

niedzieli

15

kwietnia startuje pierwsza edycja ogól-

nopolskiej kampanii Odpowiedzialny Kierowca 2012. Tego

Międzynarodowy
Dzień Trzeźwości. Wśród blisko trzystu gmin, które przystąpiły do kampanii, znajduje się Gmina Poraj. K ampanijne
zadania realizowane będą na wszystkich szczeblach społeczności lokalnej. W projekt włączone zostały szkoły
podstawowe i gimnazjalne, a także dorośli uczestnicy ruchu drogowego!
dnia na całym świecie obchodzony jest

Kampania Odpowiedzialny Kierowca jest odpowiedzią na
wciąż niemalejący problem pijanych kierowców, brawury
i krótkowzroczności za kierownicą oraz wynikającej z tego
liczby wypadków, w tym z udziałem pieszych i rowerzystów.
Celem programu jest wspólna walka z tymi niepokojącymi
zjawiskami poprzez edukację i profilaktykę wśród dzieci, by
już od pierwszych klas szkoły podstawowej zaszczepić w nich
najważniejsze zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu
drogowym – pieszo, rowerem, motorowerem czy w końcu
samochodem i motocyklem. Z danych opublikowanych niedawno przez Komisję Europejską wynika, że na europejskich
drogach codziennie ginie 85 osób. Niestety Polska należy do
niechlubnych liderów w tej grupie! Główne cele kampanii to:
walka z kierowcami prowadzącymi samochód pod wpływem
alkoholu, promocja bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poprawa znajomości przepisów, samodoskonalenie własnych

umiejętności, rozwaga, umiejętność udzielenia pierwszej pomocy. W ramach kampanii Odpowiedzialny Kierowca przygotowano praktyczne zestawy profilaktyczno-edukacyjne, których treść skierowana jest do wszystkich uczestników ruchu
drogowego: od tych najmłodszych do najstarszych. Znacząca
większość akcji profilaktycznych skierowana jest jedynie do
dorosłych kierowców. Ich celem jest uświadomienie błędów,
które popełniają oraz wskazanie odpowiednich zachowań.
„Doświadczenie pokazuje, że negatywnych przyzwyczajeń
nie zmienią tylko same plakaty przy drogach czy spoty telewizyjne. Naszym rozwiązaniem tego problemu jest więc inna
strategia, która opiera się niemal całkowicie na edukacji przyszłych pokoleń kierowców” – podkreśla Anna Trąbska, gminny pełnomocnik ds. PRPA i koordynator kampanii. Wpojenie
dzieciom już od najmłodszych lat podstawowych zasad bezpieczeństwa drogowego gwarantuje, że w przyszłości staną
się dla nich naturalnymi odruchami. Więcej informacji na:

www.OdpowiedzialnyKierowca.pl,
www.TrzezwyUmysl.pl
www.AkademiaNauczyciela.pl

Who is Who w Gminie Poraj - cz. IV
Michał Grzybowski – prezes Zarządu Ludowego
Klubu Sportowego „Polonia” Poraj,
działacz sportowy
Rocznik 1970. Od urodzenia mieszkaniec naszej gminy. Jest synem Stanisława
Grzybowskiego, długoletniego prezesa „Polonii” i dyrektora Fabryki Wózków
Dziecięcych. Od 1980 roku związany z Polonią. Najpierw jako zawodnik sekcji
tenisa stołowego, później jako trener, następnie członek zarządu, a od 2004 roku
prezes zarządu. Jako zawodnik przeżył wszystkie awanse i sukcesy Polonii. Będąc
tenisistą naszego klubu, osiągnął największe sukcesy indywidualne w historii Polonii. Następnie reprezentował barwy częstochowskiego AZS-u i pomagał w procesie
szkolenia młodzieży naszego klubu. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i pracuje w firmie ubezpieczeniowej. Został prezesem klubu w trudnym okresie. Były dwie sekcje, niski budżet i kiepska infrastruktura. Teraz jest już 6 sekcji, rozsądny budżet, stale poprawiane obiekty sportowe. Obecnie wspólnie z zarządem dąży, aby Polonia była przyjaznym klubem dla młodzieży, wychowywała
i kształtowała charaktery zawodników, odnosiła sukcesy sportowe, i była klubem stabilnym finansowo dzięki dotacji z Urzędu Gminy i wielu sponsorom. Dużym wyzwaniem dla zarządu, będzie zorganizowanie 35-lecia istnienia klubu i X Memoriał im.Stanisława
Grzybowskiego 28 lipca tego roku. Prywatnie od wielu lat związany jest z Anną Sznober. Jego hobby to uprawianie sportu ( tenis
stołowy, siatkówka, tenis, narty, bieganie i żeglarstwo), teatr i czytanie książek historycznych, sensacyjnych i biznesowych
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ekologia :: kultura

Akcja na start!

„Zalew w Poraju – czysto jak w raju”. Pod taką dewizą rozpoczęliśmy drugi rok inicjatywy społecznej ponad podziałami. W sobotę 14 kwietnia miała miejsce pierwsza w tym roku akcja sprzątania naszego zalewu.
Wystartowaliśmy o godzinie 10:00 w sześciu sektorach. Sprzątanie zakończyło się
około godziny 13:00. Urząd Gminy Poraj
zaopatrzył organizatorów w dwa kontenery, które ustawiono (jak na poprzednich
akcjach) na starej drodze Poraj- Masłońskie - przy słupie wysokiego napięcia. Na
frekwencję narzekać nie można. Pojawiło
się prawie 100 osób! Byli to zarówno przypadkowi spacerowicze, jak i stała, silna
ekipa. W porównaniu z zeszłym rokiem
śmieci w okolicznych lasach i na plaży
było znacznie mniej. Jednak podczas akcji
zebraliśmy 15 m3 śmieci. Organizatorzy
mają nadzieję, że jest to spowodowane
wzrostem poziomu edukacji ekologicznej,

Kącik z Pegazem (cz.IV)

Dziś swoją twórczość
prezentuje

Marta Dziedzina
***
z czekoladowych włosów
kobiety biegnącej do tramwaju
uśmiecha się drzewo
za parę dni i parę godzin
puszczą pąki i urodzą się anioły
koty z waty cukrowej
włażą na płoty strącają gliniane garnki świętych
samolot jak nożyczki tnie
malinowe płótno nieba
wsiądź ze mną do dziurawej łodzi
nie zapomnisz nigdy tej przejażdżki
będzie dzika i jak agrest cierpka
a później przy kominku
zielony fotel opowie nam bajkę

a nie nierozpoczętym w pełni sezonem
letnim i wędkarskim. Dwa tygodnie temu
pracownicy z RZGW rozstawili 6 beczek. W
sobotę rozstawiono kolejnych 6 wzdłuż
linii brzegowej. Beczki będą opróżniane
z częstotliwością raz na tydzień. Zainstalowano także 12 tabliczek edukacyjnych
na plażach, w lasach, przy wjazdach nad
zbiornik i przy beczkach. Wójt Łukasz
Stachera osobiście patrolował i wspierał
uczestników we wszystkich punktach
zbiórek. Swoją obecność mocno podkreśliła grupa z Przedszkola „Leśne Skrzaty”,
poprzez przygotowane kolorowe transparenty zachęcające do wspólnej współpracy. Po raz kolejny swoje zaangażowanie

o tym że kiedyś
wiosna była kostką mlecznej czekolady
w buzi pięciolatki
***
twoja nieobecność ma smak
herbaty z cynamonem
i zapach
nie wiadomo czego
***
nic takiego się nie dzieje
trochę mi zimno i smutno
jak psu
co mu na głowę z rynny woda leci
i nie ma jak odejść stamtąd
bo za szyję do słupa przywiązany
może powinnaś pójść do lekarza
może powinnam
pójść i rozpłakać mu się w kitel
panie doktorze
jest mi tak strasznie zimno

w sprzątanie zalewu pokazali strażacy z
OSP Kuźnica, OSP Gęzyn oraz OSP Żarki
Letnisko. Na trasie akcji sprzątania spotkać
można było również radnych: Katarzynę
Kaźmierczak, Annę Zagrodę, Zbigniewa
Rajczyka, Przemysława Bąka i Jana Dudę.
Następna akcja sprzątania zaplanowana
jest na 16 czerwca. W imieniu organizatorów zapraszamy rodziny, grupy formalne i
nieformalne, także każdego, kto po prostu
chce pomóc!
- Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli
nam zbierać śmieci. Robimy to dla samych
siebie - podsumowuje Katarzyna Rzepka,
koordynator akcji. (Paulina Bejm)
taki ziąb wkrada mi się w duszę
serce
serce mi zamarza
może
może przepisze mi pan
wąski parapet na szóstym piętrze
klatkę z lwem albo ostre narzędzie
pan doktor patrzy spod okularów
jak ojciec
wyrozumiale
dobrze dziecino mówi
i na wzmocnienie gruby koc
*Marta Dziedzina - zim liczy sobie już
dwadzieścia i jedną. Studiuje obecnie wesoło w
grodzie Kraka. Rozpoznać ją można po długich
spacerach i ciągotach do kotów. Lubi patrzeć
prosto w oczy i uśmiechać się od ucha do ucha.
Pisze od dawna. Sama już nie pamięta, kiedy był
początek. A zaprzestawać nie ma zamiaru.
Wiesław Popielak
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imprezy mijającego miesiąca

Kreatywny recykling w galerii

W Gminnym Ośrodku Kultury w Poraju, odbył się wernisaż Szkła Unikatowego „Kreatywny Recykling +“. Autorem prac jest Adam Kruszyński,
absolwent częstochowskiego Liceum Sztuk Plastycznych i Akademii Sztuk
Pięknych we Wrocławiu. Wystawa obejmuje obiekty użytkowe wykonane
ze szkła opakowaniowego oraz unikatowe rzeźby. Prezentowane prace
powstały na przestrzeni kilku lat. Uzyskany efekt artystyczny jest wynikiem
procesu twórczego, na który złożyły się lata doświadczeń, zdobyta wiedza
i uważna obserwacja naturalnych właściwości materiału. „Zgromadzona publiczność z zainteresowaniem oglądała zaprezentowane w Galerii
Sztuki Współczesnej prace. Duża liczba przybyłych na wernisaż miłośników sztuki pozwala twierdzić, że istnieje potrzeba i zasadność organizacji
podobnych wystaw” - podkreśla dyrektor GOK Magdalena Ryziuk – Wilk.

było podziwiać na Kiermaszu Wielkanocnym, który odbył się 29 marca br.
w Budynku Wielofunkcyjnym w Masłońskim. Można było na nim stać się
posiadaczem różnych wielkanocnych ozdób wykonanych przez panie należące do klubu, m.in. figurki z masy solnej, zrobione na szydełku serwetki
i wiele innych. Chętnych na nabycie tych prawdziwych arcydzieł rąk zdolnych mieszkanek Masłońkich nie brakowało.

Wielkanoc w Klubie Seniora
w Żarkach Letnisku

Klub Seniora „Czarka” działający w Żarkach Letnisku, zorganizował wielkanocne spotkanie dla wszystkich członków i zaproszonych gości. Zaproszenie szefa „Czarki” Józefa Zimoląga i Zarządu Koła PZERiI przyjęli m.in.:
księża parafii w Żarkach Letnisku proboszcz Maciej Klekowski i Marek Gaborski, wiceprzewodniczący rady Krzysztof Klimek oraz w imieniu wójta
Łukasza Stachery rzecznik Andrzej Kozłowski. Nie zabrakło, tak ważnej
tego dnia, modlitwy ks. M.Klekowskiego, życzeń nadziei, życzliwości i wiosennej radości. Zachwyt budziły smaczne, kunsztownie przyrządzone potrawy i pięknie udekorowane stoły, o co zadbały panie z „Czarki”. Na uwagę
zasługuje ogrom pracy członków Klubu Seniora, doskonała organizacja i
perfekcjonizm włożony w przygotowanie spotkania, z których każde daje
członkom koła radość, zadowolenie i satysfakcję z działania, co przedkłada się na wzrastającą liczbę osób w wieku emerytalnym, chętnych do aktywnego działania w Żarkach Letnisku.

Warsztaty plastyczne
dla dzieci i dorosłych

W okresie przedświątecznym w dniach 26 marca do 2 kwietnia zostały zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Poraju Warsztaty Plastyczne
dla Dzieci i Młodzieży „Nim przyjdzie wiosna” oraz Świąteczne Warsztaty
Rękodzieła „Ozdoby Wielkanocne” dla Osób Dorosłych. Zajęcia prowadzone były przez plastyczki z GOK: Ewelinę Kustrę, Martę Jędrzejewską oraz
Zofię Chwastek. Tematyka oczywiście związana była ze zbliżającymi się
świętami. W programie warsztatów znalazło się tworzenie : paper mache,
pisanek i palm wielkanocnych oraz stroików świątecznych.

Porajskie przedszkolaki
powitały wiosnę

Kiermasz u „Natalinek”

Gminny Ośrodek Kultury w Poraju zorganizował również warsztaty plastyczne dla pań z Klubu „Natalinek” w Masłońskim. Powstałe prace można

12 Kuri e r Pora js ki N r 4/ 20 1 2

Jak co roku, przedszkolaki z Przedszkola „Leśne Skrzaty“ w Poraju uroczyście
powitały wiosnę. Barwny korowód dzieci z kolorowymi kwiatami i Marzanną powędrował ulicami, docierając aż nad most przy ul. Jastrzębskiej. Choć
tegoroczna zima była krótka, „dała się nam we znaki“ potężnymi mrozami.
Wszyscy tęsknili już za słońcem, zieloną trawą i pierwszymi wiosennymi
kwiatami, zwłaszcza, że kalendarzowa wiosna już zawitała. Aby została,
dzieci z porajskiego przedszkola „Leśne Skrzaty” topiły Marzannę – symbol
złej zimy. Dzieci pożegnały zimę i powitały wiosnę z ogromną radością, maszerując ze śpiewem na ustach: „Marzanno - Marzanno ty zimowa panno
pięknie cię żegnamy, bo wiosnę witamy“. Spacer ulicami miejscowości był
okazją do poszukiwania pierwszych oznak wiosny. Ostatecznie przyniesioną i wykonaną wspólnie z paniami Marzannę, wrzucono do rwącej Warty.

imprezy mijającego miesiąca : : sport

Przedszkolaki w Urzędzie Gminy
z życzeniami świątecznymi

W przeddzień Świąt Wielkanocnych w Urzędzie Gminy pojawili się niezwykli mali goście – grupa przedszkolaków z porajskiego przedszkola „Leśne
Skrzaty”. Maluchy przybyły wraz z dyr. Beatą Rajczyk i gronem pedagogicznym by złożyć życzenia wójtowi Łukaszowi Stacherze. Przedszkolaki
okazały się niezwykle rezolutne, bardzo śmiałe i mądre. Zachwyciły, jak
zawsze, śmiałymi interpretacjami wierszy i piosenek. W trakcie spotkania
wójt Łukasz Stachera złożył życzenia wszystkim dzieciom i pracownikom
przedszkola, a na koniec obdarował małych gości słodkościami. Z pewnością tego typu wizyty cieszą w sposób szczególny, to ogromna radość i
przyjemność gościć dzieci, które są przyszłością naszej gminy

tkaniu wyświetlony został film „Fanaa”
– „Unicestwienie”. Historia tragicznej
miłości niewidomej kaszmirskiej dziewczyny Zooni i Rehana - przewodnika turystycznego w Delhi. Warto wspomnieć,
że to pierwsza hollywoodzka produkcja,
do której część zdjęć powstała w Polsce.
Za scenerię finałowych, dramatycznych
fragmentów filmu posłużyły majestatyczne szczyty Tatr, a ekipa wynajęła
jeden z domów w Zakopanem.

Witaj wiosno!

Pod tym hasłem przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej w Choroniu przywitały Wiosnę! Grupa 3, 4 – latków po opieką Katarzyny Kot wykonały Marzannę oraz krótką inscenizację na cześć wiosny. Grupa 5,6 – latków pod
opieką Iwony Łyszczarz podczas swojego wiosennego występu zamieniły
się w ważki, motyle, biedronki, bociana, niedżwiedzia, przebiśniega, bazie, skowronka. Wśród nich królowała pani Wiosna w role ,której wcieliła
się Anna Królak. Podczas występu oczywiście nie zabrakło narratorów w
role których wcieliła się Zosia Wnuk oraz Patryk Wieczorek.
Po występach nie zabrakło gromkich braw od całej społeczności szkolnej
oraz podziękowań od dyrektor Doroty Mizery.

Prelekcje o Indiach

Aż dwukrotnie w porajskim Kinie „Bajka”, z prelekcjami o Indiach wystąpił znany krakowski podróżnik i wykładowca akademicki, znawca teatru
indyjskiego Marcin Ciemniewski. Okazja do wizyty w Poraju były III „Spotkania wokół filmu”. Najpierw wykładu wysłuchali gimnazjaliści z Poraja
i Żarek Letniska, a wieczorem wszyscy chętni. Podróżnik opowiadał o
swoim pobycie w Indiach, o życiu codziennym tamtejszej ludności oraz o
kulturalnej mozaice tego odległego państwa. W barwnych opowieściach
nie zabrakło także tematyki z Pakistanu, Bangladeszu i Kaszmiru. Po spo-

W rundzie wiosennej już dziesięć punktów

Seniorzy Polonii Poraj w rundzie wiosennej 2012 rozegrali już cztery spotkania. Trzy z nich zakończyły się sukcesem, a derby w Myszkowie remisem.

Seniorzy Polonii Poraj w rundzie wiosennej 2012 rozegrali już cztery spotkania.
Trzy z nich zakończyły się sukcesem i
wygraną naszej drużyny: z Rakowem
3:0, z Pogonią Blachownia 3:0 i z Płomieniem Kuźnica Marianowa 2:1. Duży
niedosyt i niezadowoleni pozostało po
meczu derbowym z Myszkowem, lecz
właśnie te spotkania mają to do siebie,

że bez względu na miejsce zajmowane
w tabeli nie ma w nich faworyta. Piłkarze trenują cztery razy w tygodniu. Do
zajęć treningowych po długiej przerwie
powrócił bramkarz Dawid Woźniak, który oprócz zajęć z drużyną ma również
treningi indywidualne. O komentarz
poprosiliśmy trenera pierwszej drużyny
Krzysztofa Całusa: Drużyna w czterech

rozegranych spotkaniach zdobyła 9 bramek, straciła 2. Miała okresy dobrej gry,
a o jej zaangażowaniu świadczyć może
ilość stworzonych sytuacji bramkowych.
W rozegranych czterech meczach było
ich około 25, w tym dwa rzuty karne. Doskonalimy grę ofensywną z dużym naciskiem na poprawę skuteczności strzeleckiej wszystkich zawodników.
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Podstawówki rywalizowały w halówkę
W porajskim Gimnazjum odbył się Powiatowy Turniej w Piłce Nożnej Halowej szkół podstawowych. Wystartowało osiem
zespołów m.in. z Poraja, Myszkowa, Żarek. Z pucharem Wójta Gminy Poraj wyjechała drużyna SP Nr 1 w Myszkowie.
Rozgrywki w hali sportowej Gimnazjum
w Poraju były kolejną imprezą współzawodnictwa sportowego pod patronatem Wójta Gminy Poraj. Organizatorem
turnieju byli Porajskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu, LKS
Polonia Poraj i UKS przy Gimnazjum w
Poraju. Wystartowało 8 zespołów chłopców reprezentujących szkoły podstawo-

we z terenu powiatu myszkowskiego.
Wyniki meczów: Grupa I: SP 2 Myszków
– Choroń 2:4; SP 1 Myszków – Żarki Letnisko 3:0; SP 2 Myszków – SP 1 Myszków
0:3; Choroń – Żarki Letnisko 4:0; SP 2
Myszków – Żarki Letnisko 1:2; Choroń
– SP 1 Myszków 1:1. Grupa II: Jastrząb –
SP 5 Myszków 0:6; Poraj – Żarki 0:3; Jastrząb – Poraj 0:1; SP 5 Myszków – Żarki

0:0; Jastrząb – Żarki 0:5; SP 5 Myszków –
Poraj 2:0. W meczu o 3 miejsce Choroń
uległ Żarkom 1:4, a w finale zmierzyły się
myszkowskie SP 5 z SP 1 0:1. Nad zawodami opiekę sprawowali nauczyciele wf
porajskich szkół i trener prezes PTKKFiS
Andrzej Pawłowski, a nagrody w postaci pucharów i dyplomów wręczył wójt
Łukasz Stachera.

Strzelali o Puchar Wójta

Na terenie miejskiej strzelnicy sportowej w Myszkowie odbyły się Rejonowe Zawody Strzeleckie o Puchar Wójta Gminy
Poraj. Strzelano z karabinka sportowego KBK-S standard z 50 m pozycja leżąca.

Do rywalizacji stanęło ponad 100 zawodników, z 16 zespołów. Amatorzy strzelectwa sprawdzili swoje siły w strzelaniu z
karabinka sportowego Margolin KBKS z
pozycji leżącej 50 m. Nagrody ufundował
wójt Łukasz Stachera, który wręczył je
osobiście tego dnia, serwując wszystkim
uczestnikom kociołek smacznej wojsko-
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wej grochówki. I miejsce w klasyfikacji
zespołowej zajęła drużyna LOK „OSP
Nadwarcie I” zdobywając 397 pkt, przed
drużyną LOK SG „Damian” Leśniaki i LOK
„Protektor Mijaczów”. „Celem zawodów
była popularyzacja sportu strzeleckiego,
doskonalenie umiejętności strzeleckich
i rywalizacja sportowa na strzelnicy w

myśl zasad fair play. Z zawodów na zawody uczestnicy prezentują coraz wyższy
poziom, jednak najbardziej cieszy zawsze
strzał w dziesiątkę”.- podsumował wójt Łukasz Stachera. W zawodach wystartowała
również drużyna Gminy Poraj, w składzie:
Andrzej Kozłowski, Paweł Krzyczmonik,
Zygmunt Skrzypiec i Remigiusz Holi.

sport

Historyczny triumf siatkarzy z Poraja
Siatkarska sekcja chłopców z Gimnazjum w Poraju awansowała do wojewódzkich szkolnych rozgrywek w piłce siatkowej
dziewcząt i chłopców. To ogromny, historyczny sukces porajskiego sportu szkolnego.
Drużyna chłopców z Gimnazjum w Poraju wywalczyła możliwość gry w wojewódzkim finale szkolnych rozgrywek w
piłce siatkowej. Nasza drużyna wywalczyła awans na Rejonowych Mistrzostwach w Piłce Siatkowej dziewcząt i
chłopców, które rozegrane zostały pod
patronatem Wójta Gminy Poraj, w poniedziałek 2 kwietnia. O możliwość awansu
wśród chłopców w finale zmierzyli się
Gimnazjum Poraj z Gimnazjum w Żarnowcu z wynikiem 2:1 (25:23; 13:25;
16:14), natomiast wśród dziewcząt Gimnazjum Nr 5 z Myszkowa wygrało z Gimnazjum w Zawierciu 2:0 (25:22; 25:22).
Zwycięska drużyna porajan zagrała w
składzie: Maciej Szecówk – kapitan, Robert Wiewióra, Krzysztof Grzyb, Mateusz
Lipowicz, Marek Adamczyk, Wojciech
Pustuł, Dominik Łukasiewicz, Michał

Tomzik, Grzegorz Bajor, Cezary Waloch,
Adrian Imiołczyk. Treneem drużyny
jest Paweł Churas, który zorganizował
zawody. Nagrody w postaci pucharów
i dyplomów w imieniu wójta Łukasza
Stachery wręczyli dyrektor Gimnazjum

Beata Cichoń i rzecznik Andrzej Kozłowski. „Zwycięzcy zagrają w turnieju wojewódzkim. Dla naszych gimnazjalistów
to ogromny sukces, największy w historii szkoły w tej dyscyplinie sportowej” podkreśla Paweł Churas.

Dziewczęta zakończyły ligę
W

hali sportowej porajskiego

piłki nożnej.
objął wójt

Gminazjum

Nagrody ufundowała
Łukasz Stachera.

W rozgrywkach brały udział dziewczęta
reprezentujące drużyny składające się z
max. 10 zawodniczek reprezentujących
szkołę. Rozgrywki toczyły się w hali
sportowej Gimnazjum w Poraju. Głównym organizatorem Ligi była dyrekcja
Gimnazjum im. K. Górskiego w Poraju w
osobie dyrektor Beaty Cichoń, UKS przy
Gimnazjum w Poraju, nauczyciele wf Tomasz Dusza, Paweł Churas, Rafał Picz,
Małgorzata Rodek i Andrzej Pawłowski - prezes PTKKFiS. Sędziami ligi były
Patrycja Tkacz - sędzia główny oraz sędziowie techniczni Natalia Sroślak i Kinga Figuła, byłe uczennice gimnazjum.

firma

zakończyły się rozgrywki międzypowiatowej dziewczęcej ligi halowej

„Eltom” Tomasza Pelki

z

Poraja i Urząd Gminy,

Po ośmiu rozegranych kolejkach, zwyciężyła drużyna Gimnazjum Nr 3 z Częstochowy, przed Gimnazjum w Poraju,
Kłobucku, Lgoty Górnej i Koziegłów.
Nagrody w turnieju ufundował Urząd
Gminy Poraj i firma „Eltom” Tomasza Pelki. Oficjalnie zakończenie ligi odbyło się
14 marca, nagrody wręczyli w imieniu
wójta Łukasza Stachery, przewodnicząca rady gminy Katarzyna Kaźmierczak,
radny Andrzej Pawłowski i rzecznik
Andrzej Kozłowski. Opiekunem porajskiej drużyny był - Tomasz Dusza. Skład:
Kowalska Paulina (kapitan), Chwist Karolina, Komendera Olga, Piekarska Pau-

a patronat nad ligą

lina, Szecówka Martyna, Szczypińska
Weronika, Górniak Marta, Będkowska
Karolina, Sajdak Julia, Stolczyk Kinga,
Salamońska Karolina. „Na szczególne
wyróżnienie w porajskim zespole zasługują Paulina Kowalska - świetnie spisująca się w roli kapitana zespołu, taki dobry duch drużyny, Martyna Szecówka
- strzelczyni 8 bramek, Karolina Chwist
- grająca ostatniego obrońcę i bardzo
trudna do minięcia oraz Olga Komendera - bardzo waleczna zawodniczka,
ryzykująca własne zdrowie dla dobra
zespołu”. - podsumowuje grę porajanek
Tomasz Dusza.
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Wiosna przyszła!
Do Kuźnicy Starej
przyleciały już bociany.

W akcji gaśniczej w Masłońskich
udział brały dwa helikoptery.

Koncert Jurajskiej Kapeli Biesiadnej i „Malw”
na Przeglądzie Stołów Wielkanocnych
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