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informacje

3.5. – obchody Święta Konstytucji 3 Maja. 
10.5 – 4.6 - Wystawa rysunku Bartka Kulczyka; Galeria GOK w Po-
raju; 
2.5. (g. 15:00) - Turniej Piłki Nożnej Drużyn OSP; Orlik w Poraju;
4.5. - (g.16.00) Gminny Dzień Strażaka, OSP Żarki Letnisko;
31.5. - Dzień Dziecka; teren placu przed GOK-iem w Poraju;  

1.5 (g. 17.00) - mecz Znicz Kłobuck - Polonia Poraj;
4/5.5 (g. 17.00) – mecz Polonia Poraj – Pogoń Kamyk;
18/19.5 (g. 17.00) – mecz Unia Kalety - Polonia Poraj;
25/26.5 (g.17.00) – mecz Polonia Poraj – Sparta Lubliniec;
29.5. (g.18.00) – mecz MLKS Woźniki – Polonia Poraj.
18.5. (g. 10.00) – I Akcja „Czysty Las Czyste Letnisko”

Będzie się działo – kalendarium maj
Urząd Gminy Poraj, Gminny ośrodek kUltUry im. j.GniatkowskieGo, referat Promocji UG oraz orGanizacje Pozarzą-
dowe zadbały aby maj był atrakcyjny. 

W 2012 roku władze rządowe w Warszawie poznały gminie 
7.260.874,00 zł subwencji oświatowej, a zapotrzebowanie 
było o 3,5 mln zł większe!!!  To oznacza, że tą brakującą kwo-
tę Gmina Poraj dołożyła z własnych środków budżetowych, 
które mogły by być przeznaczone na inne cele, ważne dla 
mieszkańców naszej gminy. Z roku na rok koszty utrzyma-
nia placówek oświatowych rosną, a Ministerstwo Edukacji 
Narodowej przekazuje subwencję praktycznie na tym sa-
mym poziomie. Subwencja wystarcza tylko na wynagrodze-
nia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli. Pozostałe 
środki na działalność placówek oświatowych gmina musi 
przekazać z dochodów własnych.W dniu 10 kwietnia odby-
ła się narada dyrektorów ze wszystkich placówek oświato-
wych z terenu Gminy Poraj, w której wzięli udział: wójt Łu-
kasz Stachera, sekretarz Gminy Maria Magdalena Gurbała  i 
kierownik Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół 

Gminy Poraj Anna Socha – Korendo. Wiodącym tematem 
narady była niewystarczająca subwencja oświatowa. Dlate-
go też na naradzie omawiane były możliwości wprowadze-
nia oszczędności.

NARADA DYREKTORÓW
czy Gmina Poraj moGłaby Przeznaczać więcej środków na niezbędne inwestycje? moGłaby. dlaczeGo nie można Prze-
znaczyć więcej środków na inwestycje, nP. bUdowę dróG, kanalizacji etc.? zobaczmy:

Wójt Gminy Poraj 
Łukasz Stachera
Gminny Ośrodek Kultury 
im. J.Gniatkowskiego w Poraju
Referat Promocji Urzędu Gminy
zapraszają na:

Święta Majowe
2 Maja 
Turniej Piłki Nożnej Drużyn 
OSP 
Początek godz. 15.00
Wójt Gminy Poraj i Zarząd Oddziału 
Gminnego Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Poraju zapraszają na Turniej 
Piłki Nożnej Drużyn Pożarniczych. 
Turniej odbędzie się w na obiekcie 
kompleksu sportowego „Orlik 2012” 
Poraju. 

3 Maja
Gminne Obchody Święta Kon-
stytucji  3 Maja
PROGRAM:
godz. 9.30
Msza Święta w Kościele Parafialnym 
pod wezwaniem Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa w Poraju z udziałem 
pocztów sztandarowych 

godz. 10.30 
Przemarsz ulicami miejscowości z 
towarzyszeniem Orkiestry Dętej z 
Poraja, pocztów sztandarowych 

godz. 11.05 
złożenie kwiatów pod pomnikiem 
Marszałka Józefa Piłsudskiego 

ok. 11.40  
Program artystyczny przy Pomniku 
Marszałka Józefa Piłsudskiego

Serdecznie zapraszamy!

4 Maja
Gminne Obchody Dnia Strażaka
Jubileusz 60-lecia Jednostki Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Żarkach Let-
nisku

PROGRAM:
15.20 
Zbiórka przed Strażnicą OSP w Żar-
kach Letnisku, ul. Akacjowa 4 i prze-
marsz do kościoła.

16.00 
Msza Św. w intencji strażaków w ko-
ściele parafialnym pw. Najświętszej 
Maryi Panny Nieustającej Pomocy

16.45 
Przemarsz pod Strażnicę OSP

17.00 
Wręczenie odznaczeń, medali, po-
dziękowań dla strażaków z Gminy Po-
raj oraz obchody Jubileuszu Jednostki 
w Żarkach Letnisku. 
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inwestycje 

intensywnie realizowane są inwestycje zaPowiadane Przez nas w PoPrzednim nUmerze „kUriera PorajskieGo”. nadejście 
ciePlejszych, wiosennych dni Przyniosły zdecydowane ożywienie na Placach bUdów Gminnych inwestycji. Urząd Gminy 
Poraj PracUje Pełną Parą, a zaPlanowane inwestycje weszły w ostrą fazę realizacji. 

Inwestycje w toku

Modernizacja sali widowiskowo - kinowej „Bajka” w Poraju

II etap budowy kanalizacji w Jastrzębiu Termomodernizacja Szkoły Podstawo-
wej w Poraju

Zagospodarowanie infrastruktury wokół kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012”. 
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OSP 

Zebrania strażackie
Przez Ponad dwa miesiące, w niedzielne PoPołUdnia, we wszystkich jednostkach ochotniczych straży Pożarnych w 
Gminie, odbywały się zebrania sPrawozdawcze. strażacy PodsUmowali miniony rok. 
W trakcie odbywających się przez ponad dwa miesiące, w niedziel-
ne popołudnia, zebrań sprawozdawczych strażacy z jednostek OSP 
z Gminy Poraj podsumowali działalność statutową za miniony rok. 
Podsumowano więc, działalność jednostek, z których mogliśmy się 
dowiedzieć o najważniejszych przedsięwzięciach organizacyjnych, 
kulturalnych, szkoleniowych i gospodarczych. W ciągu minionego 
roku strażacy z 6 jednostek: w Poraju, Żarkach Letnisku, Choroniu, 
Jastrzębiu, Kuźnicy Starej i Gęzyna wyjeżdżali ponad 250 razy do 
różnych zdarzeń ratowniczych. Druhowie aktywnie uczestniczy-
li w uroczystościach państwowych, resortowych i kościelnych na 
terenie gminy i powiatu myszkowskiego. Sprawozdania finansowe 

oraz z Komisji Rewizyjnej potwierdziły dobre działanie statutowe 
zarządu straży prawidłowo prowadzoną dokumentację finansową, 
i wzorową dbałość majątek OSP. W spotkaniach w każdej jednostce 
uczestniczyli: wójt Łukasz Stachera oraz przedstawiciele Zarządu 
Gminnego OSP: prezes dh Mariusz Karkocha, komendant dh 
Tomasz Marchewka, wiceprezes dh Paweł Krzyczmonik i czło-
nek zarządu dh Andrzej Kozłowski oraz radni z poszczególnych 
miejscowości i przedstawiciele Zarządu Powiatowego OSP i Pań-
stwowej Straży Pożarnej. Każdy z zarządów jednostek uzyskał wy-
magane absolutorium. Przedstawiono również projekty planów 
działalności na bieżący rok.  

Poraj

Żarki Letnisko

Choroń

Jastrząb

Kuźnica Stara

Gęzyn

Tę piosenkę zaśpiewamy tu w Poraju
Dla strażaków, co tak dzielnie dziś czuwają

I na sygnał syreny do pożaru 
Jak najszybciej do ognia wyruszają.

Niech żyje ogniowa straż
Co chroni mienie i nas 
Strażacy to dzielni są 

Mundury też na nich lśnią. 
Każdy strażak do pożaru jest gotowy

Nawet wtedy, gdy po zbiórce jest już dawno 
Więc na rower ze sikawką swoją siada 
Może gdzieś dziewczyna ładna pali się.

Niech żyje ogniowa straż....

Akcja pożar bardzo sprawnie przebiegała
Kur czerwony już tak szybko nie zapieje
A w potrzebie można liczyć na strażaka

Bo w strażaku zawsze wielkie są nadzieje!
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wywiad kuriera  

BiBlioteka – wyzwanie i misja w jednym
dziś rozmowa „kUriera” z dyrektor Gminnej biblioteki PUblicznej w PorajU anną bialik. 
rozmawiają Paweł krzyczmonik i andrzej kozłowski.
Witamy. Pani dyrektor, na początek 
proszę odpowiedzieć w jednym zda-
niu: „pracuję w bibliotece, ponie-
waż…”
Kocham swoją pracę i od czasu lat szkol-
nych zawsze marzyłam, aby zostać bi-
bliotekarką i to moje marzenie spełniło 
się.
Jak określiłaby pani cechy biblioteka-
rza z prawdziwego zdarzenia. Kim jest 
taka osoba?
Bibliotekarz z prawdziwego zdarzenia 
powinien być osobą komunikatywną, 
pozytywnie nastawioną do czytelnika, 
potrafiącą rozpoznać jego potrzeby i po-
lecić mu książki, których czytanie sprawi 
mu prawdziwą radość lub satysfakcję.
Czy pani zdaniem praca w bibliotece 
w gminie wiejskiej jest wyzwaniem i 
misją?
Praca w bibliotece gminnej jest moim 
zdaniem, zarówno misją jak i wyzwa-
niem. Misją, ponieważ głównym celem 
działania biblioteki jest dotarcie z książką 
do jak największej liczby czytelników w 
gminie. Aby sprostać temu zadaniu na-
sza biblioteka uwzględnia ich potrzeby, 
prośby i sugestie. Wyzwaniem, ponieważ 
musimy spełniać wymagania związane z 
rozwojem społeczeństwa informacyjne-
go. Gminna Biblioteka Publiczna w Po-
raju (jako biblioteka partnerska), dzięki 
uczestnictwu w II Rundzie Programu 
Rozwoju Bibliotek realizowanego przez 
Fundację Rozwoju Społeczeństwa In-
formacyjnego otrzymała nieodpłatnie 
sprzęt komputerowy, urządzenia wie-
lofunkcyjne, drukarki i cyfrowe aparaty 
fotograficzne do wszystkich bibliotek. 
Dzięki temu programowi nasze biblio-
teki przekształcają się stopniowo w wie-
lofunkcyjne ośrodki informacji, edukacji, 
kultury i aktywności lokalnej mieszkań-
ców gminy.
Interesuje zapewne wszystkich, jak 
udaje się Wam na co dzień budować 
swoistą więź z czytelnikami, która w 
funkcjonowaniu każdej biblioteki jest 
niezbędna? Szczególnie w tych cza-
sach, gdy książka musi toczyć ciężką 
walkę z Internetem, z telewizją, gdy 
wszystko jest na wyciągnięcie ręki, do 
ściągnięcia niemal każdy  e-book, co-
raz szerszy dostęp do cyfrowych zbio-
rów bibliotecznych? Czym wabicie 
czytelników? Jak sami odnajdujecie 
się w nowych realiach?
Utrzymywanie bliskiej więzi z czytelni-
kami jest podstawą dobrego funkcjono-
wania każdej biblioteki. Z tego względu 
robimy wszystko, aby ich usatysfakcjo-
nować. Na bieżąco uzupełniana jest li-
sta tytułów, autorów i tematów, które są 
zgłaszane przez osoby zainteresowane. 
Powszechnym zjawiskiem w bibliotece 
są czytelnicy przychodzący z listą książek 
potrzebnych im do napisania prac i pre-

zentacji na różnych poziomach kształ-
cenia. Aby sprostać ich potrzebom na 
co dzień, biblioteka prowadzi regularne 
rozeznanie rynku wydawniczego (listy 
bestsellerów księgarń internetowych i 
wydawnictw, nowości wydawnicze, za-
powiedzi oraz katalogi wydawnictw i 
hurtowni). Ponadto stale uzupełnia księ-
gozbiór najpopularniejszych gatunków 
literackich, po które najczęściej sięgają 
czytelnicy, takich jak: powieść obycza-
jowa, romans historyczny i współczesny, 
powieści detektywistyczne oraz książki 
psychologiczne, historyczne, medycz-
ne, prawnicze, a także o tematyce geo-
graficznej i podróżniczej. Biblioteka ku-
puje nie tylko książki dla dorosłych, ale 
również dla przedszkolaków oraz mło-
dzieży szkolnej. Prenumerujemy i udo-
stępniamy czytelnikom ok. 30 tytułów 
czasopism. Skuteczność naszych działań 
potwierdza zajęcie przez Gminną Biblio-
tekę Publiczną w Poraju ex aequo z Miej-
ską i Powiatową Biblioteką Publiczną w 
Myszkowie, 1 miejsca w agregatowym 
indeksie aktywności w 2012 r. (w obrę-
bie powiatu myszkowskiego). Pod uwa-
gę wzięto liczbę czytelników i udostęp-
nień na etat przeliczeniowy oraz liczbę 
zakupionych woluminów ze środków sa-
morządowych, liczbę czytelników, liczbę 
udostępnień i liczbę woluminów na 100 
mieszkańców.
Z założenia każda biblioteka ma spe-
cyficzne funkcje. To nie tylko wypoży-
czalnia i czytelnia, ale często lokalne 
centrum kultury. Jak Wam się udaje 
pełnić taka rolę? Jakie podejmujecie 
działania?
Wszystkie placówki biblioteczne w Gmi-
nie Poraj (Centrala w Poraju oraz 3 filie 
biblioteczne w sołectwach: Jastrząb, 
Kuźnica Stara i Żarki-Letnisko) mają cha-
rakter uniwersalny.  Niestety  w żadnej 
placówce nie ma miejsca na zorganizo-
wanie większych imprez bibliotecznych 
i zajęć z prawdziwego zdarzenia dla 
dzieci oraz spotkań autorskich. Wypo-
życzanie książek, korzystanie z prasy w 
kącikach czytelniczych i z czytelni in-
ternetowej odbywają się w tym samym 
pomieszczeniu. GBP promuje książkę i 
bibliotekę w swoim środowisku poprzez 
organizację wystawek prac plastycznych 
dzieci, lekcje biblioteczne, gazetki tema-
tyczne, ekspozycję książek oraz spotka-
nia autorskie z pisarzami i poetami. We 
wszystkich bibliotekach są komputery 
do dyspozycji czytelników, którzy za 
pośrednictwem Internetu odwiedzają 
portale społecznościowe oraz  informa-
cyjno-edukacyjne.
Jaką ofertę macie dla najmłodszych 
czytelników?
Biblioteka udostępnia książki z literatury 
dziecięcej i młodzieżowej. W 2012 roku 
dla tej grupy wiekowej zakupiono 158 

książek. W Bibliotece Centralnej w Poraju 
oraz w filiach organizowane są konkursy 
i warsztaty plastyczne, czytanie wierszy, 
gry i zabawy okolicznościowe np. z oka-
zji Halloween. W Bibliotekach wystawia-
ne są cyklicznie prace plastyczne dzieci z 
przedszkoli, szkół i świetlic środowisko-
wych z terenu naszej gminy.
Czy jest coś czego takim bibliotekom 
jak nasza brakuje?
Naszej bibliotece brakuje środków finan-
sowych na zakup książek oraz zbiorów 
multimedialnych. Ponadto przydałaby 
się większa powierzchnia lokalowa m.in. 
na urządzenie specjalnego kącika dla 
dzieci z kolorowymi stolikami i krzesełka-
mi do organizowania bardziej atrakcyj-
nych imprez edukacyjno-rozrywkowych 
oraz na organizowanie spotkań autor-
skich z pisarzami i poetami dla dorosłych  
i młodzieży szkolnej. Pilną potrzebą Bi-
blioteki jest zatrudnienie pracownika w 
celu szybszego wprowadzenia książek 
do katalogu komputerowego. 
Jak układa się współpraca z lokalnym 
samorządem?
Na szczególne podkreślenie zasługuje 
bardzo dobra współpraca z Wójtem Gmi-
ny Poraj, który z dużym zrozumieniem 
i życzliwością podchodzi do potrzeb 
biblioteki. Dzięki zwiększeniu środków 
finansowych o kwotę 10 000 zł. możliwy 
był zakup nowych książek oraz opraco-
wanie ich w  systemie Sowa2/Marc21 w 
II połowie 2012 r.
Czego życzy się bibliotekarzom?
Przede wszystkim wielu nowości książ-
kowych na półkach bibliotecznych i pie-
niędzy na ich zakup, a także tłumu czy-
telników w bibliotekach oraz uśmiechu i 
wytrwałości w pracy.
Tego właśnie życzymy pani dyrektor i 
wszystkim paniom bibliotekarkom z 
naszej gminy. 
W imieniu swoim oraz wszystkich Pań 
pracujących w Bibliotekach dziękuję za 
życzenia i miłą rozmowę.
Dziękujemy za rozmowę.
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z życia gminy : : kącik poezji   

Przed dwoma laty, w ramach akcji „zalew w PorajU, czysto jak w rajU”, Połączyli siły wszyscy chętni, którym na sercU 
leży ochrona środowiska w Gminie Poraj. PodsUmowano dwUletni okres działalności oraz wręczono Podziękowania 
za Udział w akcjach w 2012 rokU.

Podziękowali za akcję

Akcje „Zalew w Poraju, czysto jak w raju” współorganizo-
wali Urząd Gminy Poraj, Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej oraz nadleśnictwo Złoty Potok. W ciągu 8 akcji 
sprzątania linii brzegowej i lasu graniczącego z Zalewem, 
uczestniczyło blisko 1000 osób, zebrano ok. 21,250 tom 
śmieci, z beczek wywieziono 110400 litrów śmieci. Prze-
prowadzono zmasowaną akcję promocyjną działań. Zli-
kwidowano 7 dzikich wysypisk, ustawiono 23 kosze – 
beczki. W czwartek 21 marca, w trakcie sesji Rady Gminy, 
podziękowano wszystkim za wkład pracy i zaangażowanie 
w realizację akcji ekologicznej w 2012 roku, za bezinte-
resowną pomoc w organizacji Akcji oraz przekonanie, że 
można kreować rzeczywistość, a nie tylko ją komentować. 
Okolicznościowe statuetki z rąk wójta Łukasza Stachery, 
przewodniczącej Rady Gminy Katarzyny Kaźmierczak i 
koordynator akcji Katarzyny Rzepki, otrzymali: Auchan 
Częstochowa, Katarzyna Kubanek, Leroy Merlin Często-
chowa, Robert Ciastoń, Luky Garaż, Sokpol Sp z o.o., Ju-
roff, Anna Zagroba, Zygmunt Skrzypiec, Wioleta i Przemy-
sław Bąk oraz Katarzyna i Rafał Kaźmierczak. Dyplomy z 
podziękowaniami otrzymali: Anna Łagodzińska, Firma 
Kacper, Ewa i Wojciech Patrzałek, RZGW w Poznaniu, S&D 
Szecówka Seweryn Szecówka, V-design, Piekarnia „Jarko”, 
Przedszkole „Leśne Skrzaty”, OSP Poraj, OSP Żarki Letnisko, 
OSP Kuźnica Stara, OSP Gęzyn, OSP Jastrząb, OSP Choroń, 
Krystyna Jankowska, Regina Włodarczyk, Teresa Jurgała, 
Ewa Skrzypiec, Patrycja Skrzypiec, Halina Witecka, Tadeusz 
i Stefania Musialik, Kinga Figiel, Patrycja Magiera, Henryk 
Grzesik, Michał Włodarczyk, Krystyna Żak, Zbigniew Kap-
kowski, Anna Wróbel, Tomasz Gala, Dorota Kiepura, Edyta 
Bąbel, Katarzyna Żuk, Henryka Gajecka, Angelika Bańska, 

Hanna Berlak i Barbara Kołodziejczyk. Akcje sfinansował 
Urząd Gminy Poraj. „Otrzymaliśmy bardzo duże wsparcie od 
wielu sponsorów. Gdyby nie ich pomoc, akcje nie przebiegły-
by tak sprawnie” – podkreśla Katarzyna Rzepka, koordyna-
tor akcji. Przede wszystkim jednak organizatorom udało 
się podnieść ekologiczną świadomość, choć zapewne w 
niewystarczający sposób, mieszkańców i letników. Orga-
nizatorzy i władze gminy, wspólnie zapowiadają,  że nie 
będą ustawać w dążeniach do zapewnienia czystej linii 
brzegowej porajskiego zalewu także  w 2013 roku.  

kącik poezji Dziś wiersz Grażyny Łoś, mieszkanki Dębowca. 

Mój dom

Dębowiec to miejsce na ziemi
Że trudno jest trafić do niego 
Ukryty wśród lasów zieleni 
Na mapie też nie ma jego 
Jedna tu droga prowadzi 
Kończy się ona pod lasem 

Zimą i tą jedną drogą
Trudno przejechać jest czasem

Tu dom rodzinny mój stoi
Kiedyś wśród łanów zboża 
Teraz nie pachną już zboża

Lecz kwitną kwiaty w ogrodach 
To miejsce bardzo mi drogie 

Chociaż na końcu jest świata 
I nie ma tu zupełnie nic 
Lecz tutaj ja pragnę żyć

Niewiele stoi tu domów
Wioska maleńka jest przecież

Lecz dla mnie to miejsce na ziemi 
Piękniejsze od wszystkich jest w świecie 

W tej wiosce ja dorastałam 
W dębinie grzyby zbierałam 

Bo dęby zawsze tu rosły 
Stąd nazwa właśnie tej wioski

Miejscowość choć tak maleńka
To wszystkie wojny pamięta 

Bo duże bitwy tu były 
I Niemcy wioskę spalili 

Mogiła tu pozostała
Żołnierzom cześć wieczna chwała

W Dębowcu pamięć nie zginie 
Tak mówi się w mojej rodzinie

Kiedyś gdy żył tu mój dziadek 
Wioska ta słynęła z tego
Że wapno się wypalało 

Z kamienia wapiennego 
Pieca co służył do tego 
Nie ma już ani jednego 

Resztki co po nich zostały 
Zarośla pozarastały

Z miejsca gdzie dom ma Jan Chrzciciel 
Widok ten zobaczycie 

Jaka cudna jest okolica 
Co pięknem mnie wciąż zachwyca 

Z dala wieża Jasnej Góry 
Szczytem swym dosięga chmury 

Lecz tu blisko niedaleko 
Dom rodzinny na mnie czeka.
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Święta wielkanocne
Gmina Poraj na Babie Wielkanocnej 
W sobotę 23 marca br. w Mstowie w powiecie częstochowskim, 
odbyła się VIII Regionalna Prezentacja Stołów Wielkanocnych 
„Baba Wielkanocna 2013”. Gminę Poraj reprezentowały przed-
stawicielki pań z KGW „Kalina”, KGW „Porajanki” i KGW „Malwy”. 
Wśród gości, którzy zasiedli przy porajskim stole były m.in. po-
seł do Parlamentu Europejskiego Małgorzata Handzlik i poseł 
na Sejm RP Jadwiga Wiśniewska. Specjały z naszego stołu za-
chwalali przed zwiedzającymi przewodnicząca Rady Gminy Ka-
tarzyna Kaźmierczak, radna powiatowa Anna Socha – Koren-
do, dyrektor GOK Magdalena Ryziuk-Wilk, kierownik Referatu 
Promocji Andrzej Kozłowski. Na stole Gminy Poraj królowały: 
schab ciotuni, baby ws miniaturze, tymbaliki, terina wielkanoc-
na, jajka przepiórcze w galarecie, boczek po porajsku oraz wiele 
innych niezwykle smacznych specjałów, które na stół zaserwo-
wały panie z KGW „Kalina” z Jastrzębia i Kuźnicy, pod czujnym 
okiem mistrzyni kuchni sołtys Jolanty Zalegi. 

Strażacka warta przy Grobie Pańskim 
Druhowie z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Po-
raj wystawili tradycyjną wartę przy Grobie Pańskim w kościołach 
parafialnych. Warta przy Grobie Pańskim pełniona przez straża-
ków OSP nawiązuje swoimi korzeniami do czasów starożytnych, 
kiedy to żołnierze rzymscy pełnili warty przy Grobie Chrystusa. 
Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu OSP. 

Przedszkolaki z życzeniami 
Miłą niespodziankę władzom gminy sprawiły przedszkolaki z 
porajskiego Przedszkola „Leśne Skrzaty”. W przededniu Świąt 

Wielkiej Nocy do Urzędu Gminy przybyła delegacja dzieci ze 
świątecznymi życzeniami, które przekazały m.in. na ręce wój-
ta Łukasza Stachery. Spontaniczne spotkanie było bardzo 
miłym zaskoczeniem, zarówno dla władz gminy jak i pracow-
ników Urzędu. 

Życzenia od mieszkanek 
Z życzeniami świątecznymi do Urzędu Gminy zawitały 
przedstawicielki Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych 
im. św. Brata Alberta prowadzonego przy ul. Jasnej w Pora-
ju, przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek. 

Wielkanoc zapukała do drzwi w Kuźnicy 
Starej 
W przededniu Świąt, spotkanie z tej okazji - „Wielkanoc puka 
do drzwi”, odbyło się również w Szkole Podstawowej w Kuź-
nicy Starej. Dzieci wystąpiły z częścią artystyczną, a dyrek-
tor szkoły Agnieszka Biała – Boy złożyła wszystkim życzenia. 
Rozstrzygnięto również konkurs na ozdoby świąteczne.  
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Wielkanoc w Szkole Podstawowej w 
Choroniu
W Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Choro-
niu  uczniowie klasy trzeciej, piątej i szóstej oraz dzieci z 
Oddziału Przedszkolnego pod opieką Barbary Marchewki, 
Renaty Suszek i Iwony Pluty - Łyszczarz zaprezentowali 
ciekawy program artystyczny z obrzędami wielkanocnymi. 
Były wiersze, piosenki i inscenizacje związane z Wielkanocą. 
Dyrektor szkoły Dorota Mizera złożyła wszystkim uczniom, 
nauczycielom i rodzicom radosnych Świąt Wielkanocnych.

Jurajski Puchar Nordic Walking 
w Masłońskim
Ponad 100 zawodników zameldowało się na trasie III Juraj-
skiego Pucharu Nordic Walking w Masłońskim. Jego organi-
zatorami byli Urząd Gminy Poraj, LKS Polonia Poraj, PTKKFiS, 
„Run-Podkowa” Janów i grupa pasjonatów biegów skupiona 
w „Leśnych Ludkach” w Żarkach Letnisku. Patronat nad im-
prezą objął wójt Łukasz Stachera. Trasa zawodów wytyczona 
była głównie w okolicach Zalewu Porajskiego w Masłońskim 
i po terenach leśnych tej miejscowości. Trasa była ciekawa i 
dość trudna do pokonania. Na linii startu zameldowali się za-
wodnicy ze Śląska, Zagłębia, Częstochowy, Sochaczewa. Nie 
zabrakło również zawodników z klubu biegaczy „Leśne Ludki” 
z Żarek Letniska, wśród nich m.in. Włodzimierza Rajczyka czy 
Jarosława Grygla, którzy byli odpowiedzialni za wyznaczenie 
trasy biegu i organizację zawodów. Organizatorami impre-
zy byli: Wójt Gminy Poraj Łukasz Stachera, Gminny Ośrodek 

Kultury w Poraju, LKS „Polonia” Poraj, PTKKFiS w Poraju, ULKS 
„Run-Podkowa” Janów. Wśród pań bezapelacyjne okazały się 
zawodniczki z Janowa: Edyta Bogunia, przed Aleksandra Ra-
dosz i Judyta Lipowicz. Wśród panów triumfy święcili również 
zawodnicy „Run-Podkowy”: Rafał Kozik, przed Markiem Dor-
sem i Grzegorzem Dorsem. Najlepsza z zawodniczek „Leśnych 
Ludków” z Żarek Letniska Katarzyna Grygiel uplasowała się 
na 6 pozycji, Joanna Grygiel była 21. Natomiast wśród panów 
Andrzej Mielnik zajął 16 lokatę, Włodzimierz Rajczyk 22, Piotr 
Dymek 27. Nagrody wręczyli prezes Porajskiego Towarzystwa 
Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Pawłowski i An-
drzej Kozłowski, kierownik Referatu Promocji. 

Wiedzą, jak być bezpiecznym na drodze
W Szkole Podstawowej w Poraju odbyły się gminne elimina-
cje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w 
Ruchu Drogowym. Turniej zorganizował Urząd Gminy i na-
uczyciele: Jolanta Pokutycka, Ewa Policińka i Przemysław 
Hajducki. Nagrody wręczyli wójt Łukasz Stachera i kierownik 
ZEAS Anna Socha – Korendo. Wśród szkół podstawowych 
najlepsza była drużyna z Jastrzębia, w składzie: Patryk Ścigała, 
Przemysław Pluta, Damian Sawicki, przed SP z Żarek Letniska: 
Martą Olszewską, Zuzanną Kończyk, Karoliną Kurdziel. Zawod-
nicy z porajskiego Gimnazjum zwyciężyli w rywalizacji star-
szych grup wiekowych: Alicja Korpol, Dawid Wójcik, Radosław 
Biczak. Indywidualnie najlepsi okazali się Zuzanna Kończyk i 
Dawid Wójcik. Zwycięskie ekipy wystartowały w etapie powia-
towym turnieju, który odbył się 25 marca 2013 r. w siedzibie 
Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie. W etapie powia-
towym ekipa z Żarek Letniska zajęła II miejsce, a trzecie SP z 
Jastrzębia.

Przywieźli słonia do Choronia
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w 
Choroniu, już po raz drugi czynnie angażowali się na rzecz 
kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd. – Zatrzymaj się i 
żyj!”. Przedstawiciele Szkoły uczestniczyli w podsumowaniu 
akcji w warszawskim Teatrze „Ateneum”. Odbywały się lekcje 
na ten temat i happening na przejeździe kolejowo – drogo-
wym w Poraju. W poniedziałek 25 marca, przedstawiciele 
szkoły wraz z dyrektor Dorotą Mizerą oraz nauczycielem 
Barbarą Marchewką, mieli okazję gościć w Warszawie, na 
uroczystym podsumowaniu ogólnopolskiego konkursu na 
happening. Szkoła otrzymała maskotkę kampanii  - słonia 
Abana. 
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Seniorada zdobyta
17.3. Siewierz. Festiwal Twórczy Seniorów SENIORADA 2013, 
podczas którego zespół „Szalona Piątka Plus” oraz solistka 
Elżbieta Jatulewicz reprezentując Gminny Ośrodek Kultu-
ry im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju zdobyły najwyższe 
uznanie jury Grand Prix i ogromny aplauz publiczności. „SP+” 
wykonała „Serduszko puka w rytmie cha-cha” i „Najważniej-
sze, żeby znaleźć przyjaciela”. W kategorii: soliści, wokaliści 
pierwsze miejsce otrzymała Elżbieta Jatulewicz.

Świąteczne warsztaty dla dzieci
Świąteczne warsztaty plastyczne i ceramiczne dla dzieci, odbyły 
się 25 i 27 marca br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Poraju. Po-
prowadziły je instruktorki Zofia Chwastek i Marta Jędrzejew-
ska. Uczestniczyła w nich liczna grupa dzieci z naszej Gminy. 

Na szczepionki dla dzieci w Czadzie
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Żarkach Letnisku przyłączy-
ły się do ogólnopolskiej akcji „Wszystkie kolory świata”, projektu 
UNICEF-u. Uczestniczące w akcji dzieci przygotowywały laleczki, 
które następnie licytowano w aukcji prowadzonej przez radne-
go Krzysztofa Klimka i dyrektor Mariolę Karpowicz. Udało się 
zebrać kwotę 1147 zł. Za środki te uda się zaszczepić przeciwko 
groźnym chorobom ponad 100 dzieci w Czadzie. W projekt za-
angażowane były: Agnieszka Parkitna, Katarzyna Woźniak, 
Jolanta Pawliszyn - Ziembacz i Agata Warot -Pietroń.  

W Bibliotece w Żarkach Letnisku zawsze 
jest ciekawie 
Dzieci ze świetlicy środowiskowej w Żarkach Letnisku pod okiem 
Elizy Makówki, wzięły udział w cyklu spotkań „Ferie z książką” 
zorganizowanych w Bibliotece Publicznej w Żarkach Letnisku. 
Zajęcia przeprowadziła bibliotekarz Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Żarkach Letnisku Anna Wągrowska-Kumor.  

Zapomnieć się na chwilę
W Galerii Sztuki Współczesnej w Poraju zawisła ekspozycja 
malarstwa i rysunku młodej i pełnej pasji, acz dopiero po-
czątkującej w świecie artystycznym, Klaudii Zalegi – miesz-
kanki Jastrzębia, która wystawionymi w Galerii pracami, nie 
rzadko dość kontrowersyjnymi, a poświęconymi w większo-
ści kobietom, chce zmusić widza do chwili refleksji, zgodnie 
z samym tytułem wystawy „Chodź, zapomnij się na chwilę”. 
Wernisaż wystawy odbył się w piątek 22 marca.
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Dar serca dla Etiopii
Uczniowie działający w Kole Caritas w Szkole Podstawowej w 
Poraju przygotowali paczkę dla niepełnosprawnych miesz-
kańców sierocińca w Etiopii. Znalazło się w niej wiele artyku-
łów niezbędnych w każdym domu. „Paczka dotarła do potrze-
bujących  dzieci w Etiopii” - informuje Aleksandra Kupczyk, 
nauczyciel z SP w Poraju.

O nowym unijnym rozdaniu dla wsi
Wójtowie, burmistrzowie z województwa śląskiego oraz rad-
ni w Sali Sejmy Śląskiego w Katowicach dyskutowali o roz-
woju obszarów wiejskich województwa śląskiego i nowej 
perspektywie unijnego finansowania na lata 2014-2020. W 
obradach udział wzięli m.in. wójt Łukasz Stachera, kierow-
nik ZEAS Anna Socha – Korendo.

Dzień Wiosny w Szkole Podstawowej w 
Żarkach Letnisku
W Szkole Podstawowej w Żarkach Letnisku, w ciekawy sposób 
uczniowie powitali wiosnę i spędzili „Dzień Wagarowicza” - zor-
ganizowano lekcję przyrody inaczej. Z inicjatywy nauczyciela 
przyrody Katarzyny Zemła odbyło się spotkanie z profesjonal-
nym hodowcą zwierząt egzotycznych, który w sposób ciekawy i 
interesujący przybliżył uczniom naszej szkoły świat gadów. 

Świąteczne inspiracje
W Budynku Wielofunkcyjnym w Jastrzębiu odbyły się kolejne 
spotkania w ramach Warsztatów Kulinarnych. Tym razem kró-
lowała kuchnia wielkanocna. Zajęcia poprowadziła ponownie 
Jolanta Zalega, której umiejętności kulinarne są nie do pod-
ważenia. W menu, jak na tradycję tychże świąt przystało, nie 
zabrakło baby wielkanocnej.  

Prawdziwe anioły
W Szkole Podstawowej w Poraju, z inicjatywy Aleksandry Kup-
czyk, przy współpracy z nauczycielkami – Aleksandrą Marci-
niak i Ewą Policińską, został zorganizowany przez Szkolne Koło 
Caritas „Kiermasz anielski”. Na straganie prym wiodły przepięk-
ne anioły, wykonane przez uczniów oraz nauczycieli.  



N r 0 4 / 2 0 1 3  K u r i e r  Po r a j s k i   11

30 dni w skrócie

Świąteczna propozycja dla dorosłych
Gminny Ośrodek Kultury im. Janusza Gniatkowskiego wy-
szedł ze specjalną, plastyczną propozycją przedświąteczną 
dla dorosłych mieszkańców Gminy Poraj. Warsztaty tworze-
nia ozdób świątecznych poprowadziły instruktorki: Zofia 
Chwastek i Marta Jędrzejewska.

Kiermasz „Natalinek” w Masłońskim
Szydełkowe kurki, zajączki, bogato zdobione pisanki, świą-
teczne stroiki pachnące rzeżuchą, baranki z masy solnej, oka-
załe palmy wielkanocne - te wszystkie wspaniałości można 
było zakupić na Kiermaszu Wielkanocnym, który odbył się w 
piątek 22 i w sobotę 23 marca br. w Budynku Wielofunkcyj-
nym w Masłońskim. Wszystkie prace wykonały panie z Klubu 
„Natalinki” w Masłońskim.

Spotkali się, by skuteczniej działać
Ze wspólnej inicjatywy Referatu Promocji Urzędu Gminy 
i działającego na terenie powiatów zawierciańskiego i 
myszkowskiego Centrum Inicjatyw Lokalnych, w miniony 
wtorek odbyło się spotkanie organizacji pozarządowych, 
działających w gminie Poraj.  Główna tematyka spotkania 
dotyczyła zaprezentowania lokalnym społecznikom me-
chanizmu funkcjonowania „Zawierciańskiego Inkubatora 
Organizacji Pozarządowych” oraz o aktualnych możliwo-
ściach pozyskiwania środków zewnętrznych, niezbędnych 
na sfinansowanie działań III sektora, także w ramach 1% 
podatków. 

Z ortografią za pan brat
W ramach Gminnego Dyktanda, uczniowie z Gimnazjum w Po-
raju i Żarkach Letnisku spotkali się, aby pokazać, że poprawne 
pisanie w języku polskim jest dla nich ważne i nie pójdzie w za-
pomnienie. Konkurs zorganizowały polonistki – Halina Masłoń, 
Marzena Kozak – Sobota, Agnieszka Kuwak i Ewa Liszczyk 
– Napora. Najlepszą znajomością ortografii wykazali się: Zorika 
Kołodziejczyk (Gimnazjum w Żarkach Letnisku) – I miejsce, Ma-
riusz Kurek (Gimnazjum w Poraju) – II miejsce, Mateusz Skóra i 
Aneta Jasińska (Gimnazjum w Poraju) – III miejsce. 

Uczcili rok Tuwima
Rok 2013 został ogłoszony rokiem poety Juliana Tuwima. Z 
tej okazji w szkole Podstawowej w Kuźnicy Starej odbył się 
projekt literacki „W krainie wierszy Juliana Tuwima”. Głów-
nym celem projektu jest zaznajomienie uczniów z sylwetką 
i twórczością poety. I etapem projektu był konkurs recyta-
torski, pod okiem Jolanty Kocop.  Zwycięzcami w kat. klas 
0-III zostali: Im.Magdalena Bąk,  IIm. Julia Szczęsna, IIIm.  
Natalia Bąk, wyróżnienia Natalia Morawiec, Kamila Mo-
rawska, Paulina Skorupa. W kat.klas IV-VI: Im. Agnieszka 
Biała, IIm. Jaqueline Boy, IIIm. Natalia Balwierz, wyróż-
nienie Patrycja Flak. Wszystkim serdecznie gratulujemy i 
zapraszamy do kolejnych etapów projektu : plastycznego 
i wiedzy. Koordynatorami konkursu były Aneta Hyra- Gó-
recka oraz Monika Jelonek.
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Niech nam panie żyją 100 lat
W środę 6 marca, świętowały panie z chorońskiego oddziału PZE-
RiI. 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 Jana Wójcika i Magdaleny Ryziuk – Wilk, dyrektor 
GOK w Poraju. Nie zabrakło także słodkiego poczęstunku.

Pisanki, kurczaki, zajączki
„Pisanki, kurczaki i zajączki”, pod takim hasłem nauczyciele SP w 
Kuźnicy Starej, Małgorzata Sawicka i Dorota Szulc, zorganizowały 
Gminny Konkurs Plastyczny na ozdoby wielkanocne. Wśród przed-
szkolaków zwyciężył: Karol Bączyński z SP Żarki Letnisko, przed We-
roniką Turek z SP Jastrząb i Julia Szczęsna z SP Kuźnica Stara. W kl. 
I-III: Im: Katarzyna Łabuś SP Poraj i Oliwia Ślusarczyk SP Choroń; IIm: 
Maria Janusiewicz SP Żarki Letnisko i Mateusz Łabuś SP Masłońskie; 
IIIm: Dominik Górecki SP Poraj i Ewelina Noga SP Poraj. Wyróżnienia: 
Malwina Klemska, Jagoda Jura, Dominika Kościjańska, Kamil Gocyła, 
Emilia Szewczyk. Nagrody książkowe ufundował Urząd Gminy Poraj. 

Spotkanie w sprawie śmieci
W Urzędzie Gminy,  25 marca odbyło się spotkanie infor-
macyjne dla mieszkańców, związane z nowymi obowiązka-
mi gmin i mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami 
komunalnymi (tzw. rewolucja śmieciowa) zorganizowane 
przez Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.

Apassionata - wspomnienia o Januszu 
Gniatkowskim
W czwartek 14 marca, w sali kameralnej Filharmonii Często-
chowskiej odbył się koncert piosenek Janusza Gniatkowskie-
go połączony z promocja książki „Apassionata. Wspomnienia 
o Januszu Gniatkowskim”. Przed wypełnioną po brzegi fana-
mi salą wystąpili Krzysztof Cwynar i Krystyna Maciejewska 
oraz laureaci III Festiwalu Piosenek Janusza Gniatkowskiego. 
Spotkanie poprowadziła Katarzyna Kaźmierczak. 

Wielkanoc w „Czarce” 
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Żarkach 
Letnisku, zorganizował wielkanocne spotkanie dla wszystkich 
członków i zaproszonych gości. Zaproszenie przewodniczące-
go PZERiI w Żarkach Letnisku Józefa Zimoląga i Zarządu Koła 
na wspólną świąteczna kolację do Klubu „Czarka” przyjęli m.in.: 
księża parafii w Żarkach Letnisku proboszcz Maciej Klekowski 
i Marek Gaborski, wójt Łukasz Stachera, wiceprzewodniczą-
cy rady Krzysztof Klimek, prezes ZOSP Mariusz Karkocha i 
kierownik referatu promocji Andrzej Kozłowski. Nie zabrakło, 
tak ważnej tego dnia, modlitwy ks. M.Klekowskiego, życzeń 
nadziei, życzliwości i wiosennej radości. 
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Wiosna powitana
W pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, dzieci ze Świetlicy  
Środowiskowej w Masłońskiem z wychowawczynią Aldoną Ła-
pajską postanowiły zgodnie z tradycją pożegnać zimę i utopić 
Marzannę. Kukła została wykonana ze słomy, kolorowo ubrana i 
zaniesiona nad wodę. Tam ją podpalono i wrzucono do wody.

Lekcja patriotyzmu z pułkownikiem
Rzadko kiedy młodzież w takim skupieniu, z wielkim zain-
teresowaniem i ciekawością bierze udział w lekcjach. Tym 
razem lekcja historii i wiedzy o społeczeństwie miała zu-
pełnie niecodzienny przebieg. Blisko setka gimnazjalistów 
uczestniczyła w spotkaniu zorganizowanym wspólnie 
przez Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w Poraju, Refe-
rat Promocji UG i Gimnazjum w Poraju. Bohaterem żywej 
lekcji historii i WOS był zawodowy oficer Wojska Polskiego, 
pułkownik w stanie spoczynku Lech Szymański, który w 
swojej wojskowej karierze był m.in. dowódcą dywizjonu, 
zastępcą attache wojskowego w Holandii, szefem logistyki 
wojsk ONZ (UNDOF) na Wzgórzach Golan, szefem logistyki 
wojsk ONZ (UNIFIL) w Libanie i oficer łącznikowym przy 
amerykańskim dowództwie (CJTF-7) w Bagdadzie w Iraku 
w latach  2003/2004. Odznaczony licznymi wojskowymi 
medalami. Zna 8 języków obcych. Nic dziwnego, że eru-
dycyjna wiedza o historii polskiego oręża oraz wojenne 
doświadczenia zrobiły na młodzieży piorunujące wraże-

nie, a przede wszystkim opowieści o służbie pułkownika w 
polskich misjach na Bliskim Wschodzie. Dla młodych słu-
chaczy była to ciekawa lekcja patriotyzmu, obfitująca licz-
nymi pytaniami. Ogromnym zainteresowaniem młodzieży 
cieszyła się prezentacja multimedialna z misji.

Zbierali używane ubrania
Gimnazjum im. K. Górskiego w Poraju od wielu lat współ-
pracuje z ośrodkiem pomocy osobom niepełnosprawnym 
„Betel”. Tym razem wolontariusze zbierali wśród uczniów 
Gimnazjum używane ubrania. Kilkuosobową grupą wolon-
tariatu opiekuje się Urszula Szmukier, wspierana przez 
wychowawców świetlicy Ewę Kucię i Beatę Depczyńską.

Papieroplastyka w Masłońskim
W Świetlicy Środowiskowej w  odbyły się warsztaty plastyczne „Pa-
pieroplastyka”, które poprowadziła Agnieszka Cygan. W ramach 
warsztatów w świetlicy wykonano upominki świąteczne, które 
sprzedano potem na kiermaszu wielkanocnym. „Pomysły, które 
podczas zajęć  zgromadzili, wykorzystają do tworzenia dekoracji w 
świetlicy” - podkreśla wychowawca świetlicy Aldona Łapajska. 

30 dni w skrócie

Kurier Porajski  – Miesięcznik Gminy Poraj.
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30 dni w skrócie 

Dzień Włoski w porajskim przedszkolu
W Samorządowym Publicznym Przedszkolu „Leśne Skrzaty” 
w Poraju zorganizowany został Dzień Włoski, we współpra-
cy z Państwem Anną i Matteo De Feo. Była włoska muzyka, 
kuchnia, elementy dekoracyjne, włoskie flagi, prawdziwego 
włoskiego kucharza. W ten sposób przybliżono przedszko-
lakom Włochy. „Wszystko po to” – jak mówi dyrektor przed-
szkola Beata Rajczyk - „aby przybliżyć dzieciom kulturę 
państw Unii Europejskiej” .

„Leśne Skrzaty” powitały wiosnę
Pracownicy Samorządowego Publicznego Przedszkola w Poraju 
Leśne Skrzaty przygotowali dla przedszkolaków krótką insceni-
zację na powitanie Wiosny. W tym dniu każda z pań z wielkim 
zaangażowaniem wcieliła się w przydzieloną postać. Oczywiście 
nie mogło zabraknąć Marzanny, Zimy i symbolu Pani Wiosny.

Wielkanocny kiermasz 
przedszkolaków
W Samorządowym Publicznym Przedszkolu w Poraju po-
stanowiono zorganizować kiermasz palm wielkanocnych. 
Każda grupa wraz z wychowawczynią i przy udziale oraz za-
angażowaniu trójek grupowych i innych chętnych rodziców 
przygotowały palemki wielkanocne wg własnego pomysłu.

„Dziecko w literaturze”
W piątek, 22 marca 2013 r. odbył się w Zrębicach IV Powiato-
wy Konkurs Recytatorski. W tym roku tematem przewodnim 
było dziecko w literaturze. Uczennica Gimnazjum w Poraju 
Natalia Bednarczyk, zajęła II miejsce. Recytując fragment 
tekstu M. Musierowicz „Szósta klepka”, zahipnotyzowała, 
urzekła i jury, i widownię.

Poraj wrócił z workiem medali
W Liceum Ogólnokształcącym w Myszkowie odbyły się Mistrzo-
stwa Powiatu w Piłce Siatkowej Dziewcząt i Chłopców. Wspania-
le spisali się  reprezentanci Gimnazjum w Poraju zajmując czo-
łowe lokaty. Dziewczyny zajęły III miejsce, natomiast chłopcy 
wygrali turniej. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Grze-
gorz Bajor. Nasza ekipa wystąpiła po okiem Pawła Churasa.  

Szachistki z Poraja z sukcesami
W Akademii Polonijnej w Częstochowie odbyły się Wojewódz-
kie Mistrzostwa Szachowe Szkół Gimnazjalnych. Reprezentanci 
Gimnazjum w Poraju, pod okiem Rafała Picza,  spisali się znako-
micie: dziewczęta Agata Gajewska i Aleksandra Bereza zajęły III 
miejsce, natomiast chłopcy- Mateusz Sitek i Bartosz Konieczny 
czternaste. Gajewska indywidualnie zajęła szóstą lokatę. 
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30 dni w skrócie : : sport gminny

Kalendarz regat żeglarskich w sezonie 2013
Znamy już kalendarz regat żeglarskich, których koordynato-
rem jest Częstochowski Okręgowy Związek Żeglarski. 
1.05.2013 - Regaty Otwarcia Sezonu Żeglarskiego (Puchar 3 Je-
zior); Zalew Blachownia.
22.06.2013 - Puchar Jeziora Ostrowy (Puchar 3 Jezior); Ostrowy k/
Miedźna.
22.06.2013 - Regaty o Puchar Tawerny „SPINAKER” i Tawerny 
„PORT”; Zalew Porajski.
29-30.06.2013 - Regaty Kacper-Sailor, Puchar Polski w klasie Opty-
mist A, B; Puchar Polski w klasie Laser 4,7; Zalew Porajski. 
20.07.2013 - Memoriał Jurka Kubskiego; Zalew Porajski. 
3.08.2013 - Puchar Komandora YC „Kolejarz”;  Zalew Porajski. 
10.08.2013 - Puchar Komandora KŻ „Korsarz”; Zalew Porajski. 
17.08.2013 - XIX Regaty Jachtów Turystycznych o Puchar Prezy-
denta Miasta Częstochowy (Puchar 3 Jezior); Zalew Porajski.
31.08.2013 - Regaty Kacper-Sailor (Puchar 3 Jezior); Zalew Poraj-
ski. 
14.09.2013 - XIV Puchar Ziemi Częstochowskiej (Puchar 3 Jezior); 
Zalew Blachownia.
21.09.2013 - V Wielkie Regaty YKP; Zalew Porajski. 
28.09.2013 - Regaty Błękitna Wstęga Poraja; Zalew Porajski. 
Koordynatorem imprez organizowanych przez kluby jest Częstochowski Okręgo-
wy Związek Żeglarski. Kontakt telefoniczny w sprawach związanych z kalenda-
rzem imprez: Wiceprezes CzOZŻ ds Sportu - Tomasz Brymora, tel. 601 931 146. 

Porajanki na trzecim miejscu w Turnieju 
„Libero”
W organizowanym przez Towarzystwo Sportowe „Libero”, któremu 
szefuje Adam Zaczkowski, Turnieju z okazji Dnia Kobiet drużyna 
gimnazjalistek z Poraja zajęła III miejsce. Porajska ekipa prowadzo-

na przez Tomasza Du-
szę: Karolina Bętkowska, 
Julia Sajdak, Zuzanna 
Kot, Zuzanna Barczyk, 
Karolina Salamońska, 
Karolina Ciesielska oraz 
Marta Górniak. Królem 
strzelców turnieju została 
absolwentka Gimnazjum 
w Poraju Patrycja Tkacz, 

natomiast najwięcej trafień do siatki z naszego Gimnazjum zano-
towała Zuzanna Barczyk.

Lekcja na sportowo
W Szkole Podstawowej w Poraju w klasie II a odbyły się 
zajęcia otwarte dla rodziców z wykorzystaniem nowocze-
snego sprzętu sportowego. Specjalnie przygotowana sala 
do przeprowadzania zajęć gimnastyki korekcyjnej oraz za-

baw ruchowych 
pachnie świeżo-
ścią i wiosenny-
mi kolorami, a 
bogate wyposa-
żenie gwarantuje 
mnóstwo wra-
żeń. Rodzice z 
podziwem obser-
wowali zabawy 
swoich pociech. 

Powiatowy turniej halówki wygrały 
dziewczęta z porajskiego Gimnazjum
Uczennice reprezen-
tujące Gimnazjum w 
Poraju wzięły udział 
w Powiatowym Tur-
nieju Piłki Nożnej 
Halowej Dziewcząt.  
Wyniki: Koziegło-
wy – Pińczyce 3:0, 
Pińczyce – Poraj 0:9 
i Koziegłowy – Poraj 
0:4. Dziewczęta z 
Poraja zdominowały rywalizację. Team Tomasza Duszy wystą-
pił w składzie: Górniak Marta, Bętkowska Karolina, Salamoń-
ska Karolina, Sajdak Julia, Floryszczyk Sandra, Kot Zuzanna, 
Barczyk Zuzanna i Ciesielska Karolina.

Mistrzostwa Powiatu Mini Siatkówki w 
Poraju
W hali sportowej Gimnazjum w Poraju odbyły się Mistrzostwa 
Powiatu Myszkowskiego w Mini Piłce Siatkowej o Puchar Wójta 
Gminy Poraj. Zawodniczki Szkoły Podstawowej Nr 5 w Myszkowie 
wygrały z Choroniem 2:0, Szkoła Podstawowa Nr 6 uległa Szkole 
Podstawowej nr 5 0:2, natomiast Choroń przegrał 1:2. Ostateczna 
kolejność: Im. SP Myszków Nr 5; IIm. Myszków Nr 6; IIIm. SP Cho-
roń. Nagrody dla zwyciężczyń wręczyli wójt Gminy Poraj Łukasz 
Stachera i radny prezes PTKKFiS Andrzej Pawłowski.

Ruszyła Liga 6 o Puchar Wójta
Wraz z nadejściem sezonu wiosennego swoje rozgrywki 
zainaugurowała I edycja Gminnej Ligi 6 Piłki Nożnej o Puchar 
Wójta Gminy Poraj. Liga rozgrywana jest na kompleksie spor-
towym „ORLIK 2012” w Poraju w każde niedzielne popołudnie. 
Oficjalnie Liga wystartowała 30 marca. Do rywalizacji przystąpiło 
12 zespołów z terenu Gminy Poraj: La Furia Roja, FC Podwór-
kowcy, FC Alko, Bezimienni, Nie a Ty?, Żelazna Wątroba, UWAGA! 
Ślisko!, Wybrzeże Klatki Schodowej, Kajman Team, Zan-Pol, Anty-
futbol, JakNieMy to Kto?. Rozgrywki toczą się o puchar i nagrody 
Wójta Gminy Poraj Łukasza Stachery. Zapraszamy na porajskiego 
„Orlika” w każde niedzielne popołudnie od godz. 15.00.
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LKS „PoLonia” Poraj 
najPrawdoPodobniej 
najLePSzy team w regionie 

www.polonia-poraj.pl

akademia 
Przedszkolaka

Więcej informacji na:  WWW.ugporaj.pl

Szkółka Piłkarska

Szkółka badmintona

drużyna seniorska

promujemy lokalne firmy!

istnieje możliwość insertowania wkładek reklamowych w kurierze porajskim. 

Szczegółowe informacje - Gok w poraju pod nr tel. 34 314  55 48


