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Rady starszych, aeropag, rada plemienia – znane były od niepamiętnych cza-
sów, gdy nie funkcjonowały jeszcze współczesne instytucje władzy. Łączył je 
jeden wspólny mianownik - wiek zasiadających w nich osób i ich wieloletnie 
doświadczenie. Nie inaczej jest przy powoływanej właśnie przez wójta Gminy 
Poraj Łukasza Stacherę Konsultacyjnej Radzie Seniorów. W piątek 28 paździer-
nika odbyło się pierwsze inauguracyjne posiedzenie rady. Do pracy w radzie 
wójt Stachera zaprosił: Andrzeja Będkowskiego, Janusza Błaszczyka, Wacła-
wa Cesarza, Macieja Chwastka, Barbarę Dobosz – Szmidę, Henryka Dyję, 
Andrzeja Golańskiego, Urszulę Grzywacz, Waldemara Hetmańczyka, Wła-
dysława Jędrusika, Alojzego Jędrzejewskiego, Henryka Józefowskiego, 
Krystynę Maciejewską, Piotra Mazura, Lidię Osikę – Szczagiel, Witolda Pa-
sternaka, Andrzeja Plutę, Wiesława Popielaka, Bernarda Rajczyka, Marka 
Teclaffa, Jana Wronieckiego, Andrzeja Zimońskiego i Henryka Żywiołka. 
„Serdecznie dziękuję Państwu za wyrażenie zgody na udział w pracach Konsul-
tacyjnej Rady Seniorów przy Wójcie Gminy Poraj oraz chęć dzielenia się cennymi 
radami, płynącymi z wieloletniego doświadczenia oraz dorobku w pracy na rzecz 
Gminy Poraj. Jestem głęboko przekonany, że Państwa nieoceniona wiedza, aktyw-
ność, kreatywność oraz pomysłowość i twórcza inwencja staną się fundamentem 
funkcjonowania Rady, przyczyniając się do skuteczniejszego rozwiązywania ży-
wotnych problemów i spraw najistotniejszych dla naszej lokalnej społeczności”. 
- mówił podczas inauguracyjnego posiedzenia wójt Łukasz Stachera. W spo-
tkaniu uczestniczyła również kadra kierownicza urzędu, która współpracować 
będzie na co dzień z członkami rady. Nie zabrakło wielu ciepłych słów od sa-
mych zainteresowanych, pod adresem wójta, za podjętą inicjatywę i włączenie 
w aktywność w doradczym współdecydowaniu o sprawach gminy. Rada do-
konała już wyboru swojego przewodniczącego, został nim Maciej Chwastek, a 
wiceprzewodniczącą Urszula Grzywacz. Aby usprawnić pracę wyłoniono dwa 
panele: budżetu, inwestycji, strategii, gospodarki komunalnej, bezpieczeństwa 
i rozwoju gminy oraz panel oświaty, zdrowia, kultury, sportu, turystyki i promo-
cji gminy.  

informacje 

Z inicjatywy wójta Gminy Poraj Łukasza Stachery, powstał nowy or-
gan doradczy przy wójcie – Konsultacyjna Rada Seniorów. Złożona z 
kilkudziesięciu osób doświadczonych i z dużym zawodowym dorob-
kiem w pracy na rzecz gminy, będzie doradzać wójtowi w najważniej-
szych sprawach i decyzjach. Na czele rady stanął Maciej Chwastek. 

Seniorzy doradzą wójtowi

Szanowni Państwo,

Oddajemy do Państwa rąk  kolejny numer 
„Kuriera Porajskiego” – naszego dwu-
miesięcznika poświęconego bieżącym 
wydarzeniom oraz informacjom z Naszej 
Gminy. Jak zwykle staraliśmy się, aby za-
dowolić wszystkich Czytelników, tematy-
ka artykułów jest różnorodna. Na łamach 
„Kuriera” odnajdą Państwo informacje 
dotyczące inwestycji w Gminie, wydarzeń 
kulturalnych i sportowych oraz innych 
działań podejmowanych przez Urząd 
Gminy. Szczególną uwagę chciałabym 
zwrócić na artykuł poświęcony wolonta-
riatowi, zachęcając wszystkie chętne oso-
by, szczególnie młode, do skorzystania z 
możliwości pomocy innym. 
Zapraszam do miłej lektury.

z pozdrowieniem 
Maria Magdalena Gurbała

Sekretarz Gminy Poraj
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Od wielu lat prawdziwą bolączką był brak 
miejsc parkingowych przy cmentarzu w 
Poraju. Ciasny wjazd od ul. Chopina, na 
co dzień wielu kierowcom sprawiał kło-
poty. Prawdziwy galimatias powstawał 
w okolicach Dnia Wszystkich Świętych. 
Przyjazd na groby najbliższych i próba 

dotarcia w pobliże cmentarza, nie rzad-
ko kończyła się co najmniej obdarciem 
lakieru karoserii samochodu, nie mówiąc 
już o zszarpanych nerwach i częstych 
utarczkach słownych między kierow-
cami. Ponadto sytuację pogarszało nie-
wystarczające oświetlenie terenu wokół 
porajskiej metropolii. A jednocześnie z 
drugiej strony cmentarza, od ul. Kocha-
nowskiego, przez długie lata okolice 
zalegały wywożone tutaj sterty śmieci, 
niewyrównany teren oraz brak możliwo-
ści dotarcia od tej strony na cmentarz. I 
jeszcze do końca poprzedniej kadencji, 
ten swoisty drogowo – oświetleniowy 
gordyjski węzeł, wydawał się nie do roz-
wiązania! Naprzeciw odwiedzającym 
cmentarz w Poraju wyszły obecne wła-
dze gminy. Ze wspólnej inicjatywy wójta 
Łukasza Stachery i radnego Zbigniewa 
Rajczyka, przy życzliwej przychylności 
ks. proboszcza Zdzisława Zgrzebnego, 
teren przycmentarny przybrał zupełnie 

nowy wygląd. Urząd Gminy Poraj, który 
zlecił przeprowadzenie prac, zadbał za-
równo o komfort dojazdu do nekropolii 
od strony ul. Kochanowskiego, jak i o do-
datkowe oświetlenie. Z chirurgiczną pre-
cyzją pozbyto się wszystkich okalających 
cmentarny płot zarośli i chaszczy, pozby-
to się zalegających tu śmieci, teren wy-
równano i wywieziono dodatkową zie-
mią. W tym miejscu powstał przestron-
ny parking, z możliwością wjazdu od. 
ul. Kochanowskiego oraz za „Ancorą”. Z 
drugiej strony cmentarza zainstalowano 
dodatkowe trzy lampy oświetleniowe, 
a wkrótce pojawi się tam także czwarta 
lampa. W wyniku przeprowadzonych 
prac pozyskano więc, nie tylko prze-
stronny parking, ale również dodatkowe 
oświetlenie, co ma niewątpliwie wpływ 
na poprawę, zarówno tak potrzebnego 
spokoju i komfortu przy odwiedzaniu 
grobów bliskich, jak i poprawę bezpie-
czeństwa w tej okolicy.        

Zakończyły się prace związane z za-
gospodarowaniem skweru przy ul. Pił-
sudskiego w Poraju. Miejsce to od lat 
pozostawiało wiele do życzenia. Nigdy 
w pełni nie służyło mieszkańcom do re-
kreacyjnego wypoczynku, a raczej od-
straszało, służąc miejscowej „elicie” jako 
miejsce spożywania wysokoprocento-
wych trunków. „Od początku kadencji 
wójt Łukasz Stachera podjął inicjatywę, 
aby to miejsce stało się miejscem odpo-
czynku mieszkańców, gminnym depta-
kiem oraz reprezentacyjnym miejscem 
w czasie ważnych uroczystości państwo-
wych”. - podkreśla Andrzej Kozłowski, 
rzecznik porajskiego urzędu. Wykonano 
remont istniejącego pomnika, zagospo-
darowanie terenu wokół pamiątkowego 
krzyża, budowę chodnika, wykonanie 
nowych nasadzeń, klombów oraz mon-

taż nowych ławek i koszy. Ważnymi ele-
mentami architektury, obok stojącego tu 
pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
stały się elementy architektury zieleni. 
Ważną rolę w upiększeniu tego miejsca 
stanowić będzie klomb, gdzie z wiosną 
szczególnie efektownie wyglądać będą 
umieszczone gatunki krzewów i kwia-
tów, wśród żywo – zielonych traw, two-
rząc kolorowy kontrast. Spotkać można 
tu m.in.: krzew budleję Dawida, jałowiec 
skalny Blue Arrow, cis pośredni Hicksii, 
berberis thunbergii „Pink Queen”, bar-
winki, trzmielinę, śliwę karłową. Obok 
zieleni stanęło również poidełko, gdzie 
każdy spacerowicz będzie mógł napoić 
pragnienie czy umyć ręce. Funkcjonal-
ność parku poprawiło  dziewięć wygod-
nych i nowoczesnych ławek z oparciem 
oraz kosze na śmieci. Teren został lepiej 

oświetlony poprzez montaż nowych 
lamp i halogenowego oświetlenia. Środ-
ki na przebudowę skweru w centrum 
Poraja, Gmina pozyskała z funduszy 
unijnych w ramach działania „Odnowa 
i Rozwój Wsi” Program Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-2013. 

inwestycje 

Skwer przy piłSudSkiego w poraju ładniejSzy
Na zlecenie Urzędu Gminy, zagospodarowany na nowo został skwer Piłsudskiego w Poraju. Skwer służył będzie 
celom kulturalno – rekreacyjnym mieszkańcom Poraja i turystom. Prace już się zakończyły, a zakątki tego miej-
sca przybrały zupełnie odmieniony wygląd.

Na porajski cmeNtarz wjeżdżaj 
od ul. kochaNowskiego 
Urząd Gminy Poraj zakończył prace remontowo – porządkowe wokół cmentarza w Poraju. Już w dniu Wszystkich 
Świętych, wszyscy którzy odwiedzili groby najbliższych, mogli skorzystać z dużego, nowego parkingu, a dzięki za-
montowanym dodatkowym lampom wokół cmentarza, skończyły się również, nomen omen, panujące w tej okolicy 
grobowe ciemności. 
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inwestycje :: ekologia

ULICA SPORTOWA W MASŁOńSKIM 
- BEZ DZIUR I Z NOWYM ChODNIKIEM

Inwestycje na gminnych drogach to dla 
Urzędu Gminy Poraj jedno z prioryte-
towych zadań. Trwają finalne prace na 
jednym z odcinków drogowych na te-
renie gminy. Mowa o ulicy Sportowej w 
Masłońskim, gdzie obecnie kończą się 
intensywne prace związane z jej prze-
budową. Prace trwają na odcinku po-
nad ośmiuset metrów, od skrzyżowania 
z ulicą Żarecką. Drogowcy zerwali sta-
rą nawierzchnię drogi, położyli nową 
oraz zbudowali chodnik. Wbrew swojej 
nazwie, ulica Sportowa nie posiadała 
„olimpijskiej klasy”, a jedynie można 
było dostać sporej zadyszki, próbu-
jąc się przez nią przedrzeć, pokonując 
wszelkie panujące tu drogowe niedo-
godności. Droga była w nie najlepszym 
stanie i wymagała remontu, z uwagi na 
znaczne zniszczenie nawierzchni. Jed-
nym z ważniejszych czynników, który 
wzięto pod uwagę przy jej budowie 
było również zapewnienie dostatecz-
nego bezpieczeństwa w pobliżu szkoły 
w Masłońskim. W zakres przebudowy 

wchodzi wykonanie nakładki na istnie-
jącej jezdni wraz z niezbędnymi posze-
rzeniami, wykonanie chodnika z kostki 
betonowej oraz zjazdów. Na zlecenie 
Urzędu Gminy prace wykonało Przed-
siębiorstwo Robót Drogowo-Mosto-
wych z Kłobucka. Koszt przebudowy 
wyniósł blisko 500 tys. zł, z czego 450 
tys. Urząd Gminy pozyskał w ramach 
promesy z MSWiA na usuwanie skut-

ków ubiegłorocznej powodzi pochodzi 
z rezerwy celowej budżetu państwa. 
„Cieszę się, że prace dobiegają końca. 
Wkrótce wszyscy mieszkańcy będą mo-
gli bezpiecznie tędy przejść lub prze-
jechać. To ze wszech miar potrzebna i 
konieczna inwestycja.” - podkreśla wójt 
gminy Łukasz Stachera, który zabiegał 
aby modernizacja tej drogi odbyła się w 
możliwie jak najszybszym terminie.  

Kończą się intensywne prace przy budowie drogi i chodnika na ul. Sportowej w Masłońskim. Inwestycja wyko-
nywana jest na zlecenie Urzędu Gminy Poraj.

ChOROńSKIE LIPY PO ZABIEGACh 
W Alei Lip w Choroniu przeprowadzone zostały konserwacyjne zabiegi najcenniejszego skarbu przyrodniczego 
w Gminie Poraj. Na zlecenie wójta Gminy Poraj Łukasza Stachery, prace wykonała specjalistyczna firma. 
„Gościu, siądź pod mym liściem, a od-
poczni sobie! Nie dójdzie cię tu słońce, 
przyrzekam ja tobie” - któż z nas nie zna 
słów fraszki Jana Kochanowskiego. Jako 
żywo pasuje ona do opisu najcenniej-
szego skarbu przyrodniczego gminy 
Poraj – siedemnastowiecznej Alei Lip 
w Choroniu. Aleja lipowa ma wartości 

naukowe, przyrodnicze, krajobrazowe, 
historyczne i kulturowe, charakteryzu-
jąc się cechami wyróżniającymi ją wśród 
drzewostanu w całym regionie. Aby ten 
skarb zachować, w jak najlepszym sta-
nie, aby służył jako miejsce wypoczynku 
i bezpośredniego obcowania człowieka 
z przyrodą, wójt Gminy Poraj Łukasz Sta-
chera podjął inicjatywę należytej pielę-
gnacji zaniedbanego przez lata drzewo-
stanu. W październiku przeprowadzone 
zostały prace związane z jej pielęgnacją. 
Zabiegami objęto cały drzewostan. Przy 
23 lipach usunięte zostały wybujałe od-
rosty korzeniowe, pielęgnacji poddano 
trzydzieści młodych lip. Wykonywano 
cięcia sanitarne oraz pod względem 
bezpieczeństwa, poprzez odciążenie 
osłabionych konarów. Wykonawca zde-
cydował również o usunięciu całkowicie 
obumarłego konaru przy jednej lipie. 
Środki finansowe na przeprowadzenie 

prac w głównej mierze pochodziły z do-
tacji, którą Gmina pozyskała z Urzędu 
Wojewódzkiego. Warto przypomnieć, że 
sporo pracy w zachowanie naturalnego 
stanu alei podejmowane są własnymi 
siłami Urzędu Gminy oraz ogromnego 
wkładu pracy lokalnej społeczności, któ-
ra kilkakrotnie przeprowadzała w czynie 
społecznym wycinkę krzewów, koszenia 
trawy, sprzątania i bieżącej pielęgnacji 
alei. Dzięki przeprowadzonym zabiegom 
konserwacyjnym w większym stopniu 
możliwe będzie chłonięcie spokoju, ci-
szy i piękna przyrody. Aleja prezentuje 
się szczególnie pięknie wiosną i jesie-
nią, a w okresie letnim tworzy naturalny 
szpaler. To w tym miejscu doznać można 
w najczulszy sposób dobroczynnego 
wpływu przyrody na ludzką psychikę, 
wyrwać od zgiełku miasta i odpocząć w 
ciszy lipowych chorońskich konarów. 
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wybory parlamentarne 2011

WYBORY PARLAMENTARNE 2011
W niedzielę 9 października odbyły się wybory do Sejmu i Senatu RP. W Gminie Poraj odnotowaliśmy frekwencję 
47,07%. Zwyciężyła Platforma Obywatelska uzyskując 36,16 % głosów, przed Prawem Sprawiedliwością 20,85% 
i Ruchem Palikota 16,09%. 

Wg danych Państwowej Komisji Wyborczej, Platforma Obywatelska 
uzyskała na terenie Gminy Poraj wynik 36,16% (1452 głosy), natomiast 
PiS – 20,85% (837), Ruch Palikota 16,09% (646), PSL – 11,21% (450), SLD 
– 7,22% (290), Polska Partia Pracy – Sierpień 80 4,86%(195), Nowa Pra-
wica 2,09% (84), Polska Jest Najważniejsza 1,52% (61).

W wyborach do Senatu w Gminie Poraj zwyciężył kandydat PO Jaro-
sław Lasecki, uzyskując 2117 głosów, czyli 52,08%, przed Czesławem 
Ryszką (PiS) 810 głosów, Wojciechem Koniecznym (SLD) 539 głosów, 
Stanisławem Gmitrukiem (PSL) 351 głosów i Antonem Miklowiczem 
(NP) 248 głosów.

Jadwiga 
Wiśniewska  
(Prawo 
i Sprawiedliwość)
Ogółem: 34491 
Gmina: 673

Halina 
Rozpondek 
(Platforma 
Obywatelska)
Ogółem: 23722 
Gmina: 433

Izabela 
Leszczyna
(Platforma 
Obywatelska)
Ogółem: 18737 
Gmina: 278

Grzegorz 
Sztolcman
(Platforma 
Obywatelska)
Ogółem: 8926 
Gmina: 96

Artur 
Bramora
(Ruch Poparcia 
Palikota)
Ogółem:10610 
Gmina: 299

Szymon 
Giżyński
(Prawo 
i Sprawiedliwość)
Ogółem:9146 
Gmina: 50

Marek 
Balt
(Sojusz Lewicy 
Demokratycznej)
Ogółem:5378 
Gmina:34

Jarosław 
Lasecki
(Platforma 
Obywatelska)
Ogółem:50287
Gmina: 2117 

Wyniki wyborcze kandydatów z naszej 
gminy: Anny Sochy – Korendo (PSL) i 
Mariana Szczerbaka (PPP)

Anna Socha-Korendo    Marian Szczerbak
 355                186

Masłońskie  16  8
Poraj1                      108  37
Poraj2                      55  39
Jastrząb                  80  43
Żarki Letnisko       14  27
Choroń                   48  24
Kuźnica Stara        34  8

Organizatorem wyborów na tere-
nie naszej gminy był Urząd Gminy 
Poraj, a koordynatorem wyborów 
sekretarz gminy Maria Magdalena 
Gurbała. Jak głosowali mieszkańcy 
naszej gminy do Sejmu i Senatu w 
poszczególnych komisjach obwo-
dowych, jak ich głosy rozłożyły się 
na kandydatów w całej gminie mo-
żemy prześledzić na stronie Pań-
stwowej Komisji Wyborczej pod 
adresem www.pkw.gov.pl

Komentarz powyborczy wójta Gminy Poraj Łukasza Stachery:
Bardzo się cieszę, że mieszkańcy Gminy Poraj tak licznie oddali swoje głosy w wyborach do parlamentu. 
Liczyłem na wysoki wynik, gdyż Poraj we wszystkich wyborach wyróżnia się na mapie regionu wyso-
ką frekwencją. Wynik świadczy o tym, że mieszkańcy naszej gminy chcą aktywnie uczestniczyć w życiu 
społecznym i politycznym, a co za tym idzie współtworzyć i współdecydować o losach kraju. Gratuluję 
wszystkim kandydatom, którzy uzyskali mandaty senatora i posłów.  Życzę im wielu sukcesów oraz wy-
trwałości w tej trudnej i odpowiedzialnej pracy, licząc na ich dobrą i owocną współpracę z samorządem 
Gminy Poraj.  
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wydarzenia

PORAJ I PRZYJACIELE DLA GNIADEGO 

Organizatorami koncertu byli: Stowarzy-
szenie Miłośników Twórczości Janusza 
Gniatkowskiego „Apasjonata” z Poraja i 
Urząd Gminy Poraj. Patronat nad impre-
za objął Wójt Gminy Poraj Łukasz Sta-
chera. Gościem honorowym tego kon-
certu była żona zmarłego artysty - Kry-
styna Maciejewska. Wśród publiczności 
znalazło się wielu przyjaciół i znajomych 
Janusza Gniatkowskiego, a przede 
wszystkim pojawili się tam jego fani. 
Janusz Gniatkowski największą popu-
larność osiągnął w latach 50 i 60-tych 
ubiegłego stulecia. Na jego koncertach 
gromadziła się nawet 150-cio tysięczna 
publiczność. Artysta grał nawet do 300 
koncertów rocznie. Jego największe 
przeboje to: „Apasjonata”, „Kuba”, „Indo-
nezja”, czy „Bella Donna” - wszystkie one, 
i wiele innych, zabrzmiały podczas so-
botniego koncertu. Publiczność szczel-
nie wypełniała plac przed Gminnym 
Ośrodkiem Kultury. Najpierw na scenie 
pojawili się amatorzy: młodzi artyści z 
Poraja, a także laureaci Festiwali Piose-
nek Janusza Gniatkowskiego z 2007 i 
2008 roku. Wystąpili też wielokrotnie 
koncertujący z J. Gniatkowskim muzycy 
z Jurajskiej Kapeli Biesiadnej oraz poraj-
skie Malwy. Tę część koncertu, niena-
chalnie wypełnioną wspomnieniami o 
artyście, poprowadzili: Renata Bocian 
i rzecznik Andrzej Kozłowski. Później 
przed porajską publicznością zaprezen-
towały się gwiazdy lat 60-tych ubiegłego 
wieku. Tę część koncertu poprowadził 
Ryszard Rembiszewski. Na scenie, przy 
akompaniamencie Edwarda Spyrki, wy-
stąpili m.in.: Renata Danel, Hanna Rek, 
Waldemar Kocoń, Edward Hulewicz, Ta-
deusz Woźniakowski i Edward Buczek. 
Porajska publiczność mogła też po raz 
kolejny podziwiać talent znanego paro-
dysty - Andrzeja Dyszaka. Było mnóstwo 
wspomnień, dobrej muzyki i refleksji. 
Na koniec, przy ogromnym aplauzie pu-
bliczności, na scenie pojawiła się żona 
J. Gniatkowskiego - Krystyna Maciejew-
ska. Wzruszenie nie pozwalało jej na wy-
głaszanie długich przemówień. Smutek 
po śmierci męża, spotęgowany tak dużą 
dawką wspomnień przywołanych pod-

czas koncertu, uwięził w gardle wszyst-
kie słowa, które chciałaby tego dnia wy-
powiedzieć. K. Maciejewska dziękowała, 
tym którzy koncert zorganizowali, i tym, 
którzy na nim wystąpili. Dziękowała pu-

bliczności za udział w tym wyjątkowym 
przedsięwzięciu. Na zakończenie odbyła 
się projekcja filmu Janusza Horodnicze-
go pt. „Janusz Gniatkowski”. (m.r.-w.)

To miał być, i był, wyjątkowy koncert poświęcony pamięci znakomitego artysty- Janusza Gniatkowskiego, który 
pod koniec lipca zmarł w swoim domu w Poraju. Mieszkańcy tej miejscowości, a także przyjaciele zmarłego 
wokalisty, postanowili zadedykować mu przepełnione wspomnieniami muzyczne widowisko, podczas którego 
wykonano największe przeboje artysty.
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W czwartek 3 listopada, w sali narad Urzędu Gminy, spotka-
li się wdzięczni organizatorzy Koncertu „Poraj i Artyści Janu-
szowi Gniatkowskiemu”, który odbył się 17 września, oraz ci, 
którzy tą pomoc nieśli. Dzięki współpracy, dzieło – w postaci 
koncertu, udało się zrealizować. Specjalne dyplomy z podzię-
kowaniami od Krystyny Maciejewskiej i Stowarzyszenia „Aspe-
ra” otrzymali: wójt Łukasz Stachera, kierownik referatu promo-
cji rzecznik Andrzej Kozłowski, skarbnik gminy Jadwiga Zasik, 
Paweł Krzyczmonik, Zygmunt Zemła, Anna Szecówka – Książ-
czak, Irena Krzyczmonik, Piotr Jaros, Barbara i Jarosław Witas 
- Hotel „Kinga”, Joanna i Mirosław Stępień - pensjonat „Martyn-
ka”, Zofia Jakubczyk - Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy, 
wolontariusze SPD „Aspera”. Spotkanie uświęcił występ grupy 
Ewy Matuszczyk „Nastolatki”. 

PODZIĘKOWALI ZA GNIATKOWSKIEGO
We wrześniu wszyscy mogliśmy doświadczyć niezapomnianego koncertu „Poraj i Artyści Januszowi Gniatkow-
skiemu”. Organizator – Stowarzyszenie „Apasjonata”, postanowiło podziękować wszystkim tym, którzy przyczy-
nili się do realizacji koncertu.

wydarzenia :: edukacja 

PORAJ I PRZYJACIELE DLA GNIADEGO 

Przez wiele lat problemem dla rodziców małych dzieci w 
Żarkach Letnisku był brak osobnego budynku przedszkola. 
Zapotrzebowanie na tego typu placówkę było bardzo duże. 
Niestety przez lata, oczekiwania rodziców napotykały na 
prawdziwą ścianę bezradności i braku zrozumienia u poprzed-
nich władz gminy. Dla obecnych władz i wójta Łukasza Sta-
chery, jednym z priorytetów jest wsparcie dla różnych form 
edukacji wszechstronnego rozwoju małego dziecka i edukacji 
przedszkolnej oraz jej upowszechnienie, z aktywnym udzia-
łem rodziców i wsparciem środowiska lokalnego. Do tej pory 
w Żarkach Letnisku funkcjonowało przedszkole, mieszczące 
się w szkole podstawowej. Przed nowym rokiem szkolnym 
wójt Łukasz Stachera zdecydował o zaadaptowaniu kolejnej 
sali w szkole na potrzeby przedszkola wraz z adaptacją toalet, 
oddzieleniem przeszkloną ścianą części przedszkolnej oraz 
zakupem nowych szafek i krzeseł. Jednocześnie zdecydowa-
nie zaznaczając, iż nie jest to satysfakcjonujące rozwiązanie, 
obiecał rodzicom, że dopełni wszelkich starań, aby docelowo 
powstało nowe przedszkole w osobnym budynku. Fakt budo-
wy przedszkola staje się coraz bliższy. W ubiegłym tygodniu 
Urząd Gminy Poraj rozstrzygnął przetarg na wykonawcę do-
kumentacji projektowo – kosztorysowej. Projekt przedszkola 
wykona firma „Monolit” z Myszkowa, a powstać ma do końca 
lutego przyszłego roku. Swojego zadowolenia z obrotu spraw 
nie kryją, nie tylko rodzice dzieci i lokalna społeczność, ale 
również radni z tej miejscowości, zabiegający o powstanie 
przedszkola: przewodnicząca komisji oświaty Barbara Trzą-
skowska – Szcześniak i wiceprzewodniczący rady Krzysztof 
Klimek, którzy wraz z przewodniczącą rady Katarzyną Kaź-

mierczak, uczestniczyli u wójta w konsultacyjnym spotkaniu 
dotyczącym przedszkola. Warto zaznaczyć, że ponadplanowa 
budowa przedszkola wpisuje się w całą paletę inwestycji Urzę-
du Gminy w Żarkach Letnisku, jak m.in.: budowa oczyszczalni 
ścieków i kanalizacji, modernizacja kąpieliska, remont ul. hr. 
Raczyńskiej, budowa placu zabaw itp. Budowa nowej siedziby 
gminnego przedszkola planowana jest przy ul. Szkolnej. Bar-
dzo perspektywicznie obiekt przewidziano docelowo na 6 od-
działów przedszkolnych. Bezpieczeństwo, jak i wyposażenie 
obiektu będzie w pełni zgodne z normami Unii Europejskiej, 
celem prawidłowego rozwoju dzieci. Zgodnie z procedurami 
Urząd Gminy ogłosi następnie przetarg na wyłonienie wyko-
nawcy obiektu, który będzie miał czas na jego budowę do lip-
ca 2013. Według planów, dzieci z Żarek Letniska będą mogły 
uczęszczać do nowego obiektu już od 1 września 2013 roku.   

W ŻARKACh LETNISKU POWSTANIE NOWE PRZEDSZKOLE 
Władze gminy Poraj, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców dzieci w wieku przedszkolnym z Żarek Let-
niska, postanowiły rozwiązać problem braku dostatecznej ilości miejsc i dogodnych warunków do rozwoju ich 
dzieci. Już w przyszłym roku rozpocznie się budowa nowego przedszkola w tej miejscowości. Obiekt stanie 
naprzeciwko szkoły, w miejscu gdzie obecnie znajduje się parking.
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historia :: edukacja

GMINNE OBChODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
Msza święta, przemarsz i złożenie kwiatów pod pomnikiem Marszałka Piłsudskiego, wręczenie statuetek dla 
kombatantów oraz część artystyczna – złożyły się na gminne obchody Święta Niepodległości w Poraju. 

Święto Niepodległości obchodzimy 
dla upamiętnienia rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległego bytu pań-
stwowego w 1918 roku, po ponad stu 
dwudziestu latach od rozbiorów, do-
konanych przez Austrię, Prusy i Rosję. 
Ustanowione zostało po raz pierwszy 
w ostatnich latach II Rzeczpospolitej, a 
przywrócone w 1989 roku. Obchody 93 
Rocznicy Odzyskania Niepodległości w 
Poraju rozpoczęły się tradycyjnie mszą 
świętą w kościele pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa, celebrowaną przez 
proboszcza Zdzisława Zgrzebnego. Po 
przejściu ulicami miejscowości, druga 
część oficjalnych uroczystości odbyła się 
przy pomniku Marszałka Józefa Piłsud-
skiego, na odrestaurowanym skwerze 
przed Kinem „Bajka”. W uroczystościach 
uczestniczyli m.in. wójt Gminy Poraj 
Łukasz Stachera, wiceprzewodniczą-
cy Rady Gminy Krzysztof Klimek, radni 
rady gminy, przedstawiciele instytucji 
samorządowych, oświatowych, licz-
ne poczty sztandarowe kombatantów, 
szkół, ochotniczych straży pożarnych 
oraz mieszkańcy gminy. Pod pomni-
kiem złożono kwiaty i wiązanki. Po raz 
pierwszy obchodom towarzyszyły serie 

wystrzałów hukowych na wiwat. W swo-
im wystąpieniu wójt Łukasz Stachera 
podkreślił znaczenie święta dla tożsa-
mości narodowej, dodając że „w dzi-
siejszych czasach należy się szacunek, 
cześć i pamięć dla walczących o wolną 
i niepodległą Polskę”. Następnie z rąk 
wójta Łukasza Stachery oraz wiceprze-
wodniczącego rady Krzysztofa Klimka, 
kombatanci z gminy Poraj otrzymali sta-
tuetki z podziękowaniami za krzewienie 
postaw i idei patriotycznych. Znaleźli się 
wśród nich: Antoni Derejczyk, Józef Gaj-
dzik, Stanisław Jurczyk, Józef Jurczyk, 
Zdzisław Kucia, Józef  Matynia, Włady-

sław Miękina, Zenon Podsiadlik, Tadeusz 
Prauza, Jan Pluta, Władysław Rajczyk, 
Jan Rajczyk, Tadeusz Świerzbiński, Ma-
rian Szkop, Władysław Tomala, Kazimiera 
Tomzik i Eugeniusz Kuśmierz. Przemarsz i 
uroczystości uświetniła Społeczna Orkie-
stra Dęta z Poraja. Poza nią w części arty-
stycznej, która odbyła się w Kinie „Bajka”, 
obejrzeliśmy występy Chóru „Porajanki”, 
KGW „Kalina”, Dziecięcego Zespołu Pieśni 
i Tańca „Poraj” oraz Dziecięcego Zespołu 
Wokalno-Ruchowego „Nastolatki”. Orga-
nizatorem obchodów święta był Gminny 
Ośrodek Kultury w Poraju i Referat Pro-
mocji, Kultury i Sportu. 

Głosowanie wśród uczniów odbyło się w 
piątek 30 września 2011 r. Młodzież chęt-
nie angażowała się w akcję przedwybor-
czą, zbieranie informacji o programach 
partii politycznych, prezentacje, plaka-
towanie, a ukoronowaniem ich działań 
było wrzucenie głosu do urny wybor-

czej. Uczniowie 
poczuli w tym 
dniu przedsmak 
p r a w d z i w e g o 
głosowania, któ-
re czeka ich za 
kilka najbliższych 
lat. Szkolna ko-
misja wyborcza 
w składzie: Julia 
Sajdak, Jakub 

Kret i Dominika Olsińska, szybko upora-
ła się z liczeniem głosów i protokołem. 
Osób uprawnionych do głosowania 
było 242, z czego w wyborach udział 
wzięły 202 osoby. Frekwencja wyborcza 
była wysoka i wyniosła 83,47%. Wśród 
uczniów Gimnazjum w Poraju, najwięk-
szym poparciem cieszyła się Platforma 
Obywatelska.

Wyniki wyborów:

Komitet Wyborczy Platforma Obywatel-
ska 51 głosów 27,6%
Komitet Wyborczy Ruch Palikota 47 gło-
sów 25,4%
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedli-
wość 35 głosów 18,9%

Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy De-
mokratycznej 19 głosów 10,3%
Komitet Wyborczy Polska Jest Najważ-
niejsza 13 głosów 7%
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo 
Ludowe 10 głosów 5,4%
Komitet Wyborczy Nowa Prawica Janu-
sza Korwin Mikke 8 głosów 4,3%
Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 
Sierpień 80 2 głosy 1,1%

„Młodzi ludzie - także niepełnoletni - mają 
swoje poglądy polityczne. Program „Mło-
dzi głosują” daje im możliwość wypowie-
dzenia się w ważnych dla naszego kraju 
sprawach”. – podsumowuje akcje jej ko-
ordynatorka Katarzyna Kaźmierczak. 

PRAWYBORY W PORAJSKIM GIMNAZJUM 
W porajskim Gimnazjum, niemal w przededniu wyborów parlamentarnych, odbyły się szkolne prawybory. Akcję 
zorganizowano wspólnie z Centrum Edukacji Obywatelskiej z Warszawy. Zwyciężyła Platforma Obywatelska. 
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wydarzenia :: rada gminy poraj  

W ŻARKACh LETNISKU NA ŻOŁNIERSKą NUTĘ 

Na zaproszenie Towarzystwa Przyjaciół 
Żarek Letniska im. hr. Raczyńskiej, 
organizatora  koncertu, w miejscowym 
gimnazjum, w sobotę 12 listopada, 
wspaniały i wzruszający koncert pieśni, 
odwołujących się do tradycji żołnierskiej 
i patriotycznej, dał zespół „Wiarus”. Przed 
wyraźnie wzruszoną publicznością, 
wywodzący się z Lublińca, złożony 
z weteranów wojskowych - Zespół 
Estradowy Piosenki Żołnierskiej, 
zaprezentował szereg utworów, w tym. 
m.in.: ”Marsz Pierwszego Korpusu”, 
„Rozszumiały się wierzby”, „Kombatanci”, 
„Maszerują strzelcy”, „Przybyli ułani”, 
„Kujawiak” oraz „Wiarus”, który ze 

słowami: „Tam w Berlinie nie wierzyłeś, 
świat zobaczył mundur twój”, stał się 
mottem zespołu i jego sztandarowym 
utworem. Zespół działa przy Klubie 
Miłośników Piosenki Żołnierskiej, pod 
patronatem Miejskiego Domu Kultury 
w Lublińcu. Kierownikiem zespołu 
jest starszy sierżant Halina Matera, a 
zespół ma na swoim koncie nagraną 
płytę z tego rodzaju utworami. Dzięki 
inicjatywie Towarzystwa, mieszkańcy 
mieli możliwość wysłuchania na żywo 
najpiękniejszych utworów z tego 
nurtu muzycznego. Niemniej wzruszeń 
dostarczył montaż słowno – muzyczny, 
w wykonaniu uczniów Gimnazjum im. 

Jana Pawła II i Szkoły Podstawowej 
im. Pokoju w Żarkach Letnisku. 
Dzieci i młodzież zaprezentowały się 
w repertuarze wiersza i piosenki o 
tematyce patriotycznej.  

W Gimnazjum w Żarkach Letnisko odbył się niezwykły koncert. Przed żarecką publicznością, dzieci i młodzież 
z miejscowego gimnazjum i szkoły podstawowej, zaprezentowały montaż słowno-muzyczny, a koncert pieśni 
żołnierskiej i patriotycznej dał lubliniecki zespół „Wiarus”.

W trakcie posiedzenia czternastej sesji 
radni, zaproszeni goście oraz mieszkań-
cy Gminy Poraj, wysłuchali sprawozdania 
wójta Łukasza Stachery z działalności 
międzysesyjnej, m.in. z realizowanych 
przez gminę Poraj inwestycji, z funkcjo-
nowania Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, Urzędu Stanu Cywilnego, 
absorbowanych środków zewnętrznych 
i aktywności zewnętrznej Wójta. Wójt 
odpowiadał również na zadane przez 
radnych pytania, w zakresie obszarów 

funkcjonowania samorządu gminnego 
i aktualnych problemów mieszkańców 
gminy. Przedstawione zostały również 
informacje o oświadczeniach mająt-
kowych radnych oraz z realizacji zadań 
inwestycyjnych na terenie sołectw Żarki 
Letnisko i Masłońskie w roku bieżącym 
i o przygotowaniu Gminy do sezonu zi-
mowego. Przyjęto raport Wójta Gminy z 
realizacji Programu Ochrony Środowi-
ska z uwzględnieniem perspektyw na 
lata 2008-2015. 

W trakcie obrad radni przyjęli uchwały 
m.in. w sprawach:

- wysokości opłaty targowej,
- wyrażenia zgody na zbycie nierucho-
mości stanowiących własność Gminy,
- udzielenia dotacji dla Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w miejscowości Jastrząb, 
 - zmian w budżecie Gminy Poraj na 
2011 rok,
- zmian wieloletniej prognozy finanso-
wej na lata 2011-2014.

CZTERNASTA SESJA RADY GMINY PORAJ 
W piątek 28 października, w sali narad Urzędu Gminy, odbyła się czternasta sesja Rady Gminy Poraj. Radni wy-
słuchali sprawozdania wójta z okresu międzysesyjnego i odpowiedzi na zadane pytania oraz podjęli przewi-
dziane w porządku posiedzenia uchwały.

MODLILI SIĘ ZA OJCZYZNĘ
W dniu Święta Narodowego 11 Listopada mieszkańcy Dębowca, jak co roku modlili się w intencji Ojczyzny. Mszę z 
udziałem władz samorządowych gminy, przy tutejszej mogile poległych, odprawił ks. proboszcz Jan Lisiecki.

Co roku, w świąteczne popołudnie 11 Listopada, mieszkańcy Dębowca gromadzą 
się na wspólnej modlitwie przy mogile poległych w II wojnie światowej. Nie inaczej 
było w trakcie tegorocznego święta. Doroczna Msza święta za Ojczyznę celebrowa-
na przez ks. proboszcza Jana Lisieckiego, odbyła z udziałem licznie zgromadzonych 
mieszkańców miejscowości oraz m.in. wójta Łukasza Stachery, radnych Andrzeja 
Pawłowskiego i Jana Dudy, sołtysów Edwarda Mizery i Edwarda Królaka. Po mszy 
świętej, w intencji obrońców Ojczyzny,  przedstawiciele władz samorządowych zło-
żyli wiązankę kwiatów i zapalili znicz na mogile poległych. Mieszkańcy zauważyli, iż 
samo otoczenie pomnika zmienia się. Staraniem władz gminy, w niedługim czasie 
przybył nowy chodnik, maszt flagowy, tablica z mapa gminy oraz zagospodarowa-
no teren wokół pomnika.  
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W siedzibie Urzędu Gminy, gościli dy-
rektorzy placówek oświatowych oraz 
nauczyciele z terenu Gminy Poraj, na-
grodzeni z okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej, za osiągnięcia dydaktyczno-wy-
chowawcze przez wójta Gminy Poraj 
Łukasza Stacherę. Z tej okazji, poza na-
grodą finansową, do rąk nagrodzonych 
trafiły okolicznościowe dyplomy i róże. 
W gronie najlepszych pedagogów, w 
tym roku znaleźli się: Mariola Karpowicz 
– Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Żarkach Letnisku, Dorota Mizera – Dy-
rektor SP im. M.Konopnickiej w Choro-
niu, Agnieszka Biała – Boy – Dyrektor SP 
im. Dywizji J.H.Dąbrowskiego w Kuźnicy 
Starej, Ewa Liszczyk – Napora – Gimna-
zjum im. Jana Pawła II w Żarkach Letni-
sku, Wioletta Wietrzyńska – Przedszkole 
Publiczne w Żarkach Letnisku, Katarzy-

na Woźniak – SP im. Pokoju w Żarkach 
Letnisku, Tomasz Dusza – Gimnazjum 
im. K.Górskiego w Poraju, Rafał Polegaj 
– Gimnazjum im. K.Górskiego w Poraju, 
Agnieszka Chwist – SP im. kpt.Teligi w 
Poraju, Monika Dworaczek – Przedszkole 
Publiczne „Leśne Skrzaty” w Poraju, Alina 
Madejska – SP im. K.Wielkiego w Jastrzę-

biu, Ilona Miśtal – SP im.M.Konopnickiej 
w Choroniu, Sylwia Miklas – SP im. Dy-
wizji J.H.Dąbrowskiego w Kuźnicy Starej. 
Wójt pogratulował wyróżnionym dy-
rektorom i nauczycielom zawodowych 
sukcesów, a wszystkim zebranym życzył 
satysfakcji z pracy zawodowej i powo-
dzenia w życiu osobistym.

edukacja 

Kiedyś Dzień Nauczyciela, obecnie Dzień 
Edukacji Narodowej. Choć nazwy zmie-
nione, sens tego dnia pozostaje wciąż 
ten sam - uhonorowanie osób związa-
nych z edukacją, podziękowanie za ich 
często niewdzięczną i trudną pracę. Jest 
to także czas podsumowania tego, co 
zdarzyło się przez ostatni rok w obszarze 
nauczania i wychowywania młodego 
pokolenia. W Gminie Poraj uroczystości 
związane ze świętem odbyły się w pią-
tek 14 października, niemal we wszyst-
kich szkołach. Do wszystkich nauczycieli 
i pracowników oświaty wójt Gminy Po-
raj Łukasz Stachera, skierował okolicz-
nościowy list z życzeniami, osobiście 
uczestnicząc w obchodach w Szkole 
Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego 
w Jastrzębiu i w Szkole Podstawowej 
im. Dywizji J.H.Dąbrowskiego w Kuźnicy 
Starej. „Edukacja młodych pokoleń leży mi 
szczególnie na sercu. Dobrze wykształco-
na i wychowana młodzież stanowi naj-
wyższą wartość każdej społeczności i jest 
nadzieją na lepsze jutro. Ze swojej strony 
pragnę zapewnić, że priorytetem działań 
Urzędu Gminy jest ciągłe doskonalenie 

bazy dydaktyczno-wychowawczej. Dzi-
siejszy uroczysty dzień, jest doskonałą 
okazją, aby złożyć hołd wdzięczności za 
Wasz codzienny trud, wrażliwość, cierpli-
wość i wyrozumiałość”. – podkreślał wójt 
Gminy Łukasz Stachera. W Gimnazjum 
im. Jana Pawła II, w Szkole Podstawowej 
im. Pokoju oraz Samorządowym Przed-
szkolu Publicznym w Żarkach Letnisku 
samorząd Gminy Poraj reprezentowała 
przewodnicząca Rady Gminy Katarzyna 
Kaźmierczak, a w Szkole Podstawowej 
w Poraju sekretarz Gminy Maria Mag-
dalena Gurbała. W każdej szkole im-
prezie towarzyszył bogaty program ar-
tystyczny przygotowany przez uczniów. 
W przygotowania do obchodów włą-

czona była cała społeczność szkolna. 
Dzień później świętowali nauczyciele 
ze Szkoły Podstawowej w Choroniu, 
gdzie odbyła się „Jesienna Biesiada z 
Patronem”, czyli Marią Konopnicką. Nie-
zwykle bogaty artystycznie i sportowo 
program imprezy, przyciągnął spore 
grono mieszkańców miejscowości. Wła-
dze Gminne reprezentowali: rzecznik 
Andrzej Kozłowski, który odczytał list 
od wójta Stachery, radni Andrzej Paw-
łowski i Jan Duda oraz sołtysi Choro-
nia Edward Mizera i Dębowca Edward 
Królak. Wszystkim pracownikom gmin-
nych placówek oświatowych składamy 
serdeczne życzenia z okazji Dnia Eduka-
cji Narodowej. 

DZIEń EDUKACJI NARODOWEJ W GMINIE PORAJ
Dzień Edukacji Narodowej jest dniem szczególnym - czasem podziękowań pracownikom oświaty za pracę dy-
daktyczno – wychowawczą i zaangażowanie w edukację najmłodszych mieszkańców naszej gminy. W obcho-
dach święta w Jastrzębiu i Kuźnicy Starej uczestniczył wójt Gminy Poraj Łukasz Stachera.

NAUCZYCIELE NAGRODZENI
Wójt Gminy Poraj Łukasz Stachera nagrodził wyróżniających się w swojej pracy dyrektorów placówek oświato-
wych i nauczycieli.  
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edukacja

Uroczystości w Gimnazjum w Żarkach 
Letnisko odbyły się w poniedziałek 24 
października. Niemal tego dnia, przed 
trzema laty szkole nadano imię Jana 
Pawła II. Przed południem w kościele 
pw. Najświętszej Maryi Panny Nieusta-
jącej Pomocy, przeor Sanktuarium w 
Leśniowie  o. Jerzy Kielech, odprawił dla 
gimnazjalistów msze świętą. W homilii 
wygłoszonej podczas mszy ojciec prze-
or Kielech podkreślał rolę i znaczenie 
nauk Jana Pawła II, który swoim życiem i 
postawą uczył, jak stać się lepszym czło-
wiekiem, jak dążyć do doskonałości. W 
homilii usłyszeć mogliśmy, iż Jan Paweł 
II swą skromnością, prostotą i mądrością 
wzbudzał szacunek innych, a głoszone 
przez niego wartości rozumiane były 
wszędzie. Po mszy uczniowie gimna-
zjum, już w murach szkolnych przedsta-
wili montaż słowno – muzyczny, przy 
akompaniamencie ks. Marka Gabor-
skiego. W części artystycznej znalazły 
się wiersze traktujące o Papieżu Pola-
ku. Gośćmi okolicznościowej akademii 
i dyrektor szkoły Marioli Karpowicz byli 
m.in.: wójt Gminy Poraj Łukasz Stachera, 

przeor o. Jerzy Kielech, proboszcz para-
fii Żarek Letniska ks. Maciej Klekowski. 
Zaprezentowany przez uczniów montaż 
słowno-muzyczny wprowadził zabra-
nych w nastrój wspomnień i rozmyślań. 
Był chwilą refleksji i zadumy. Uroczy-
stość przebiegła w podniosłej i reflek-
syjnej atmosferze. Zarówno uczniowie, 
jak i nauczyciele Gimnazjum w Żarkach 
Letnisko włożyli dużo pracy i serca w 

przygotowania tak ważnego dla nich 
Święta Patrona Szkoły. Uroczystości po-
łączono również z przyjęciem w poczet 
szkolny nowych uczniów gimnazjum z 
klas pierwszych. Wójt Łukasz Stachera i 
dyrektor Gimnazjum Mariola Karpowicz 
pogratulowali uczniom dostania się w 
poczet gimnazjalistów, a na pamiątkę 
tej chwili młodzież otrzymała dyplomy 
pasowania na uczniów. 

ŚWIĘTO PATRONA 
Uroczyście obchodzono w Gimnazjum w Żarkach Letnisko kolejną rocznicę nadania szkole imienia Jana Pawła II. 
Odbyła się msza święta oraz zaprezentowano montaż słowno-muzyczny, złożony z twórczości o Janie Pawle II. 
Uroczystości połączone zostały ze złożeniem przysięgi uczniowskiej przez nowych gimnazjalistów.   

Wieczór poezji opiewającej postać Ka-
rola Wojtyły, zorganizowano w kościele 
parafialnym w Żarkach Letnisku, po po-
południowej mszy świętej. Mieszkańcy 
mogli wysłuchać również miejscowego 
chóru „Laudate Dominum”. Przed liczną 
publicznością, wśród której nie zabra-
kło radnych Krzysztofa Klimka i Zdzisła-
wy Polak, zaprezentowali się uczniowie 
przygotowani przez Ewę Liszczyk – Na-
porę. W nastrój wieczoru wprowadziła 
wszystkich zebranych dyrektor Gimna-
zjum Mariola Karpowicz. Przed publicz-
nością zaprezentowali się uczniowie 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarkach 
Letnisko. W ich wykonaniu mogliśmy 
usłyszeć twórczość m.in. ks. Jana Twar-
dowskiego, Juliusza Słowackiego czy 
Janusza Kozłowskiego. Prezentowana 

twórczość z pewnością nie należy do 
najłatwiejszej. Mimo tego żarecka mło-
dzież postanowiła zmierzyć się z nią, co 
zrobiła doskonale. Widać było, że rozu-

mieją teksty, doskonale wczuwając się 
w intencje autorów, będąc bardzo praw-
dziwymi i przekonującymi interpretato-
rami. 

WIECZóR POEZJI O PATRONIE
Wójt Gminy Poraj Łukasz Stachera nagrodził wyróżniających się w swojej pracy dyrektorów placówek oświato-
wych i nauczycieli.  
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Nowy samochód ratowniczo – gaśniczy 
Mercedes Atego trafił do jastrzębskiej 
jednostki przed kilkoma dniami. Przeka-
zanie samochodu bojowego nastąpiło 
w niedzielę 6 listopada. Kluczyki na ręce 
prezesa OSP w Jastrzębiu Przemysława 
Sawickiego  przekazali wójt Gminy Poraj 
Łukasz Stachera, przewodnicząca Rady 
Gminy Katarzyna Kaźmierczak, radni 
Jolanta Zalega i Sylwester Sawicki oraz 
prezes Zarządu Gminnego OSP Mariusz 
Karkocha. Samochód kosztował blisko 
590 tys. zł, a pieniądze na jego zakup 
pochodziły z kilku źródeł: blisko 340 tys. 
zł dał Urząd Gminy Poraj, 200 tys. zł wy-
łożył Marszałek Województwa Śląskiego, 
50 tys. zł Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska. „Przekazując samochód, chcę 
wyrazić przekonanie, że przyczyni się on do 
skutecznych działań ratowniczych” – po-
wiedział wójt Gminy Poraj Łukasz Sta-
chera. - „Nie było łatwo pozyskać środki na 
nowy samochód dla naszych strażaków. 
Na szczęście jesteśmy skuteczni i co ważne 
możemy liczyć na przychylność naszych 

przyjaciół w województwie.” Jak podkre-
śla prezes gminnego OSP Mariusz Kar-
kocha: „Jest to pojazd, który może być 
wykorzystany praktycznie przy wszystkich 
akcjach strażackich, począwszy od udzia-
łu przy usuwaniu skutków podtopień po 
gaszenie pożarów, skończywszy na zda-
rzeniach drogowych”. Nowe auto posia-
da napęd na 4 koła. Obok nowoczesnej 

konstrukcji i zabudowy, wóz wyposażony 
został w szereg nowoczesnego sprzętu 
ratowniczo – gaśniczego, który z pewno-
ścią ułatwi i usprawni pracę jastrzębskich 
strażaków. Samochód jest nowy i z pew-
nością podwyższy gotowość bojową jed-
nostki, a co za tym idzie bezpieczeństwo 
pożarowe w Gminie Poraj, które jest dla 
władz gminy bardzo ważne.  

turystyka :: osp

KLUB GLOBTROTERóW SIEDMIOMILOWE BUTY, 
CZYLI MIEJSCE DLA CIEKAWYCh ŚWIATA

Klub powstał cztery lata temu na bazie, 
dziś już nieistniejącego, Stowarzysze-
nia Podróżników Klubu Globtrotera w 
Katowicach; wtedy byliśmy kołem tere-
nowym tej organizacji. Po rozpadzie sto-
warzyszenia, porajska grupa miłośników 
turystyki i krajoznawstwa postanowiła 
utworzyć swój własny, niezależny klub. 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w 
Poraju Renata Garleja przyjęła naszą ini-
cjatywę z otwartymi ramionami i odtąd 
działamy pod szyldem GOK-u.
Klub jest grupą koleżeńsko-towarzyską, 
do której mogą przychodzić wszyscy 
miłośnicy turystyki, krajoznawstwa i re-
kreacji niezależnie od wieku, czy miejsca 
zamieszkania.
Podstawowymi formami pracy klubu jest 
działalność: turystyczno – krajoznawcza, 
zajmująca się organizacją wycieczek do 

atrakcyjnych zakątków kraju lub na im-
prezy kulturalne (teatr, operetka, kon-
certy itp.) oraz rekreacyjna, polegająca 
na przygotowaniu i organizacji spotkań 
klubowych, wieczorków towarzyskich, 
wycieczek pieszych i rowerowych do in-
teresujących miejsc na Jurze Krakowsko 
– Częstochowskiej i innych form aktyw-
nej rekreacji (ostatnio nordic walking).
Dobrowolne składki (5 zł/mies.) są wy-
korzystywane wyłącznie w działalności 
rekreacyjnej; głównie przy spotkaniach 
klubowych i towarzyskich.
Wycieczki turystyczno-krajoznawcze są 
organizowane po kosztach własnych, 
czyli oparte są wyłącznie o składki 
uczestników  tych wycieczek; bez żad-
nych marż i narzutów. 
O planowanych zamierzeniach informu-
jemy zainteresowanych poprzez tzw. 

kwartalne kalendarzyki, opracowywane 
w oparciu o propozycje zgłaszane na 
spotkaniach klubowych.
Klub Globtroterów Siedmiomilowe buty 
prowadzi swoją  działalność na zasadzie 
spotkań koleżeńsko – towarzyskich, a z 
innymi organizacjami i stowarzyszenia-
mi prowadzącymi podobne formy dzia-
łania współpracujemy w zakresie wza-
jemnej wymiany informacji o ciekawych 
imprezach i przedsięwzięciach, bowiem 
naszym nadrzędnym celem jest organi-
zowanie czasu wolnego ludziom w wie-
ku dojrzałym.
O naszej działalności można także prze-
czytać na stronie internetowej porajskie-
go GOK-u pod adresem: 
www.gokporaj.pl

Organizator turystyki i rekreacji 
Wiesław Popielak

W ostatnim czasie pojawiło się wiele organizacji, firm, biur podróży i stowarzyszeń  zajmujących się organizo-
waniem wycieczek, wczasów, turnusów rehabilitacyjnych i innych form  rekreacji. Jest wśród nich także porajski 
Klub Globtroterów. Dziś chcemy go przybliżyć wszystkim zainteresowanym. 

STRAŻACY Z JASTRZĘBIA Z NOWYM SAMOChODEM
Nowoczesny samochód ratowniczo-gaśniczy trafił do jednostki OSP w Jastrzębiu. W niedzielę 6 listopada miało 
miejsce oficjalne przekazanie nowego wozu. 
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Tytuł „Lidera Polskiej Ekologii” jest na-
grodą ministra środowiska przyznawa-
ną za osiągnięcia w dziedzinie ochrony 
środowiska. Służy uhonorowaniu za-
angażowania w realizację zrównowa-
żonego rozwoju, znaczących osiągnięć 
w zachowaniu i poprawie stanu środo-
wiska, a także dbałość o jakość życia 
mieszkańców. W czasie wtorkowej gali, 
z rąk wiceministra ochrony środowiska 
Janusza Zaleskiego, statuetkę i dyplom 
odebrali: koordynator programu Wiole-
ta Kowalik i prezes TPŻL Andrzej Będ-
kowski. Na widowni zasiedli także: wójt 
Gminy Poraj Łukasz Stachera, kierownik 
referatu promocji Andrzej Kozłowski, 
sekretarz TPŻL Barbara Woźniak, Krysty-
na Bodnar – Miller, Henryka Jastrzębiec 
Chołdyk i Jadwiga Dulias. Konkurs miał 
charakter kilkuetapowy. Z 80 zgłoszeń 
Rada Programowa konkursu wyłoniła 
23 jednostki, które następnie poddane 
zostały finałowej ocenie w formie wizy-

tacji. Na uroczystej gali, poprowadzo-
nej przez dziennikarza i konferansjera 
Macieja Orłosia, ogłoszono laureatów. 
Statuetki, dyplomy i możliwość korzy-
stania z tytułu lidera, oprócz naszego 
Towarzystwa, otrzymało 15 podmiotów 
z całego kraju. Podczas oceny zgłoszo-
nych wniosków, niezależni eksperci 
oraz Rada Programowa, szczególną 
uwagę zwracali na zastosowanie naj-
bardziej efektywnych ekologicznie i 
ekonomicznie rozwiązań. „Uczestnikom 
Konkursu ubiegającym się o tytuł „Lide-
ra Polskiej Ekologii” poprzeczkę usta-
wiono bardzo wysoko. Mimo to, wybór 
tych najlepszych, wybór Liderów nie 
był sprawą prostą, bo każde zgłoszone 
do Konkursu przedsięwzięcie zasługuje 
na uznanie” - podsumował minister Za-
leski, podsekretarz stanu w MŚ, Główny 
Konserwator Przyrody i jednocześnie 
Przewodniczący Rady Programowej 
Konkursu. Minister, z rąk Wiolety Ko-

walik, która dziękowa-
ła na scenie w imieniu 
wszystkich nagrodzo-
nych, otrzymał naszą 
żółtą kamizelkę z logo akcji. Z inicjaty-
wy mieszkańców Żarek Towarzystwo 
od 2010 roku realizuje program „Czysty 
Las, Czyste Letnisko”. Akcje finansuje 
Urząd Gminy Poraj. Osiągnięcie wspól-
nych korzyści jakimi są likwidacja dzi-
kich wysypisk odpadów komunalnych 
w okolicznych lasach prywatnych i pań-
stwowych oraz zmobilizowanie miesz-
kańców do właściwego postępowania z 
odpadami to główne rezultaty działań. 
Akcje sprzątania, precyzyjnie zaplano-
wane i zrealizowane społecznie przez 
ponad 600 osób, przyniosły efekt w 
postaci zebrania ponad 100 ton śmieci, 
likwidacji ośmiu dzikich wysypisk oraz 
zmiany zachowań mieszkańców w za-
kresie postępowania z odpadami ko-
munalnymi. 

MAMY LIDERA POLSKIEJ EKOLOGII
Towarzystwo Przyjaciół Żarek Letniska im. hr. Raczyńskiej otrzymało tytuł „Lidera Pol-
skiej Ekologii”, który jest prestiżową nagrodą Ministra Środowiska za osiągnięcia w 
dziedzinie ochrony środowiska. Minister docenił akcję „Czysty Las, Czyste Letnisko”. 
Uroczystość wręczenia statuetki i dyplomu odbyła się we wtorek 15 listopada, na spe-
cjalnej gali w warszawskim teatrze „Capitol”.

Na organizowany po raz pierwszy konkurs 
na „Najpiękniejszy ogród Gminy Poraj” 
wpłynęło w sumie kilkanaście zgłoszeń. 
Celem konkursu była poprawa estetyki, 
wyglądu oraz stanu środowiska natural-
nego Gminy Poraj i wyróżnienie miesz-
kańców, którzy kładą nacisk na estetykę 
otaczającej ich przestrzeni. Organizatora-
mi konkursu byli Wójt Gminy Poraj Łukasz 
Stachera, Referat Gospodarki Komunalnej 
i Referat Promocji, Kultury i Sportu. Komisja 
konkursowa w składzie: Maria Magdalena 
Gurbała, sekretarz Gminy Poraj, Andrzej 
Kozłowski, rzecznik Gminy Poraj i Anna 
Łagodzińska z Referatu Gospodarki Komu-
nalnej, miało twardy orzech do zgryzienia. 
Niemal wszystkie przydomowe obejścia 
zachwycały wrażeniami estetycznymi, 
bujnymi trawnikami, wspaniałymi wypie-
lęgnowanymi kwietnikami, pomysłowymi 
skalnikami oraz koncepcjami funkcjonal-
ności części wypoczynkowo- ozdobnej.  
Nie bez znaczenia była również ogólna 
estetyka nieruchomości, ład i porządek, 

nowatorstwo w upiększeniu otoczenia. 
Spośród wszystkich zgłoszonych ogrodów 
komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców. 
I miejsce zdobył Marek Bednarczyk z Cho-
ronia. Komisja przyznała również ex equo 
trzy II miejsca, które przypadły Agnieszce i 
Ludwikowi Francuz z Poraja, Annie Surmie 
z Masłońskiego i Kamili Rudzińskiej z Cho-
ronia. Były dwa trzecie miejsca dla Anny 
Kopacz z Jastrzębia i Wiesławy Pilchowiec 

z Choronia. Wyróżnienia natomiast otrzy-
mali Zdzisława Sienkiewicz z Poraja, Ro-
bert Hadziński z Poraja oraz Grażyna Łoś z 
Dębowca. Zwycięzcy i osoby wyróżnione 
w trakcie sesji rady gminy, która odbyła się 
w piątek 23 września, otrzymali nagrody 
w postaci sprzętu ogrodniczego, kosiarek, 
nożyc, odkurzaczy do liści oraz nagród 
książkowych ufundowane przez Wójta 
Gminy Poraj Łukasza Stacherę.

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY OGRóD ROZSTRZYGNIĘTY
Rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszy ogród w Gminie Poraj. Zwyciężył ogród Marka Bednarczyka z Choronia.
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Źródłem zanieczyszczeń atmosfery na 
terenie gminy są budynki indywidualne 
powodujące tzw. „niską emisję”. Obecnie 
Gmina Poraj przystępuje do opracowa-
nia dokumentu w postaci Programu 
Ograniczenia Niskiej Emisji. Dokument 
posłuży jako wyjściowy załącznik do 
pozyskania środków z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach. Realizacja 
Programu polega na przeprowadzeniu 
prac modernizacyjnych w budynkach 
indywidualnych jednorodzinnych, sta-
nowiących własność mieszkańców. 
Przewiduje się, że mieszkańcy będą mo-
gli liczyć na uzyskanie dofinansowania 
w wysokości do 60% kosztów wykona-
nia modernizacji. Mieszkaniec będzie 
musiał dysponować własnym wkładem 
finansowym, czyli około 40% plus nad-
wyżka ponad przyjęte górne granice 
kosztów. Wszystkie prace termomoder-
nizacyjne zostaną wykonane przez wy-
kwalifikowane firmy. Dofinansowanie 
obejmie wymianę starego nieekologicz-
nego źródła ciepła na nowy ekologiczny 

kocioł (węglowy, gazowy, na biomasę, 
olejowy, pompę ciepła) bądź montaż 
kolektorów słonecznych do istniejącego 
ekologicznego kotła. W związku z tym, 
informujemy zainteresowane osoby o 
możliwości składania przez osoby zain-
teresowane ankiet, które będą cennym 
źródłem informacji o stanie aktualnym 
i planach mieszkańców Gminy w zakre-
sie modernizacji. Ankieta dostępna jest 
w Urzędzie Gminy Poraj (pok. 108) w 
wersji papierowej oraz w formie elektro-
nicznej w Biuletynie Informacji Publicz-
nej Gminy Poraj, na stronie internetowej 
Gminy www.ugporaj.pl oraz na portalu 

www.niskaemisja.pl. Wypełnioną an-
kietę proszę złożyć w Urzędzie Gminy 
Poraj w Biurze Podawczym (parter), naj-
później w terminie do 7 grudnia 2011r. 
Warunkiem uzyskania dofinansowania 
oraz wdrożenia Programu jest w dużej 
mierze odpowiednie zainteresowanie 
mieszkańców. Dlatego tak ważne jest 
wypełnienie ankiety i złożenie jej w 
Urzędzie Gminy. Po zebraniu odpowied-
niej ilości ankiet Gmina przystąpi do ko-
lejnego etapu przygotowań do realizacji 
Programu. Serdecznie zapraszamy do 
współtworzenia Programu Ograniczenia 
Niskiej Emisji.

GMINA PORAJ OGRANICZA „NISKą EMISJĘ”
Urząd Gminy Poraj intensyfikuje działania zmierzające do poprawy stanu jakości powietrza w gminie. Prace 
rozpoczynają się od opracowania i wdrożenia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, umożliwiającego skutecz-
ne ograniczenie negatywnego zjawiska emisji szkodliwych substancji emitowanych do atmosfery. Inicjatorem 
wdrażania Programu w Gminie jest wójt Łukasz Stachera, dla którego priorytetowe są kwestie ekologii i ochrony 
środowiska. W związku z wdrażaniem przez Gminę Poraj Programu, informujemy o możliwości składania przez 
osoby zainteresowane ankiet, które będą cennym źródłem informacji o stanie aktualnym i planach mieszkań-
ców w zakresie modernizacji. Przewiduje się, że mieszkańcy będą mogli liczyć na uzyskanie dofinansowania w 
wysokości do 60% kosztów wykonania modernizacji. 

Akcja Sprzątanie Świata polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci za-
legających poza miejscami do ich składowania. Jej celem jest wzrost 
świadomości ekologicznej społeczeństw. Sprzątanie świata wywodzi 
się z Australii. Po raz pierwszy odbyła się w 1989r., kiedy to 40 tys. 
mieszkańców Sydney wzięło udział w akcji sprzątania terenów wokół 
portu. W Polsce akcję zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz. 
Akcja odbywa się co roku począwszy od 1994r. Krajowym patronem 
i koordynatorem akcji w Polsce jest fundacja Nasza Ziemia. W piątek 
16 września, również uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej 
w Kuźnicy Starej przyłączyli się do tej kampanii, która w tym roku od-
bywała się pod hasłem: „Lasy to życie-chrońmy je.” Wszyscy uczniowie 
wraz z wychowawcami wyposażeni w worki na śmieci, miotły oraz 
grabie sprzątali teren wokół szkoły i poza nią. Koordynatorem akcji 
była Maria Torbus nauczyciel przyrody oraz opiekun koła ekologicz-
nego w SP w Kuźnicy Starej. (a.h-g.)

SPRZąTANIE ŚWIATA W KUźNICY
Sprzątanie świata, to międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. 
Po raz kolejny w akcję włączyła się również Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Starej.



N r 5 / 2 0 1 1   K u r i e r  Po r a j s k i    15

ekologia 

Dobiegła końca kolejna edycja akcji 
„Czysty Las, Czyste Letnisko”, zainicjowa-
nej przez Wiolettę Kowalik i finansowa-
ną przez UG. Uczestnicy akcji ponownie 
mogą mówić o dużym sukcesie. Po raz 
kolejny do akcji włączyli się mieszkań-
cy miejscowości i letnicy. W sobotę 17 
września odbyła się czwarta i ostatnia w 
tym roku akcja. Podczas niej posprząta-
no ulice i las Żarek Letniska, gdzie pra-
cowali dorośli z pomocą Eko-Uczniów. 
Zakończono likwidację wysypiska przy 
ul. Długiej, które zostało oczyszczone 
całkowicie ze śmieci i oznaczone taśmą. 
Kontynuowano likwidację wysypiska w 
kompleksie leśnym na ul. Porajskiej. Po 
akcji, właściciel terenu swoim staraniem 
i na swój koszt, wykonał prace ziemne, 
wybrał koparką ziemię wraz ze śmie-
ciami z uprzątniętego na powierzchni 
terenu. „Odkrywka” wykonana koparką 
ma ok. 1,5 m głębokości. Wybrana zie-
mia wraz ze śmieciami leżała aktualnie 
na jej brzegach. Podczas II, III i ostatniej 
akcji 2011 oddzielono śmieci 
od ziemi, ziemia z piaskiem 
wracała do „odkrywki”, a śmie-
ci pakowane były do worków. 
Worki zwożone były do konte-
nera. To olbrzymie wysypisko 
będzie całkowicie zlikwido-
wane najprawdopodobniej w 
przyszłym roku. Kontynuowa-
no likwidację olbrzymiego 
wysypiska tzw. glinianki. Nad-
leśnictwo Złoty Potok wywio-
zło całą „swoją” pryzmę i więk-
szość pryzmy mieszkańców. 
Mieszkańcy oddzielili od gliny 
kolejnych parędziesiąt wor-
ków śmieci. Glinianka zmienia 
coraz bardziej swój charakter. 
NZP zabezpieczyło także ma-
teriały w postaci: worków pro-
pylenowych, wody mineralnej, 
rękawic, worków plastikowych. 
Prowadzono także działania 
promocyjne akcji, promowa-
no ekologiczne zachowania 

poprzez identyfikację z ideą „Czysty Las, 
Czyste Letnisko”. Uczestnicy otrzyma-
li seledynowe kamizelki odblaskowe z 
napisem: „Dbam o Czysty Las, Czyste 
Letnisko”. Zadeklarowani mieszkańcy, 
którzy: „nie śmiecą, nie wysypują popio-
łu na ulicę, segregują odpady, mają kosz 
i aktualną umowę na wywóz odpadów”, 
zainstalowali na ogrodzeniach swoich 
posesji tabliczki Eko-Mieszkańca. Od 
początku wdrożenia tego projektu wy-
dano ponad sto takich tabliczek. Była 
to ostatnia w tym roku akcja „Czysty 
Las, Czyste Letnisko”. Po raz kolejny or-
ganizatorom udało się pozyskać grupę 
osób, którzy nie chcieli dłużej mieszkać 
w miejscu, gdzie zalegają śmieci. Przez 
całe wakacje grupa zbierała się, by po-
zbierać to, co inni bezmyślnie zostawili. 
Po akcji sprzątania odbyło się wspólne 
grillowanie przy amfiteatrze w Żarkach 
Letnisko. Wszyscy wolontariusze zasiedli 
razem, by porozmawiać o przeprowa-
dzonych akcjach i snuć plany na przyszły 

rok. Ze środków Urzędu Gminy zakupio-
no kosze parkowe, rękawice „wampir-
ki”, super mocne worki i sfinansowano 
wydruk afiszy zachęcających mieszkań-
ców do akcji. Wójt Łukasz Stachera zde-
cydował o zakupie stojaków na worki 
oraz o wykonaniu tabliczek, które będą 
umieszczone na ogrodzeniach „tzw. Eko-
Mieszkańców”. Za nami również IV akcja 
sprzątania porajskiego zalewu, która 
odbyła się w sobotę 15 października. Na 
stanowiskach pracy zameldowali się jej 
stali uczestnicy. Pocieszający jest fakt, że 
tym razem mieli o wiele mniej pracy niż 
zazwyczaj. Ma to niewątpliwie związek 
z zakończeniem sezonu turystycznego. 
Miłym akcentem tegorocznych akcji, 
było ich podsumowanie w czasie ogni-
ska na „Rybaczówce” w Masłońskim. Była 
to okazja do wspólnego spotkania, od-
poczynku i podzielenia się pomysłami 
na temat dalszych prac porządkowych 
nad zalewem. 

TEGOROCZNE AKCJE SPRZąTANIA MASŁOńSKIEGO 
I ŻAREK LETNISKA ZAKOńCZONE 
Dobiegły końca kolejne edycje programów sprzątania Żarek Letniska „Czysty Las, Czyste Letnisko” i miejscowo-
ści przyzalewowych „Zalew w Poraju, czysto jak w raju”. Programy sprzątania, które finansuje Urząd Gminy Po-
raj, okazały się sukcesem. W sobotę 17 września, ponad stu wolontariuszy, po raz ostatni w tym roku, sprzątało 
zalegające w Żarkach Letnisku śmieci, a w sobotę 15 października zakończono drugą z nich w Masłońskich. Po 
pracy wszyscy uczestnicy mogli zasiąść do podsumowania akcji przy wspólnym grillowaniu.  
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W dniach 6-7 października w Katowi-
cach odbył się Europejski Kongres Ma-
łych i Średnich Przedsiębiorstw. Łącznie 

w 30 panelach tematycznych, debatach 
i imprezach towarzyszących Kongre-
sowi udział wzięło 2500 gości z Polski 
i z zagranicy. Czołowi polscy politycy i 
przedstawiciele największych europej-
skich przedsiębiorstw oraz prezesi in-
stytucji wspierający przedsiębiorczość, 
przez dwa dni Kongresu, debatowali nad 
stanem małych i średnich firm na rynku 
europejskim, szukając nowych kierun-
ków rozwoju dla tego najliczniejszego w 
Polsce i Europie sektora. „Są Państwo solą 
ziemi. Wszystkie dane wskazują, że małe 
i średnie firmy są fundamentem polskiej 
gospodarki”. - podkreślał premier Donald 
Tusk. Premier był wśród licznych gości 
Kongresu, obok m.in. przewodniczącego 
Parlamentu Europejskiego Jerzego Buz-
ka, wicepremiera Ministra Gospodarki 

Waldemara Pawlaka, Ministra w Kance-
larii Prezydenta RP Olgierda Dziekoń-
skiego. „Udział w Kongresie uważam za 
owocny. Poza udziałem w panelach se-
syjnych odbyłem wiele rozmów z przed-
stawicielami biznesu. Sesje panelowe 
dotyczyły kluczowych dla styku biznesu 
i samorządu spraw, w tym roli otoczenia 
biznesu i samorządu terytorialnego w 
tworzeniu warunków i instrumentów dla 
rozwoju”. - podsumowuje wójt Gminy Po-
raj Łukasz Stachera. Honorowy Patronat 
nad Kongresem objął Prezydent RP Bro-
nisław Komorowski. Europejski Kongres 
MŚP należał do głównych przedsięwzięć, 
włączonych do ogólnoeuropejskiej kam-
panii na rzecz rozwoju przedsiębiorczo-
ści-Europejski Tydzień Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw 2011.

kultura :: ekonomia

W dzisiejszych czasach na szeroką skalę 
rozwija się muzyka kościelna zwłaszcza 
w wykonaniu różnego rodzaju chórów 
kościelnych, które swoją działalność 
rozszerzają na coraz większe obszary 
muzyczne. Tego muzycznego zjawiska 
doświadczyć mogli mieszkańcy Choro-
nia i gminy w niedzielę 16 październi-
ka. W Choroniu, gościł bowiem jeden z 
najlepszych chórów w regionie. Mowa 
o Chórze Archikatedry Częstochowskiej 
pw. Świętej Rodziny „Basilica Cantans”. 
Istniejący od piętnastu lat chór, działa 
obecnie pod batutą Zygmunta Nitkiewi-
cza. Założycielem chóru był, mieszkają-
cy obecnie w Choroniu ks. prof. dr hab. 
Marian Duda – rektor Wyższego Instytu-
tu Teologicznego w Częstochowie. I to 
na zaproszenie księdza profesora chór 
zgodził się gościć w Choroniu. Występ 
zorganizował proboszcz parafii w Cho-
roniu ks. Jan Lisiecki, przy finansowym 
współudziale wójta Gminy Poraj Łukasza 
Stachery i organizacyjnej pomocy rzecz-

nika Andrzeja Kozłowskiego, kierownika 
referatu promocji, kultury i sportu Urzę-
du Gminy. Częstochowscy chórzyści naj-
pierw dali koncert w trakcie mszy, w ko-
ściele parafialnym w Choroniu. Później 
usłyszeć mogli ich mieszkańcy Biskupic, 
a na zakończenie wystąpili w specjalnym 
koncercie dla mieszkańców Choronia, w 
remizie Ochotniczej Straży Pożarnej. W 

trakcie koncertu można było przekonać 
się, że chór nie ogranicza się jedynie do 
repertuaru kościelnego, będąc otwar-
tym na wszelkie gatunki muzyczne. 
Zgromadzeni  w remizie mieszkańcy 
Choronia usłyszeć mogli pieśni kościel-
ne, ale i patriotyczne, a nawet biesiadne, 
które w wydaniu chóralnym, dostarczyły 
zupełnie innego brzmienia. 

„BASILICA CANTANS” WYSTąPIŁ W ChORONIU
Kościół parafialny i remiza w Choroniu zabrzmiały wspaniałymi głosami chóralnymi. Z okazji 33 rocznicy wybo-
ru Jana Pawła II na Papieża, dla mieszkańców miejscowości i Gminy Poraj wystąpił Chór Archikatedry Często-
chowskiej „Basilica Cantans”. 

WóJT ŁUKASZ STAChERA  
NA EUROPEJSKIM KONGRESIE MIŚP 
Wystąpienie Premiera Donalda Tuska zainaugurowało I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
w Katowicach. Wydarzenie było jednym z największych w Europie Środkowo-Wschodniej, spotkań biznesowych 
adresowanych do sektora MŚP i władz samorządowych. Udział w nim wziął wójt Gminy Poraj Łukasz Stachera. 
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Jedną z prężniejszych lokalnych orga-
nizacji emeryckich jest bez wątpienia 
chorońskie koło Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Dzię-
ki niezwykłej operatywności jego szefa  
Jana Wójcika i zarządu koła, emeryci w 
Choroniu i Dębowcu mają okazję do czę-
stych spotkań we własnym gronie. Każ-
de z tych spotkań jest również okazją do 
zaproszenia gości. Z tej okazji, w środę 
12 października, skorzystali m.in.: wójt 
Gminy Poraj Łukasz Stachera z małżon-
ką Izabelą, przewodnicząca Zarządu Re-
jonowego Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Myszkowie 
Genowefa Lasecka oraz członkowie 
zarządu struktur powiatowych, radni 
Andrzej Pawłowski i Jan Duda również 
z małżonkami, sołtys Choronia Edward 
Mizera, kierownik referatu promocji 
rzecznik Andrzej Kozłowski. Dom Lu-
dowy w Choroniu pękał w szwach. Tego 
dnia bowiem, była to nie tylko okazja do 
spotkania się, ale również niecodzienna 

okazja do świętowania urodzin. Dwie 
członkinie koła, dostojne jubilatki Ja-
nina Kamińska i Mieczysława Pikuła, 
obchodziły wspólnie z członkami koła i 
zaproszonymi gośćmi swoje osiemdzie-
siąte urodziny. Były życzenia, gromkie 
200 lat i okazały tort. Miło spędzony 
tego dnia wieczór, był również okazją 
do porozmawiania o bieżących proble-

mach tej grupy społecznej, jak również 
do wspomnień z szeregu tegorocznych 
imprez i wyjazdów, w których w tym 
sezonie brali udział członkowie koła z 
Choronia, głównie w ramach akcji orga-
nizowanych przez Genowefę Lasecką i 
zarząd powiatowy oraz omówienia naj-
bliższych planów. Spotkanie przebiega-
ło w miłej i serdecznej atmosferze.

EMERYCI Z ChORONIA ŚWIĘTOWALI
W środę 12 października spotkali się emeryci z Choronia i Dębowca. Okazją do świętowania były osiemdzie-
siąte urodziny dwóch jubilatek. Z życzeniami przybyli m.in. wójt Gminy Łukasz Stachera oraz szefowa PZERiI 
Genowefa Lasecka.

KAPELA I MALWY WYSTąPIŁY NA „ŁOSSODZIE”
Nasze rodzime zespoły Jurajska Kapela Biesiadna i Zespół „Malwy” z Poraja, zagrały na zakończeniu beskidzkie-
go redyku, zwanego „Łossod”. Impreza odbyła się na Hali Boraczej w Żabnicy koło Węgierskiej Górki.

O tym, że muzyka naszych porajskich 
zespołów, nie od dziś wpada w ucho 
góralom, można było potwierdzić po raz 
kolejny w sobotę 24 września. Jurajska 
Kapela Biesiadna i Zespół „Malwy” były 
prawdziwymi gwiazdami, odbywające-
go się na Hali Boraczej w Żabnicy koło 
Węgierskiej Górki „Łossodu”, czyli jesien-
nego spędzenia owiec z hal, połączo-

nego ze świętem baców, promujących 
wyroby owczarskie, a także pasterstwo. 
„To nie pierwszy wyjazd w góry naszych 
zespołów. Po raz kolejny okazało się 
również, że muzykalnym beskidzkim gó-
ralom, muzyka prezentowana przez oba 
zespoły wyraźnie wpada w ucho” - mówi 
Andrzej Kozłowski, rzecznik porajskiego 
Urzędu Gminy. Wyjazd finansował wójt 

Gminy Poraj Łukasz Stachera, a zespoły 
wyjechały wraz z rzecznikiem  Andrze-
jem Kozłowskim i Pawłem Krzyczmoni-
kiem z referatu promocji. Występowały 
cztery kapele góralskie, ale po reakcjach 
publiczności widać było, że zespoły z 
Poraja zyskały prawdziwy aplauz i długo 
nie gasnącą ochotę tańca rozbawionej 
publiczności. Cały obrzęd odbywał się w 
bardzo przyjemnej atmosferze muzyki, 
śpiewu i radości. Jurajską Kapelę Bie-
siadną i Zespół „Malwy”, działające przy 
porajskim GOK, od lat prowadzi małżeń-
stwo Halina i Mirosław Podlejscy. Kapela 
prezentuje utwory własnej kompozycji, 
a autorami tekstów są Mirosław Podlej-
ski i rzecznik Andrzej Kozłowski. Warto 
podkreślić, że swój muzyczny i wokal-
ny talent prezentuje w niej na co dzień 
Józef Ślusarz, kierownik Powiatowego 
Zespołu Doradztwa Rolniczego w Mysz-
kowie.   
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ROCZNICA POWSTANIA STRAŻY

Na terenie całego kraju, w bieżącym roku 
odbywają się uroczystości upamiętniające 
powstanie ZOSP. Porajskie gminne uroczy-
stości odbyły się w sobotę 1 października w 
Żarkach Letnisku. Oficjalne, gminne obcho-
dy rozpoczęły się mszą świętą w kościele 
parafialnym w Żarkach Letnisku, poświęco-
ną strażakom ochotnikom i ich rodzinom, 
celebrowaną przez ks. proboszcza Macieja 
Klekowskiego. Część oficjalna obchodów 
odbyła się przed miejscową remizą OSP. 
Wśród gości strażaków byli m.in.: wójt Gmi-
ny Poraj Łukasz Stachera, prezes Zarządu 
Powiatowego ZOSP w Myszkowie dh Zdzi-
sław Ucieklak, radni gminy Poraj: Zdzisława 
Polak, Krzysztof Klimek, Jan Duda, Zbi-
gniew Rajczyk, Przemysław Bąk, mieszkań-
cy miejscowości, młodzież, poczty sztanda-
rowe OSP z całej gminy. Okolicznościowe 
życzenia dla wszystkich strażaków z Gminy 
Poraj złożył wójt Gminy Łukasz Stachera, 
mówiąc m.in.: „Tak imponujący jubileusz, 
jest nie tylko powodem do dumy, lecz tak-
że okazją do wyrażenia uznania za trud, z 
jakim druhny i druhowie wypełniają swą 
społeczną służbę. Wasza obecność w ży-
ciu społeczności lokalnej Gminy Poraj jest 
widoczna i doceniana. Wszystkim członki-
niom i członkom Ochotniczej Straży Pożar-

nej w naszej gminie, życzę wytrwałości w 
ciągłym doskonaleniu swoich umiejętności 
i codziennej satysfakcji z podejmowanej 
służby. Serdeczne podziękowania za wy-
rozumiałość i cierpliwość kieruję również 
do Waszych Bliskich, aby zawsze byli dla 
Was wsparciem i pomocą”. Wójt i radny 
Krzysztof Klimek wręczyli również, na ręce 
prezesa Zarządu Gminnego Mariusza Kar-
kochy, okolicznościową paterę dla Zarządu 
Gminnego ZOSP w Poraju. Z życzeniami 
od prezesa Zarządu Głównego Waldemara 
Pawlaka, przybył prezes zarządu powiato-
wego Zdzisław Ucieklak. Z okazji uroczy-
stości prezydium oddziału wojewódzkiego 
Związku OSP RP w Katowicach, za długo-

letnią aktywną działalność przyznało złote 
medale za zasługi dla pożarnictwa, które 
otrzymali: Antoni Klimek, Piotr Pawliszyn, 
Leszek Kimla i Zbigniew Wieczorek. Srebr-
ny medal otrzymał Włodzimierz Zjawiński. 
Brązowe medale: Marianna Klimek, Janusz 
Kurdziel, Mariusz Karkocha, Krzysztof Kli-
mek. Odznaki wzorowego strażaka, przy-
znane przez Zarząd Powiatowy ZOSP w 
Myszkowie, otrzymali: Roksana Szygulska, 
Dominik Jaworek, Marek Męcik, Marcin 
Chwastek, Przemysław Ociepka, Michał 
Piwowarczyk, Włodzimierz Tomzik, Marcin 
Ziębacz i Piotr Stalka. W trakcie uroczysto-
ści przedstawiono również dzieje ochotni-
czego pożarnictwa na ziemiach polskich. 

W bieżącym roku ochotnicza straż pożarna obchodzi jubileusz 90-lecia powstania. W sobotę 1 października, w 
Żarkach Letnisku, odbyły się jubileuszowe gminne uroczystości.

Europa może się poszczycić niezwykłym 
bogactwem językowym − posiada 23 
języki urzędowe, a na jej terytorium ist-
nieje ponad 60 lokalnych wspólnot po-
sługujących się językami regionalnymi 
lub językami mniejszości. Właśnie po to, 
aby zwrócić uwagę społeczeństwa na tę 
różnorodność lingwistyczną, Unia Euro-
pejska i Rada Europy ogłosiły 26 września 
Europejskim Dniem Języków. Gimnazjum 
im. Kazimierza Górskiego w Poraju wyko-
rzystało ten dzień do wspaniałej zabawy, 
udowadniając, że w porajskim gimnazjum 
mnóstwo talentów wokalno-językowych. 
Gimnazjalne obchody Dnia Języków od-
były się w czwartek 29 września, a ucznio-

wie prezentowali ciekawostki związane z 
poszczególnymi krajami Unii. Oprócz naj-
ważniejszych wiadomości, scenek, ske-
czy czy piosenek, młodzieży najbardziej 
smakowały potrawy charakterystyczne 
dla danego regionu, w tym m.in. włoska 
pizza. Było to także niewątpliwe wzbo-
gacenie wiedzy gimnazjalistów nowymi 
wiadomościami o Unii Europejskiej. W  
Szkole Podstawowej w Kuźnicy odbył się 
II Gminny Konkurs z okazji Europejskiego 
Dnia Języków. Na zaproszenie organiza-
torów oraz dyrektor placówki Agnieszki 
Białej – Boy,  odpowiedziały trzy szkoły: 
SP Poraj, SP Jastrząb i SP Żarki Letnisko 
oraz gospodarze SP Kuźnica Stara, które 

wzięły udział w potyczkach językowych. 
Pierwsza konkurencja to prezentacja wy-
branej piosenki w obcym języku, którą 
wygrała uczennica z Żarek Letnisko Mar-
ta Olszewska, II miejsce eqzeqvo zajęły 
uczennica ze SP Poraj Agata Kuter i SP 
Kużnicy Starej Jaqueline Boy oraz III miej-
sce uczeń z SP Jastrząb Maciej Noszczyk. 
Drugą konkurencją był konkurs wiedzo-
wy składający się z 5 etapów. Zmagania 
w tej konkurencji wygrała SP z Żarek Let-
nisko, II miejsce SP z Poraja, III miejsce SP 
z Jastrzębia oraz IV miejsce gospodarze. 
Zwycięzcy nagrodzeni zostali dyplomami 
oraz nagrodami książkowymi. 

DZIEń JĘZYKóW EUROPEJSKICh W PORAJU I KUźNICY
W Gimnazjum w Poraju i Szkole Podstawowej w Kuźnicy, nauczyciele wraz z uczniami zorganizowali impre-
zy poświęcone międzynarodowym obchodom Dnia Języków Europejskich. Celem przewodnim tych wydarzeń 
była promocja wszystkich języków europejskich poprzez zabawę, śpiew, prezentacje multimedialne i wiele 
śmiesznych inscenizacji.
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POKAZ STRAŻACKI W SZKOLE W KUźNICY
Korzystając z zaproszenia dyrektor Szkoły Podstawowej, druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuźnicy i 
Gęzyna zorganizowali dla uczniów z miejscowej szkoły pokaz ratownictwa medycznego i gaśniczego. 

W środę 5 października, z inicjatywy komendanta OSP w 
Kuźnicy Starej radnego Przemysława Bąka i na zaproszenie 
dyrektor Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Starej Agnieszki 
Białej – Boy, strażacy z jednostek w Kuźnicy Starej i Gęzyna 
zorganizowali pokaz strażacki dla dzieci z tej szkoły. Tego 
dnia druhowie przedstawili dzieciom zasady działania straży 
pożarnej, przypomnieli numery alarmowe, zaprezentowali 
umundurowanie strażackie oraz podstawowy sprzęt 
ratowniczo-gaśniczy, który znajduje się na wyposażeniu 
jednostek OSP. Pokaz składał się również z części teoretycznej, 
w trakcie której prowadzący zapoznawał uczniów z zasadami 
bezpieczeństwa podczas akcji ratunkowej, z rodzajami 
zagrożeń i sposobami przeciwdziałania tym zagrożeniom 
oraz części praktycznej, podczas której każdy z uczniów mógł 
zapoznać się ze sprzętem używanym w systemie ratowniczo – 
gaśniczym, a także z wyposażeniem samochodu strażackiego. 

JESIENNA BIESIADA Z PATRONEM
Wierszem i piosenką Szkoła Podstawowa w Choroniu uczciła swojego patrona Marię Konopnicką i Dzień Eduka-
cji Narodowej. Były wiersze, piosenki i zabawy sportowe. 

W dzień, po przypadającym na 14 paź-
dziernika Dniu Edukacji Narodowej i 101 
rocznicę śmierci Marii Konopnickiej, spo-
łeczność szkoły podstawowej w Choro-
niu, uczciła oba wydarzenia „Jesienną bie-
siadą z Patronem”. Z precyzją dopracowa-
na w najdrobniejszym szczególe szkolna 
impreza zgromadziła liczne grono miesz-
kańców miejscowości oraz władze gminy. 
Zaproszenie dyrektor placówki Doroty 
Mizery przyjęli m.in.: rzecznik Andrzej 
Kozłowski – reprezentujacy wójta gminy 
Łukasza Stacherę, radni Andrzej Paw-
łowski i Jan Duda oraz sołtysi: Choronia 
Edward Mizera i Dębowca Edward Kró-
lak. Imprezę rozpoczęli uczniowie szkoły 
przedstawieniem „Konopnicka zawsze 
żywa”, poświęconym życiu i twórczości 
poetki. Po nim wręczone zostały nagro-
dy laureatom konkursu plastycznego na 
najpiękniejsza ilustracje do wybranego 
wiersza autorki. Wśród laureatów znaleźli 
się: Dawid Strzelczyk, Małgorzata Lesz-
czyńska, Alan Krzyczmonik, Artur Witek, 
Aleksander Zjawiński, Marcel Marchew-
ka, Sandra Kramarzyk, Magda Cieślar, 
Laura Białas i Zuzanna Kot, którzy wyko-
nali ilustracje do wierszy poetki ze zboru 
„Co słonko widziało”. Nagrody otrzymali 
także uczestnicy konkursu plastycznego 
„Portret mojego nauczyciela”. Wśród klas 
I-III zwyciężyła Natalia Celeban, przed 
Dominiką Górą i Julią Białas. W starszych 

klasach pierwszy laur zdobyła Ewelina 
Cierpiał, przed Dawidem Strzelczykiem 
i Piotrem Królakiem. Szereg nagród zdo-
byli uczestnicy zawodów sportowych, to-
warzyszących imprezie: w jedzeniu jabłka 
na czas: 1.Maciej Leszczyński, 2.Wiktoria 
Jędryka, 3.Dawid Strzelczyk; w obieraniu 
jabłka: 1. Benedykt Domińczyk, 2.Jakub 
Bieniek, 3.Piotr Królak; w tarciu marchwi 
na czas: 1.Mikołaj Barczyk, 2.Jakub Bie-
niek, 3.Zuzanna Barczyk; w zbijaniu kręgli 
ziemniakiem: 1. Benedykt Domińczyk i 
Piotr Królak, 2.Małgorzata Leszczyńska, 
3.Zuzanna Barczyk i Lena Pawłowska; w 
rzucie orzechem do celu (parami): 1.Ma-
ciej Leszczyński i Małgorzata Leszczyń-

ska, 2. Piotr Królak i Dawid Strzelczyk, 3. 
Mikołaj Barczyk i Zuzanna Barczyk oraz 
Jakub Bieniek z tatą. Wszyscy uczestnicy 
obejrzeli również multimedialną prezen-
tację „Nasza patronka”, przygotowaną 
przez szóstoklasistów. Nie zabrakło ży-
czeń z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 
które od wójta Łukasza Stachery prze-
kazał rzecznik Andrzej Kozłowski. Każdy 
chętny mógł skorzystać z szerokiej oferty 
kulinarnej, która dostępna była do naby-
cia w szkolnych korytarzach. Tak uroczy-
ście obchodzone święto było doskonałą 
okazją dla uczniów do tego, aby w inny 
niż w czasie lekcji sposób poznać biogra-
fię i twórczość patronki.
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ODKRYJ SIEBIE - ZOSTAń WOLONTARIUSZEM

 W Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata 
Alberta w Poraju działa wolontariat, które-
go hasłem przewodnim jest ”Ty dla mnie, 
ja dla Ciebie”, a jego ideą nawiązywanie 
kontaktu z Mieszkankami. Kandydaci na 
wolontariuszy mają zagwarantowane fa-
chowe przygotowanie do pracy z niepeł-
nosprawnymi poprzez uczestnictwo w cy-
klu specjalistycznych warsztatów i szkoleń. 
Systematycznie wspieramy wolontariu-
szy w realizacji pracy, która odbywa się w 
oparciu o  dziesięć zróżnicowanych 
tematycznie  Programów Realizacji 
Usług Wolontarstycznych. Ich kon-
strukcja w sposób jasny przedsta-
wia zakres czynności wolontariusza, 
dzięki czemu czują się oni swobod-
nie w realizowaniu swoich obowiąz-
ków. Wolontariusze mają swoich 
opiekunów, którzy w każdej chwili 
służą im wsparciem i fachową po-
radą oraz uczą budowania kontaktu 
z Mieszkankami. Wolontariusze ze 
swoimi podopiecznymi nawiązują 
indywidualny kontakt, poświęcają 
im uwagę oraz czas, na miarę ich 
specyficznych potrzeb. Zaprasza-
ją je do uczestnictwa w zajęciach 
zabawowo-ruchowych. Pomagają 
terapeutom  w prowadzeniu zajęć 
z zakresu motoryki małej, asekurują 
panie w czasie specjalistycznych za-
jęć rewalidacyjno-terapeutycznych, 
stymulują wyobraźnię mieszkanek 
poprzez biblioterapię, pomagają im 
w pisaniu prywatnej koresponden-
cji, a także wychodzą na spacery, wyjeż-
dżają na wycieczki, przeglądy twórczości 
artystycznej osób niepełnosprawnych, 
pomagają mieszkankom, które nie mogą 
samodzielnie spożywać posiłków. Swoją 
uwagą starają się obdarzyć wszystkie pod-
opieczne, które w bardzo widoczny okazu-
ją potrzebę kontaktu ze swoimi ulubień-
cami. Nie zniechęcając się zaskakującymi 
sytuacjami, chętnie podejmują nowe wy-
zwania i zdobywają wiadomości potrzeb-
ne do sprawowania opieki nad naszymi 
mieszkankami. W relacjach z mieszkanka-
mi emanują  empatią, podmiotowym trak-
towaniem i poszanowaniem praw miesz-
kanek. Posiadają  umiejętność i  niezwykłą  

łatwość nawiązywania kontaktu z osobami 
z niepełnosprawnością, pozyskiwania ich 
zaufania, stymulowania do podjęcia aktyw-
ności poprzez różne formy ekspresji.  DPS 
podejmuje szereg działań integrujących 
wolontariuszy z zespołem pracowników, 
wspólnie pracujemy i bawimy się na uro-
czystościach okazjonalnych. Wolontariu-
sze uczestniczą w zabawach dla personelu 
i Mieszkanek, ogniskach, piknikach, spo-
tkaniach opłatkowych, wyjazdach do kina, 

teatru, przeglądach twórczości artystycz-
nej osób niepełnosprawnych, wyjazdach  
na wycieczki krajoznawcze, wczasy wypo-
czynkowe. Nasi  wolontariusze stanowią 
integralną część zespołu pracowniczego. 
Doceniając trud i zaangażowanie naszych 
wspaniałych wolontariuszy rokrocznie 
zgłaszamy ich kandydatury do konkursu 
Barwy Częstochowskiego Wolontariatu. 
Wszyscy nominowani przez nas kandydaci 
otrzymali tytuł Wolontariusza Roku. W na-
szym Domu corocznie uroczyście obcho-
dzimy grudniowy Międzynarodowy Dzień 
Wolontariusza, organizując przyjęcie dla 
wolontariuszy, na którym Dyrektor Domu i 
koordynator wolontariatu uroczyście dzię-

kują wolontariuszom za realizację usług 
oraz wręczają symboliczne upominki. W 
czerwcu w ramach tygodnia wolontariatu 
odbywają się uroczystości, na które zapra-
szani są wolontariusze, otrzymują dyplo-
my z podziękowaniami za realizację usług 
wolontarystycznych, kwiaty, symboliczne 
upominki w postaci prac wykonanych 
własnoręcznie przez Mieszkanki. Ze szcze-
gółami pracy wolontariuszy oraz bogatym 
materiałem zdjęciowym można zapoznać 

się na stronie internetowej DPS www.
dpsporaj.albertynki.pl. To wspaniała 
możliwość rozwoju w wielu dziedzi-
nach życia. Nie trudno sobie wyobra-
zić, jak wiele taka forma wolontaria-
tu nam daje. Wolontariat to przede 
wszystkim obowiązki i wyzwania, ale 
także jedna z najpiękniejszych form 
aktywności, czyli pomoc drugiemu 
człowiekowi. Jeżeli zdecydujesz się 
na taką pomoc, możemy cię zapew-
nić, że wiele w twoim życiu się zmieni 
i to na lepsze. Takie cechy jak odwaga 
i szlachetność zawsze były w cenie, 
teraz każdy z nas ma okazję, aby wy-
kazać się jednym i drugim i pokazać 
na swoim przykładzie, że nie są to 
tylko przestarzałe słowa, ale nieod-
łączna część naszego życia. Pamiętaj 
działanie jest proste. 
Chcesz bezinteresownie i bezpłatnie 
nieść pomoc osobom niepełnospraw-
nym, skontaktuj się z nami: koordyna-
tor wolontariatu Marta Jagielska (34) 
314 – 50 -18. Zapraszamy każdego, 

kto chce poświęcić swój czas, podzielić 
się swoimi umiejętnościami i zasobami z 
Mieszkankami naszego Domu.(m.j.)

Być może pomyślałeś sobie kiedyś, że czas zrobić coś nie tylko dla siebie, ale i dla innych, miałeś naprawdę 
szczere chęci jednak nie wiedziałeś, co właściwie mógłbyś zrobić. Dlatego właśnie powstał wolontariat, aby ci, 
którzy chcą nieść pomoc mogli znaleźć tych, którzy tej pomocy potrzebują. Najlepszą do tego okazją jest wo-
lontariat w Domu Pomocy Społecznej w Poraju. Zapraszamy każdą chętną osobę. Przyjdź do nas, odkryj siebie, 
daj siebie innym.

 
Janina Ochojska o wolontariacie:
„Myślę, że w życiu każdego czło-
wieka jest moment, w którym bu-
dzi się potrzeba zrobienia czegoś 
dla innych. Albo przynajmniej 
zrobienia czegoś, czego nie da 
się zamienić na pieniądze. Wtedy 
pojawia się pytanie, gdzie i jakie 
umiejętności są potrzebne.”
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CZYM SKORUPKA ZA MŁODU NASIąKNIE
Piłka nożna – niezależnie czy są to rozgrywki ligowe czy szkolne zawody – wiąże się z emocjami. W ferworze 
walki łatwo sfaulować swojego przeciwnika, dlatego tak ważne w tym sporcie są zasady fair play. Szkoła Podsta-
wowa w Poraju, wzięła udział w zmaganiach sportowych, w których dziewczyny nie tylko musiały wykazać się 
swoimi piłkarskimi umiejętnościami, ale też godnie reprezentować szkołę w myśl zasad fair play. 

Przedstawicielki Szkoły Podstawowej im. 
kpt. L.Teligi w Poraju uczestniczyły w tur-
nieju eliminacyjnym Wojewódzkich Mi-
strzostw Młodziczek w piłce nożnej. Do 
zmagań sportowych zostały zaproszone 
dziewczęta urodzone w 1999 roku i póź-
niej. Zmagania odbyły się 26 września 
br., na miejskim stadionie sportowym 
„Raków” w Częstochowie. Naszą szkołę 
reprezentowały uczennice klasy VI: Alek-
sandra Bereza, Natalia Białas, Paulina 
Błaszczyk, Magdalena Francuz, Agata Ga-
jewska, Agata Kuter, Adrianna Morgała, 
Klaudia Siwek i Sandra Sochańska. Dziew-
czyny bohatersko walczyły i zajęły siód-
me miejsce w turnieju. Pierwszy mecz 
nasza drużyna przegrała 0:2, a następny 
zakończył się ponownie porażką z wyni-
kiem 3:5, ale tutaj dziewczyny pokazały 
swoim rywalom, że potrafią strzelać gole. 

W trzecim meczu zremisowaliśmy 2:2; już 
wtedy można było zauważyć dominację 
naszego zespołu na boisku. Dziewczyny 
często były w ofensywnie, a pod bramką 
naszego przeciwnika nieustannie się „go-
towało”. Ostatni mecz był naszą wiktorią, 
dziewczyny pokonały swoje rówieśniczki 
i zakończyły ostatni występ z wynikiem 
2:0. Naszym „królem strzelców” 
była Ola Bereza, która posłała 
do przeciwnej bramki aż siedem 
celnych strzałów. Na tym turnie-
ju nasza przygoda z mistrzo-
stwami w Częstochowie się nie 
kończy, ponieważ zostaliśmy 
zaproszeni przez organizatorów 
do udziału w kolejnych etapach, 
tym razem na hali sportowej. 
Wiosną natomiast odbędzie się 
wielki finał, podczas którego 

poznamy wojewódzkiego mistrza mło-
dziczek 2011/12.(i.k.)
Zapraszamy do zapoznania się z artyku-
łem mgr Izabeli Korpol na temat zasad 
fair play, znajdującym się na portalu in-
ternetowym www.czystysport.pl oraz do 
głosowania na niego w plebiscycie ogło-
szonym przez portal.

W NAGRODĘ NA KONCERT
Pięćdziesięcioosobowa grupa młodzieży z gimnazjum w Poraju i Żarkach Letnisko, w nagrodę za udział w kon-
kursie ekologicznym na hasło promujące akcje ekologicznych zbiórek organizowanych przez Urząd Gminy, 
uczestniczyła w imprezie o tematyce ochrony środowiska i koncercie w Zabrzu. Inicjatorem wyjazdu był wójt 
Gminy Poraj Łukasz Stachera.

Przed kilkunastoma dniami wójt Gminy 
Poraj Łukasz Stachera i Referat Promocji, 
Kultury i Sportu ogłosili konkurs wśród 
gimnazjalistów na hasła promujące 
akcje ekologicznych zbiórek organizo-
wanych przez Urząd Gminy: odpadów 
segregowanych, odbioru zużytego 
sprzętu RTV i AGD, śmieci wielkogabary-
towych oraz baterii i opon. Wśród haseł 
na uwagę zasługiwały choćby te: „Segre-

guj śmieci, a Twój świat się nie rozleci”, 
„Jeśli też o zieleń dbasz, nie wyrzucaj 
opon w las”, „Stare graty na śmietniska, 
niech nie szpecą nam letniska” czy „Czy-
stą gminę chcemy mieć, więc segreguj 
każdy śmieć”. W nagrodę za udział w 
konkursie grupa młodzieży na co dzień 
zainteresowana tematyką ekologiczną, 
m.in. skupiona wokół szkolnych klubów 
ekologicznych, wyjechała na szkolenie 

z zakresu ochrony środowiska i koncert 
Wojciecha Gąsowskiego i kabaretowy 
występ parodysty Waldemara Ochni. 
Impreza odbyła się w poniedziałek 14 
listopada, w Miejskim Ośrodku Sportu i 
Rekreacji w Zabrzu. Szkolenie dotyczyło 
szerokiego spektrum zagadnień  zakresu 
ekologii. Z pewnością zdobyta wiedza 
przyda się nie tylko w szkole, ale również 
w codziennym życiu.    
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WYBIEGALI NAGRODY WóJTA
We wtorek 18 października przy szkole w Żarkach Letnisku rozegrano biegi przełajowe. Na starcie stanęli chłop-
cy i dziewczęta ze szkół podstawowych i gimnazjów. Nagrody w imprezie ufundował wójt Gminy Poraj Łukasz 
Stachera. 

W jedne z ostatnich słonecznych i ciepłych 
dni tego roku, organizatorzy wstrzelili się 
z imprezą pod nazwą Biegi przełajowe o 
Puchar Wójta Gminy Poraj Łukasza Sta-
chery. Na starcie przy kompleksie spor-
towym „Moje boisko Orlik 2012” w Żar-
kach Letnisku zameldowali się chłopcy 
i dziewczęta ze szkół podstawowych w 
Jastrzębiu, Żarkach Letnisko, Kuźnicy Sta-
rej i Choroniu oraz z gimnazjów w Poraju 
i Żarkach Letnisko. 
Najszybsi w nogach okazali się:

Szkoły podstawowe

dziewczęta
kl. IV: 1. Poraj, 2. Żarki Letnisko, 3. Jastrząb, 
4. Choroń, 5. Kuźnica Stara; kl. V: 1. Poraj, 2. 
Choroń, 3. Kuźnica, 4. Żarki Letnisko; kl. VI: 
1. Poraj, 2. Kuźnica, 3. Choroń, 4. Jastrząb, 5. 
Żarki Letnisko

chłopcy
kl. IV: 1. Żarki Letnisko, 2. Poraj, 3. Jastrząb, 4. 
Choroń, 5. Kuźnica; kl. V: 1. Żarki Letnisko, 2. 
Poraj, 3. Choroń, 4. Jastrząb; kl.VI: 1. Choroń, 2. 
Poraj, 3. Jastrząb, 4. Żarki Letnisko

Szkoły gimnazjalne
dziewczęta

kl.I: 1. Żarki Letnisko, 2. Poraj; kl. II: 1. Poraj, 2. 
Żarki Letnisko; kl.III: 1. Poraj, 2. Żarki Letnisko

chłopcy
kl. I: 1. Poraj, 2. Żarki Letnisko; kl. II: 1. Poraj, 2. 
Żarki Letnisko; kl.III: 1. Poraj, 2. Żarki Letnisko

Nagrody w Biegach, w postaci pamiątko-
wych pucharów i dyplomów, wręczyli w 
imieniu wójta Gminy Poraj Łukasza Sta-
chery, trener radny Andrzej Pawłowski, 
Paweł Krzyczmonik z referatu promocji 
oraz organizatorzy – nauczyciele wf.   

ORLIKI WYCZESANE
Boiska „Orlik 2012” w Poraju i Żarkach Letnisko, na zlecenie Urzędu Gminy, zostały poddane pierwszym zabie-
gom konserwacyjnym.

Odpowiednie serwisowanie boisk po-
krytych trawą syntetyczną jest niezwykle 
istotne. Właściwe podejście do tego typu 
nawierzchni przedłuża czas korzystania z 
murawy oraz zapobiega twardnieniu gra-
nulatu, który nie wymieniany odpowied-
nio, często może stać się niebezpieczny 
dla użytkowników. Przeprowadzona na 
zlecenie Urzędu Gminy konserwacja była 
pierwszą taką „operacją” na obiektach 
Orlików w gminie Poraj. Specjaliści, z po-
mocą odpowiednich maszyn, wyczyścili 
nawierzchnię boisk w Poraju i Żarkach 
Letnisku i równomiernie rozprowadzili 
po nich nowy granulat, uzupełniając bra-
ki lub usuwając jego nadmiar, w zależ-
ności od potrzeb. Następnie dokładnie 
wyrównali i wyczesali trawę syntetyczną. 
O ile nawierzchnia obiektu w Poraju była 
dobra, a jedynie zużyta na skutek nor-
malnej, bieżącej używalności, o tyle war-

to nadmienić, iż powierzchnia drugiego 
obiektu w Żarkach Letnisko od dawna 
budziła kontrowersje. Orlik oddany zo-
stał do użytku w poprzedniej kadencji i 
od początku stan jego nawierzchni, unie-
możliwiał bezpieczną grę w piłkę nożną. 
Obecny wójt Gminy Łukasz Stachera od 
początku kadencji zmierzał do naprawy 
stanu żareckiego Orlika, uniemożliwiła 
to jednak sytuacja prawno – finansowa, 

związana z bankructwem firmy wyko-
nującej tę inwestycję. Sztuczna trawa 
na Orliku w Żarkach Letnisku zdzierała 
się coraz bardziej. Na zlecenie Urzędu 
Gminy, własnymi siłami starano się przy-
wrócić nawierzchni Orlika właściwy stan 
jej używalności. Teraz zrobiła to specjali-
styczna firma zajmująca się konserwacją 
nawierzchni boisk piłkarskich.  
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CIChOSZ WYJEChAŁ Z PUChAREM WóJTA GMINY PORAJ
Pewnym zwycięstwem zawodnika Legii – Felt Marka Cichosza zakończyły się zmagania Ogólnopolskiego Wy-
ścigu w kolarstwie przełajowym o Puchar Wójta Gminy Poraj, który w niedzielę rozegrano w Masłońskim. 

Po raz pierwszy od dawien dawna, na 
ulicach Gminy Poraj, zagościli kolarze. 
Dzięki staraniom wójta Gminy Poraj Łu-
kasza Stachery, w niedzielę 6 listopada 
rozegrano ogólnopolski wyścig przeła-
jowców, który dotychczas od początku 
rozgrywany był w Myszkowie. Trasa wy-
ścigu została rozplanowana w niezwykle 
malowniczej, jak na kolarskie 
zmagania scenerii, w Ma-
słońskim, ulicami Słoneczną 
i Sportową oraz na wale za-
lewu i przez „dziką plażę”. Za-
wodnicy mieli do pokonania 
niełatwą technicznie rundę. 
Nie brakowało podbiegów, 
zjazdów, a także odcinków 
pokrytych piaskiem. Pręd-
kość kolarze mogli rozwinąć 
na dość długim płaskim od-
cinku świeżo położonego as-
faltu w ciągu ul. Sportowej. 
Jako pierwsi przełajowe ści-
ganie zaczęli najmłodsi. Naj-
lepszym młodzikiem okazał 
się Dawid Łączkiewicz (UKS Koźminianka 
Koźminek), natomiast wśród młodych 
dziewczynek prym wiodła Katarzyna Ko-
zyra (FML Poltino Azalia Brzóza). Po nich 
do rywalizacji stanęli juniorzy młodsi, z 
których ponownie najlepszy okazał się 

Marceli Bogusławski (LKK Luks Sławno). 
W starszych kategoriach kobiet wygra-
ła niezmordowana Olga Wasiuk (LUKK 
Ełk). Drugie miejsce przypadło w udzia-
le Dorocie Warczyk. W kategorii Masters 
najlepsi byli: Grzegorza Tomasiaka (May 
Day Lublin Team), Sławomira Frejowskie-
go (Olimpijczyk Szczekociny) i Wojciecha 

Bartolewskiego (CTC Scout Częstocho-
wa), którzy triumfowali w swoich katego-
riach wiekowych. Najlepszym juniorem 
natomiast okazał się Piotr Konwa (LKS 
Trasa Zielona Góra). Najwięcej emocji 
dostarczył wyścig kategorii Elite i Orlik. 

Na starcie stanęli wszyscy faworyci. Przez 
prawie całą długość trasy z przodu staw-
ki zgodnie współpracował ze sobą duet 
Marek Cichosz (Legia-Felt) i Sławomir 
Pituch (Corratec Team), a tuż za nimi po-
dążali Bartosz Pilis (Błękitni Mexller), Pa-
tryk Kostecki(Olimpijczyk Szczekociny), 
a także Wojciech Herba (Corratec Team). 

W połowie ostatniego okrą-
żenia do przodu wyraźnie 
wyrwał się Cichosz, który 
w pięknym stylu finiszował 
z ponad 20-sekundową 
przewagą nad drugim Pi-
tuchem. Nieco później jako 
trzeci linię mety minął Pilis.  
Organizatorem zawodów 
był MGLKS „Błękitni” Kozie-
głowy. Nad sprawnym prze-
biegiem strony organizacyj-
nej czuwali trener Andrzej 
Chmurzewski i rzecznik An-
drzej Kozłowski, a spikerem 
zawodów był niezrówny-
wany w tej profesji  Dariusz 

Skorupa. Nagrody finansowe oraz pu-
chary i dyplomy ufundował wójt Gminy 
Poraj Łukasz Stachera, który wręczył je 
po zakończeniu zawodów zawodnikom 
na podium ustawionym przy linii mety 
na ul. Sportowej.

W DWA OGNIE O PUChAR WóJTA
W Poraju odbył się Turniej w Dwa Ognie o Puchar Wójta Gminy Poraj Łukasza Stachery. Wygrała drużyna z Kuź-
nicy Starej.

Turniej w Dwa Ognie odbył się we wto-
rek 8 listopada br. w Szkole Podstawowej 
im. L.Teligi w Poraju. W szkolnych szran-
kach wystąpiły 4 zespoły. Dwa ognie jest 
wieloosobową zabawą sportową, prze-
znaczoną głównie dla dzieci. Rozgrywki 
toczą się w hali, w prostokącie podzielo-
nym na dwie równe części. W grze rywa-
lizują dwa zespoły. Gra polega na wza-
jemnym „zbijaniu się” - tzn. na uderzaniu 
piłką w osoby będące w drużynie prze-
ciwnej. Różnorodność form ruchowych, 
stosowanych w tej grze, jak biegi, rzuty, 
skoki, przysiady czy uniki, oddziałuje 
wszechstronnie na uczestników, a sama 
gra cieszy się wielką popularnością. Jak 
widać było po ilości uczestników, cie-
szyła się ona popularnością również na 

turnieju w Poraju. Najlepszy w sporto-
wej rywalizacji okazał się team z Kuźnicy 
Starej, na drugim miejscu uplasowała się 
drużyna gospodarzy, za nią Choroń i Ja-
strząb. Nad prawidłowym przebiegiem 
zawodów czuwali Andrzej Pawłowski, 

Lidia Królak, Przemysław Hajducki, Kon-
rad  Dzwonkowski i Włodzimierz Duda. 
Ufundowane przez wójta Łukasza Sta-
cherę nagrody wręczyła Danuta Służałek 
– Jaworska, dyrektor SP w Poraju.
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SIATKARSKI TURNIEJ MIKSTóW
We wtorek 18 października przy szkole w Żarkach Letnisku rozegrano biegi przełajowe. Na starcie stanęli chłop-
cy i dziewczęta ze szkół podstawowych i gimnazjów. Nagrody w imprezie ufundował wójt Gminy Poraj Łukasz 
Stachera. 
 W Szkole Podstawowej w Jastrzębiu, od-
był się Turniej Piłki Siatkowej Mikstów o 
Puchar Wójta Gminy Poraj Łukasza Sta-
chery. W rywalizacji drużyn zwyciężyła SP 
z Choronia.
W czwartek 22 września, na obiekcie spor-
towym przy Szkole Podstawowej w Ja-
strzębiu, odbył się Turniej Piłki Siatkowej 
Mikstów Szkół Podstawowych o Puchar 
Wójta Gminy Poraj Łukasza Stachery. 

Wyniki rywalizacji szkół: 
Żarki Letnisko – Jastrząb (15:10)(15:7); 
Poraj – Kuźnica Stara (15:7)(15:8); Żarki 
Letnisko – Choroń (11:15)(10:15); Ja-
strząb – Poraj (2:15)(9:15); Kuźnica Stara 
– Choroń (6:15)(12:15); Żarki Letnisko – 
Poraj (15:10)(11:15)(8:15); Jastrząb – Kuź-
nica Stara (13:15)(8:15); Poraj – Choroń 
(10:15)(7:15); Żarki Letnisko – Kuźnica 
Stara (9:15)(15:4)(15:12); Jastrząb – Cho-
roń (3:15)(2:15). Ostateczna kolejność: 

1. Choroń, 2. Poraj, 3. Żarki Letnisko, 
4. Kuźnica Stara, 5. Jastrząb. 

Organizatorem zawodów była Szkoła 
Podstawowa w Jastrzębiu, a zawody od-
były się pod opieką nauczyciela wf z tej 
szkoły Włodzimierza Dudy. Nagrody w 
postaci pucharów i dyplomów dla zwy-
cięzców wręczył w imieniu wójta Gminy 
Poraj Łukasza Stachery radny Andrzej 
Pawłowski.

DRUhOWIE Z ŻAREK LETNISKA WYGRALI TURNIEJ
Z okazji obchodów 90-lecia ZOSP RP w Poraju odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Poraj Łukasza 
Stachery. Zwycięsko ze strażacko-piłkarskich rozgrywek wyszli druhowie z Żarek Letniska.

Na porajskim „Orliku” odbył się Turniej 
Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy 
Poraj Łukasza Stachery. Do sportowej 
rywalizacji na boisku stanęły drużyny 
ochotniczych straży pożarnych z Gminy 
Poraj. W finale ekipa OSP Żarki Letnisko 
pokonała w rzutach karnych OSP 
Choroń 3:2, po uprzednim remisie w 
regulaminowym czasie gry 0:0. Ostateczna 
kolejność drużyn: 1. OSP Żarki Letnisko, 
2. OSP Choroń, 3. OSP Jastrząb, 4.OSP 
Poraj, 5.OSP Gęzyn, 6.OSP Kuźnica. Skład 
zwycięskiej drużyny OSP Żarki Letnisko: 
Dominik Jaworek, Mateusz Jaworek, Kamil 
Jaworek, Karol Kochlik, Błażej Janikowski, 
Krzysztof Macherzyński, Paweł Iwański, 
Artur Polak, Mariusz Karkocha, Tomasz 
Rybak, Michał Budek. Nagrody w postaci 
pucharów i dyplomów ufundował wójt 
Gminy Poraj Łukasz Stachera oraz Zarząd 
Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Poraju.
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PODSUMOWANIE RUNDY JESIENNEJ
Częstochowska liga okręgowa zakończyła rozgrywki rundy jesiennej. Czas na podsumowanie wystę-
pów drużyny LKS „Polonia” Poraj. 

Jesienna runda rozgry-
wek w Lidze Okręgowej 
dobiegła końca. Polonia 

ostatecznie zajmuje piątą pozycję, z 29 
punktami na swoim koncie. Bilans strzelec-
ki Polonistów jest dodatni, gdyż podopiecz-
ni Krzysztofa Całusa strzelili rywalom 34 
bramki, tracąc tylko 17. Najlepszym strzel-
cem drużyny jest Michał Haładus, który na 
swoim koncie odnotował siedem trafień, 
przed Adrianem Sochańskim – 6 bramek 
i Kamilem Sulińskim – 5 bramek. Jesienią 
w barwach Polonii Poraj na boiskach Ligi 
Okręgowej i rozgrywkach pucharowych 
szansę gry dostało aż 22 zawodników. W 
trakcie rundy zrezygnował z gry bramkarz 
Andrzej Majuch i Mateusz Jończyk, a Prze-
mysław Chybiński został wypożyczony do 
MKS Myszków. Nie wyleczył urazu Daniel 
Ruciński, a Krzysztof Wnuk nie podjął tre-

ningów po powrocie z Anglii.  

O komentarz podsumo-
wujący rundę jesienną 
poprosiliśmy trenera 
Krzysztofa Całusa:
Problemy w okresie przy-
gotowawczym, urlopy, 
kontuzje, choroby, późne 

przyjście do klubu niektórych zawodników 
sprawiły, że drużyna nie była przygotowana 
tak, jak bym sobie tego życzył. Uwidoczniło 
to się brakiem zgrania, a także asekuracyjną 
bądź zachowawczą grą w niektórych me-
czach, gdzie dwie połowy 1 i 2 różniły się 
tak znacząco, jakby grały dwie drużyny. Cie-
szy, że mamy mało straconych bramek (2 
drużyna pod tym względem w okręgówce) 
oraz, że przeciwnicy nie wiedzą kto je może 
zdobyć, gdyż na listę strzelców wpisało się 

w tej rundzie 11 zawodników. Bolączką 
w niektórych meczach była słaba posta-
wa młodzieżowców, a także zawodników 
wchodzących na boisko z ławki rezerwo-
wych, lecz pamiętać należy, że nasi wycho-
wankowie to piłkarze, którzy w poprzed-
nim sezonie grali w juniorach bądź B-klasie 
i to dla nich duży przeskok. Przy lepszej 
skuteczności na pewno nie przegralibyśmy 
meczu z Rakowem, Siedlcem, Kamykiem, a 
remisy z Woźnikami i Kuźnicą Marianową 
to festiwal niewykorzystanych sytuacji. Do-
prowadzenie naszych młodzieżowców do 
gry na poziomie okręgówki, poprawa sku-
teczności przy odpowiednim przygotowa-
niu motorycznym do sezonu - to recepta na 
lepsze wyniki. Wójt wraz z Zarządem Klubu 
stworzył bardzo dobre warunki do podno-
szenia umiejętności piłkarzy, za co serdecz-
nie dziękuję.   

TURNIEJ O PUChAR PREMIERA DONALDA TUSKA
Na porajskim Orliku rozegrano wojewódzkie i gminne eliminacje Turnieju o Puchar Premier Donalda Tuska. W 
czterodniowych zmaganiach rywalizowali chłopcy i dziewczęta w dwóch kategoriach wiekowych. 

Przez cztery wrześniowe dni, na „Orliku” w Poraju, odbyły się 
gminne i wojewódzkie eliminacje Turnieju o Puchar Premiera 
Donalda Tuska. Organizatorem imprezy było Porajskie Towarzy-
stwo Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu w Poraju, LKS Polo-
nia Poraj oraz Uczniowski Klub Sportowy. Chłopcy i dziewczęta 
rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych 10-11 i 12-13 

lat. Patronat nad imprezą sprawował wójt Gminy Poraj Łukasz 
Stachera. Do dalszych rozgrywek zakwalifikowali się chłopcy i 
dziewczęta z Kochanowic oraz chłopcy z Poczesnej, w starszej 
kategorii wiekowej. Nad całością zawodów czuwał trener radny 
Andrzej Pawłowski, który wręczył młodym zawodnikom nagro-
dy, w postaci pamiątkowych koszulek z logiem „Orlika 2012”. 
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Na stawach rybnych w Masłońskim, odbyły się zawody wędkarskie o Puchar Prezesa Koła i Puchar Firmy Trans-
mix. Zawody połączono z jubileuszem obchodów 25-lecia Koła PZW w Poraju. 

W sumie w zawodach wzięła udział 
rekordowa liczba 38 zawodników. W 
klasyfikacji oceniano łączną wagę zło-
wionych ryb. Połowy oceniała komisja 
sędziowska w składzie: Zbigniew Wol-

niak, Włodzimierz Mielczarek i Sławomir 
Błoński. Zwycięzcą rywalizacji okazał się 
Józef Michalik, który uzyskał 3,15 kg ryb, 
przed Romanem Brendzlem z wynikiem 
2,71 kg oraz Grzegorzem Plutą, który 

wyłowił 2,50 kg ryb. Na brzeg wyciąga-
no ponad półmetrowe karpie. Puchary 
ufundowali prezes Koła PZW w Poraju 
Włodzimierz Mielczarek i Firma „Trans-
Mix”. Po zawodach odbyła się część ofi-
cjalna obchodów z okazji 25-lecia ist-
nienia koła. Wśród zaproszonych gości 
byli: wójt Gminy Poraj Łukasz Stachera, 
prezes Zarządu Okręgu i wiceprezes Za-
rządu Głównego d/s ochrony i zagospo-
darowania wód Maciej Brudziński, wice-
prezes d/s ochrony i zagospodarowania 
wód w Okręgu oraz Członek Głównej 
Komisji Rewizyjnej Antoni Barut. Wójt 
Gminy Poraj Łukasz Stachera wręczył 
prezesowi Koła PZW w Poraj Włodzi-
mierzowi Mielczarkowi okolicznościową 
statuetkę i dyplom. Członkowie Zarządu 
Okręgu wręczyli medale i wyróżnienia 
dla najbardziej aktywnych członków po-
rajskiego Koła. Na zakończenie wszyscy 
uczestnicy wzięli udział w pieczeniu kieł-
basek nad ogniskiem.

UhONOROWANO PORAJSKICh WĘDKARZY
Porajskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego obchodzi w tym roku jubileusz 25-lecia istnienia. Z tej okazji, 
podczas ostatniej sesji rady, władze Gminy uhonorowały 25-letni dorobek porajskich wędkarzy. 

Władze gminy doskonale znają i doce-
niają dokonania Koła Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Poraju, a w szczegól-
ności wkład pracy społecznej na rzecz 
rozwoju wędkarstwa, ochrony wód oraz 
środowiska naturalnego na terenie Gmi-
ny Poraj. W uznaniu zasług związku, z 
rąk wójta Łukasza Stachery, przewodni-
czącej rady Katarzyny Kaźmierczak i wi-
ceprzewodniczącego Krzysztofa Klimka, 
Zarząd Koła z przewodniczącym Włodzi-
mierzem Mileczarkiem na czele, otrzy-
mał pamiątkowy jubileuszowy puchar, 
z podziękowaniami za dotychczasową 
działalność. Polski Związek Wędkarski 
jest partnerem gminy w rozwiązywa-
niu problemów wędkarstwa. Szczegól-
ne wzajemne zainteresowanie dotyczy 
rozwoju wędkarstwa proekologicznego, 
które jest cechą współczesnego wędkar-
stwa europejskiego, na którą składa się 
racjonalne zarybienie i ochrona wód, 
zwalczanie kłusownictwa, ekologicz-
na edukacja dzieci i młodzieży, rozwój 
sportu wędkarskiego, a także rozwijanie 

turystyki wędkarskiej. Mamy nadzieję, 
że rola porajskiego koła w regionie bę-
dzie się coraz bardziej umacniać. Obec-
nie Zarząd Koła PZW w Poraju działa w 
składzie: prezes Włodzimierz Mielczarek, 
wiceprezes Ireneusz Zębik, skarbnik 
Zdzisław Madejski, sekretarz Józef Mi-
chalik, gospodarz Józef Zięcina, kapitan 

sportowy Sławomir Błoński, członkowie 
zarządu Maciej Sobota, Andrzej Bana-
siak, Tadeusz Paździor. Komisja Rewi-
zyjna działa w składzie: przewodniczą-
cy Zbigniew Wolniak, Andrzej Nowicki, 
Piotr Szewczyk, natomiast Jarosław 
Grądzki przewodzi sądowi koleżeńskie-
mu związku. 

JUBILEUSZOWE ZAWODY WĘDKARSKIE W PORAJU
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zdrowie

ALKOhOLIZM - ChOROBA CZY NAŁóG? (CZ .3)

Alkoholik może nie używać alkoholu, 
lecz wprowadzenie go do organizmu 
wcześniej lub później musi objawić się 
utratą kontroli nad piciem.

Ostatnia – późna faza choroby ma okre-
ślenie chronicznej. W pewnym momen-
cie pojawiają się ciągi picia. Okresy cią-
głego upojenia mogą trwać nawet kilka 
miesięcy. Czasem kończy się odtruciem 
w szpitalu i odzyskaniem sił do dalszego 
picia. Charakterystyczne dla tego etapu 
są: widoczne i postępujące wyniszczenie 
organizmu, utrata pracy, wyraźna dege-
neracja, picie alkoholu niekonsumpcyj-
nego oraz obniżona tolerancja na alko-
hol. Alkoholik w mocno zaawansowanej 
fazie swojego uzależnienia upija się nie-
wielką ilością alkoholu.

Naturalnie substancja trująca dla ludz-
kiego organizmu stale go uszkadza. 
Alkoholikowi „wysiada” serce, wątroba, 

nerki, żołądek. Nigdy picie nie odbywa 
się bez kosztów tego rodzaju.    

 Tak w ogromnym skrócie wygląda me-
chanizm uzależnienia. Niekoniecznie 
jednak każdy przypadek musi wyglądać 
właśnie w ten sposób. Choroba ta ma 
dla każdego swój specyficzny obraz, za-
padają na nią bowiem indywidualności 
ludzkie. Nie wybiera ona swoich ofiar 
według zawodu, bogactwa, wykształ-
cenia, płci. Zawsze jednak postępuje w 
kierunku wskazanym przez określony 
porządek, przedstawiony powyżej, co 
oznacza zawsze postępującą destrukcję 
i jakieś złe zakończenie. Alkoholizm nie 
jest chorobą dziedziczną. Dziedziczna 
jest mówią badacze jest skłonność do 
uzależnienia. 50 % dorosłych alkoholi-
ków pochodzi z rodzin, w których był 
alkoholizm. To przekonująca statystyka. 
Na zatrzymanie koła uzależnienia nigdy 
nie jest za późno. Jeśli jakakolwiek infor-

macja podana w tym artykule sprowo-
kowała Twoje myślenie o sobie lub oso-
bie Ci bliskiej poszukaj pomocy. 

Masz ogromne szanse na powrót do 
zdrowego życia. Fachową pomoc psy-
chologa otrzymasz bezpłatnie w Poraju. 
Informacji o terminie przyjęć uzyskasz 
pod numerem telefonu 

34 31 45 251.

  

        Przewodni-
cząca 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych

w Poraju

     
                   Jadwiga Kidawa

AMBULANS DO POBORU KRWI ZAPARKOWAŁ PRZED „BAJKą”
Specjalny autobus przystosowany do poboru krwi stanął w centrum Poraja. Z pierwszej w Poraju możliwości 
oddania krwi skorzystało wielu chętnych. Akcję zorganizował Zarząd Gminny OSP pod patronatem wójta Gminy 
Poraj Łukasza Stachery. 

Krew. Wartość tego życiodajnego „lekar-
stwa” jest nie do oszacowania, tym bar-
dziej, że z roku na rok rośnie liczba wy-

padków i zwiększa się zapotrzebowanie 
na nią. Dobrze wiedzą o tym ci, którzy na 
co dzień zajmują się ratowaniem zdrowia 

i życia ludzkiego – strażacy ochotnicy. 
Dlatego gminny zarząd Związku OSP w 
Poraju, wyszedł z inicjatywą zaproszenia 
do gminy ambulansu do poboru krwi. 
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa w Katowicach chętnie z 
tego zaproszenia skorzystało i w sobotę 
22 października, w centrum miejscowo-
ści, przed Kinem „Bajka” zaparkował spe-
cjalistyczny mobilny punkt poboru krwi. 
Z tej możliwości skorzystało blisko dwa-
dzieścia osób, które podzieliły się darem 
krwi z innymi potrzebującymi. „Oddając 
krew, ratujemy czyjeś życie. Niezwykle 
cenny dar krwi tkwi w każdym z nas, 
pomoc nie wymaga wcale wielkiego po-
święcenia”. - podkreślają zgodnie Mariusz 
Karkocha i Paweł Krzyczmonik z zarządu 
gminnego OSP. W akcję włączył się Urząd 
Gminy, a patronat nad nią objął wójt Łu-
kasz Stachera. 

Kontynuujemy cykl artykułów poświęconych problemom alkoholowym. Są one częścią edukacyjnej działal-
ności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poraju, działającej pod przewodnictwem 
Jadwigi Kidawy.
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Element architektoniczny 
zwycięskiego ogrodu 
w konkursie 
„Najpiękniejszy Ogród 
Gminy Poraj”

Gmina Poraj współfinansowała 
zakup nowego samochodu specjali-
stycznego do rozpoznania chemicz-

nego Land Rover Freelander, który 
będzie służył w KP Państwowej 

Straży Pożarnej

 Towarzystwo Przyjaciół 
Żarek Letniska otrzymało 
tytuł Lidera Polskiej Ekologii, 
za akcję „Czysty Las, Czyste 
Letnisko” finansowaną 
przez Urząd Gminy.

W  Szkole Podstawowej w Poraju 
odbył się Gminny Przegląd Pieśni

Patriotycznej


