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informacje : : historia

Ocieplą szkołę
i ośrodek zdrowia w Poraju
Trwają

procedury przygotowawcze do termomodernizacji kolejnych bu-

Gminie Poraj. Tym razem, po uzyskaniu
wnioskowanego dofinansowania z WFOŚ, roboty obejmą Szkołę Podstawową i Gminny Ośrodek Zdrowia w Poraju.
dynków użyteczności publicznej w

Szanowni Państwo,
Dziś trafia do Państwa
rąk kolejny numer „Kuriera
Porajskiego”, miesięcznika
poświęconego naszej gminie. W bieżącym numerze
pragnę zwrócić szczególną
uwagę na artykuł poświęcony nowej gminnej spółce
komunalnej PORECO oraz
relacji z Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, na którym Gmina
Poraj była mocno akcentowana. Jak zwykle odnajdziecie Państwo na naszych
łamach relacje z szeregu imprez kulturalnych, sportowych, wydarzeń szkolnych.
Warto również zapoznać
się z nowym działem porad
ogrodniczych. Poza tym odnajdą Państwo szereg stałych rubryk, które zyskują
coraz wierniejszych czytelników. Myślę, że spełnią one
Państwa oczekiwania. Życzę
miłej lektury.
Z poważaniem
Wójt Gminy Poraj
Łukasz Stachera
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Planowana
termomodernizacja
dwóch obiektów użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej im.
Leonida Teligi w Poraju i Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Poraju są kolejnymi inwestycjami Urzędu Gminy
w tym obszarze. W porajskim GOZ
poza termomodernizacją ścian
zewnętrznych, piwnic, wymiany
stolarki drzwiowej, przebudowana
zostanie kotłownia z węglowej na
gazową. W Szkole Podstawowej
ocieplone zostaną ściany zewnętrzne, ściany piwniczne budynku,
strop pod nieogrzewanym poddaszem. „Termomodernizacja, którą wykonamy znacząco wpłynie na zapotrzebowanie wykorzystywanej i niezbędnej do ogrzania budynków
energii. Zapotrzebowanie na energię w zmodernizowanych budynkach ulegnie zdecydowanemu zmniejszeniu. To ważne przede z ekonomicznego punktu widzenia.” – mówi
wójt Łukasz Stachera, i podkreśla, że nie tylko te czynniki brane są pod uwagę, gdyż
Gmina nieustannie dba zarówno o podnoszenie standardu warunków nauczania w
szkołach, jak i standardów leczenia w gminnej placówce zdrowia. Gmina Poraj złożyła
wnioski o dofinansowanie inwestycji do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
w Katowicach. Jego pozytywna ocena i decyzja o przyznaniu dofinansowania planowanej inwestycji pozwoli na przeprowadzenie kompleksowych prac.

Apel do miłośników
historii lokalnej
Klub Globtroterów Siedmiomilowe buty działający przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Poraju, w porozumieniu i przy akceptacji Wójta
Gminy Poraj Łukasza Stachery, przygotowuje się do otwarcia punktu informacji turystycznej w Poraju.

Przed jego otwarciem chcemy przygotować informator dla turystów przyjeżdżających do naszej gminy, a także dla
miejscowych miłośników turystyki i krajoznawstwa.
Ale nie uda się nam tego zrobić bez Waszej
pomocy. Dlatego zapraszamy wszystkich,
którzy zechcą nam pomóc w tym przedsięwzięciu na zebranie naszego klubu w
środę 20 czerwca 2012 r. do Gminnego
Ośrodka Kultury na godz. 18,00.
Szczególnie zależy nam na obecności na

tym spotkaniu przedstawicieli najstarszych porajskich rodzin (także z innych
miejscowości naszej gminy), którzy zechcieliby podzielić się wspomnieniami o
wydarzeniach i ludziach, którzy tworzyli
podwaliny obecnego oblicza naszych wsi.
Będziemy wdzięczni tym, którzy udostępnią nam ciekawe stare dokumenty i fotografie (po skserowaniu do zwrotu).
Zależy nam bardzo, by młode pokolenie
znało prawdziwe korzenie naszej przeszłości i nasze lokalne dzieje, a my możemy się do tego przyczynić; zatem …
przyjdźcie do Gminnego Ośrodka Kultury
w Poraju w środę 20 czerwca br. o godz.
18,00.
Organizator turystyki i rekreacji:
Wiesław Popielak

uroczystości gminne : : Rada Gminy Poraj

Obchody Konstytucji 3 Maja
Obchody Święta Konstytucji 3 Maja odbyły się tradycyjnie w kościele parafialnym pod wezwaniem Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Poraju, a następnie pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie złożono wiązanki i kwiaty, a
część artystyczna w Kinie „Bajka”.
Obchody 221 rocznicy uchwalenia
pierwszej w Europie ustawy konstytucyjnej, rozpoczęły się tradycyjnie uroczystą mszą świętą w intencji Ojczyzny
w kościele parafialnym Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Poraju. Mszę koncelebrowali ks. prof. Marian Duda i ks.
dr Zdzisław Zgrzebny, proboszcz miejscowej parafii. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz gminy,
wśród nich: wójt Łukasz Stachera, przewodnicząca rady Katarzyna Kaźmierczak, radni gminy, mieszkańcy gminy
Poraj, letnicy, turyści. Licznie stawili się
kombatanci, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z pocztami sztandarowymi, pracownicy samorządowi,
przedstawiciele organizacji społecznych,
pozarządowych, partii politycznych. Po
zakończeniu nabożeństwa, uczestnicy
uroczystości przemaszerowali w pochodzie przy dźwiękach orkiestry dętej z Po-

raja, docierając pod pomnik Marszałka
Józefa Piłsudskiego, gdzie złożono kwiaty i wiązanki. Okolicznościowe przemówienie wygłosił wójt Łukasz Stachera.
Część artystyczna odbyła się w Kinie
„Bajka”, którą uświetnili uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Żarkach

Letnisku, Dziecięcy Zespół Wokalno-Ruchowy „Nastolatki” oraz KGW „Porajanki”.
Uroczystości 3 Maja przygotowali dyrektor GOK w Poraju Magdalena Ryziuk –
Wilk i rzecznik Andrzej Kozłowski kierownik referatu promocji oraz pracownicy obu instytucji.

Obradowała rada Gminy
W piątek 20 kwietnia odbyła się sesja Rady Gminy.
Radni przyjęli informacje z działalności
międzysesyjnej Przewodniczącej Rady
Gminy Poraj, Wójta Gminy, informację o
stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy za 2011 rok, sprawozdanie Komisji
do spraw budżetu oraz gospodarki komunalnej i inwestycji za rok 2011 oraz
sprawozdania z działalności: Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnego Ośrodka Zdrowia, OSP, klubów
sportowych. Przyjęto również sprawozdanie na temat współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2011. Radni podjęli uchwały w sprawie: uchylenia
Uchwały Nr 128(XIX)2012 Rady Gminy
Poraj z dnia 24 lutego 2012 roku, ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe
udzielane przez przedszkola publiczne,
dla których organem prowadzącym jest
Gmina Poraj, określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Poraj, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w ramach etatu nauczycielom o różnym pensum, zatrudnionych w szkołach
i przedszkolach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Poraj, przyjęcia programu opieki nad zwierzętami

bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poraj w 2012 roku, zmian w budżecie Gminy Poraj na rok 2012, zmian Wieloletniej
prognozy finansowej. Najwięcej uwagi
poświęcono jednak przyjęciu uchwały
wyrażającej kategoryczny sprzeciw wobec zamiarów likwidacji Posterunku Policji w Poraju oraz dyskusji na ten temat.
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kultura

Bal Mecenasa Kultury

Sponsor,

donator, altruista i animator kultury, w tych kategoriach specjalnie powołana kapituła Mecenasa Kultury,

21 kwietnia, wszystkich, którzy w 2011 roku nieśli finansową, rzeczową bądź inną pomoc w obszarze
kultury w Gminie Poraj. Uwieńczeniem gali wręczenia nagród był bal „Mecenas Kultury ”. Nie zabrakło również wielu
atrakcji muzycznych, oraz pokazu iluzjonistycznego.
uhonorowała

„Bez wsparcia finansowego i rzeczowego
a także bez zwykłej ludzkiej życzliwości
z jaką spotykamy się na co dzień, wiele przedsięwzięć kulturalnych miałoby
mniejszy zakres”. - podkreśla Magdalena Ryziuk – Wilk. I właśnie wyrażenie
podziękowania za każdą pomoc, którą
nominowani i uhonorowani wspierali
wydarzenia kulturalne na terenie gminy Poraj w minionym roku, były okazją
do wręczenia okolicznościowych statuetek „Mecenas Kultury”. Gala wręczenia
statuetek miała miejsce w sobotę 21
kwietnia, w Centrum Konferencyjno –
Szkoleniowym „Poraj”, uświetniili ja swoją obecnością parlamentarzyści, władze
gminy, przedsiębiorcy. Honorowa Kapituła obradowała w składzie: Elżbieta
Jatulewicz – zastępca kierownika Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej w
Zespole „Śląsk”, Magdalena Ryziuk-Wilk
– dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury,
Krzysztof Klimek - radny Rady Gminy
Poraj, Andrzej Pawłowski - radny Rady
Gminy Poraj i Andrzej Kozłowski - kierownik Referatu Promocji. W kategorii
„Donator” statuetkę otrzymała Małgorzata Handzlik-posłanka do parlamentu europejskiego. W kategorii ”Altruista”
zwyciężyła Katarzyna Kaźmierczak
– koordynator Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Statuetki w kategorii
„Sponsor” otrzymały firmy: JAWA Sp. z o.
o. z Poraja, DROGPOL Sp. z o. o. z Poraja,
„KACPER” Sp. z o.o. z Myszkowa i Ociepka Sławomir Transport Międzynarodowy” z Poraja. Wójt Gminy Poraj Łukasz
Stachera i Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury – Magdalena Ryziuk – Wilk, postanowili przyznać Nagrodę Specjalną
„Mecenasa Kultury” dla Jerzego Gacka - prezesa firmy „Chemeks” sp. z o.o. z
Poraja, za dotychczasowe, długoletnie
wspieranie rozwoju kultury w Gminie Poraj. W imieniu uhonorowanego nagrodę
odebrała dyrektor Jolanta Gajewska.
Nagrodę Specjalną odebrał również wicemarszałek Mariusz Kleszczewski, a podziękowania ze strony GOK wójt Łukasz
Stachera i przewodnicząca Katarzyna
Kaźmierczak. Wieczór obfitował również
w wiele atrakcji muzycznych, wystąpili: wokalista Piotra Rubika Michał Gasz,
4 Kurier Pora js ki Nr 5/ 20 1 2

akordeonista Zdzisław Zasuń oraz iluzjonista Alkadiass – Sebastian Grabowski. O
oprawę kulinarną zadbały panie z KGW
„Kalina” pod okiem mistrzyni kuchni Jolanty Zalegi oraz KGW „Malwy”. Do tańca przygrywał zespół Tomasza „Lufcika”
Wójcika z Myszkowa. Zabawa, w szam-

pańskich nastrojach trwała do późnych
godzin nocnych. „Wszystkim jesteśmy
ogromnie wdzięczni za każdą pomoc i
zaangażowanie, z jakim współtworzymy
razem wydarzenia kulturalne na terenie
naszej Gminy” - podkreśla wójt Łukasz
Stachera.

inwestycje : : imprezy

Gmina Poraj stawia na wspinaczkę

By się wspinać nie trzeba będzie wyjeżdżać z Poraja w góry. Już wkrótce mieszkańcy zyskają aż dwa nowe obiekty do
uprawiania wspinaczki ściankowej, która staje się coraz popularniejsza. W Gminie Poraj będzie można uprawiać ten
sport przez cały rok. Urząd Gminy na ich powstanie uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych.

„Wspinaczka ściankowa rozwija się również w naszym regionie, dlatego postanowiliśmy zbudować takie obiekty u
nas w gminie. Za kilka miesięcy wszyscy
chętni będą mogli uprawiać wspinaczkę w Poraju.” - mówi wójt Łukasz Stachera, i potwierdza, że ta dyscyplina
sportu będzie przyciągać osoby lubiące niestandardowe formy rekreacji.
W Polsce powstaje coraz więcej ścian
wspinaczkowych, w naszym regionie
do tej pory głównie w dużych miastach
Aglomeracji Śląskiej i Zagłębia. W niedługim czasie w Poraju powstaną dwa
obiekty tego typu, tradycyjna ścianka
w hali Gimnazjum w Poraju oraz tzw.
bulder na kompleksie sportowym „Orlik 2012”. Będzie można skorzystać ze
sprzętu wspinaczkowego, przy asyście
osób uprawnionych. Obiekty przyciągną osoby spragnione niestandardowych form rekreacji. Od ścian wspinaczkowych rozpoczyna się często
pasja wspinania w górach. Pierwszy z
obiektów „Porajski Climbing” - ścianka
wspinaczkowa w hali zapewni możli-

wość uprawiania tej dyscypliny sportu
przez cały rok, bez względu na pogodę.
Będzie to drewniana ścianka, wyposażona w sprzęt asekuracyjny posiadający niezbędne atesty. Z kolei ścianka
zewnętrzna zbudowana zostanie przy
kompleksie sportowym „Orlik 2012” i
będzie to kamień bulderowy, do złu-

dzenia przypominający skałę. W sumie
na ich zbudowanie Urząd Gminy pozyskał 50 tys. zł ze środków unijnych.
Ścianki będą mieć różne stopnie trudności. Wszystkie jednak, będą zapewne pokonywane z pasją. Władze gminy
zapowiadają także powstanie specjalnej sportowej sekcji wspinaczki.

XXI wiek w Szkole Podstawowej w Poraju
Zbliżający się koniec roku szkolnego sprzyja licznym podsumowaniom. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. kpt. L. Teligi w
Poraju Danuta Służałek - Jaworska oprócz wspaniałych wyników swych uczniów w licznych konkursach na wszystkich niemal szczeblach może chlubić się również nowoczesną bazą dydaktyczną swej placówki.
W bieżącym roku przeprowadzono
remont sal lekcyjnych klas I-III. Gruntownie odnowione i unowocześnione
zostały dwie pracownie nr 16 i 18, z
których korzystają uczniowie edukacji
wczesnoszkolnej. Pomieszczenia zostały wyposażone w nowoczesne środki
audiowizualne i multimedia. „Dzięki nim
zajęcia są bardziej atrakcyjne dla uczniów
i pozwalają na optymalne wykorzystanie
najnowszych metod i technik nauczania”
– podkreśla Danuta Służałek – Jawroska, dyrektor placówki. Wyżej wymienione przedsięwzięcia były możliwe
dzięki wsparciu finansowemu Wójta
Gminy Poraj Łukasza Stachery, który
mówi, że: „Wykorzystanie takich pracowni w klasach młodszych w szkołach podstawowych Gminy Poraj, to kolejny krok
w innowacyjnym nauczaniu na miarę XXI

wieku”. Dumą szkoły oprócz multimedialnej pracowni językowej jest też sala
nr 24, która podczas tegorocznych wakacji została odnowiona i wyposażona w

nowe meble oraz sprzęt audiowizualny.
Korzystanie na zajęciach z tablicy interaktywnej jest niezaprzeczalnym atutem
w osiąganiu zamierzonych celów lekcji.
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W twoim ogrodzie (cz.I)

Rozpoczynamy nowy cykl na łamach „Kuriera” – porady dotyczące uprawy roślin w ogrodzie.
Autorką cyklu jest Monika Mrożek – doradca w PZDR Myszków.

Piwonie- uprawa i pielęgnacja
pielęgnacja piwonii
I - Zimowanie
II - Zimowanie
III - Nawożenie
IV - Nawożenie
V - Zabezpieczanie kęp piwonii przed pokładaniem
się pędów.
VI - Kwitnienie, podlewanie, usuwanie przekwitniętych kwiatostanów
VII - Usuwanie zeschniętych liści
VIII - Usuwanie wszystkich
liści (pod koniec miesiąca).
IX - Sadzenie i rozmnażanie piwonii
X - Zimowanie
XI - Zimowanie
XII - Zimowanie

Piwonie (Paeonia) to jedne z najpiękniejszych bylin ogrodowych i najpiękniejszych
kwiatów sezonowych Mimo krótkiego czasu kwitnienia cieszą się dużą popularnością
jako rośliny do ozdoby zieleńców, parków,
oraz ogrodów przydomowych, a zwłaszcza
jako kwiaty cięte. Kwitną w maju i w czerwcu,
a ich kwiaty, w zależności od odmiany przybierają różne kolory od bieli, poprzez róż, aż
do purpury.
Stanowisko dla piwonii
Lubią miejsca słoneczne, choć kwitną też dobrze w półcieniu: sprzyja on nawet dłuższemu kwitnieniu, osłonięte od wiatru, oraz żyzną i przepuszczalną glebę o lekko kwaśnym
odczynie (pH 5 - 6).
Piwonie lubią wilgotne podłoże, ale niezbyt
mokre. Przed szybkim przesychaniem ochronimy je, osłaniając ziemię warstwą przekompostowanej kory. W czasie długotrwałej suszy trzeba je jednak podlewać, ale od
spodu, nie mocząc kwiatów ani liści. W maju
warto zabezpieczyć je podporami przed
pokładaniem się. Od kwietnia pamiętajmy
o systematycznym podlewaniu i usuwaniu
przekwitniętych kwiatów.Na zimę należy piwonie lekko przykryć liśćmi lub słomiastym
obornikiem. Chcąc przedłużyć okres kwitnienia piwonii, należy przede wszystkim sadzić odmiany wcześnie i późno kwitnące .
Sadzenie piwonii

Należy je sądzić w sierpniu i wrześniu, w rozstawie 60x 80 cm tam, gdzie nie były wcześniej uprawiane. Po umieszczeniu karpy w
dołku należy ją przykryć około 5 cm warstwą
ziemi.
Pielęgnacja piwonii
W okresie wegetacji powinny być raz do
roku ściółkowane dobrze przefermentowanym obornikiem i nawożone mieszanką
nawozów mineralnych w stosunku N:P:K jak
1:1:2 w dawce 2,5-3kg na 100m2 .
ALE UWAGA!!! Piwonia nie lubi przenawożenienia . Często ludzie przesadzają chcąc, aby
ładnie kwitła, a ona szybko nacieszy nasze
oczy i padnie, stracimy roślinę. Należy unikać świeżego obornika, a w szczególności
ostrożnie stosować nawozy azotowe
Rozmnażanie piwonii
Na nowe miejsce przesadza się je dopiero
wtedy, gdy słabo kwitną. Piwonie rozmnaża
się w końcu sierpnia i na początku wrześniu
przez podział części podziemnej. Dzieli się je
na części, z których każdy musi mięć przynajmniej 3 - 5 zdrowych paków i kilka grubych,
nieuszkodzonych korzeni Piwonie są łatwe
w uprawie, a przy tym długowieczne - mogą
rosnąć na tym samym miejscu przez 10- 15
lat.
Literatura: Uprawa roślin ozdobnych. PWRiL
Warszawa 2000r
Monika Mrożek PZDR Myszków

Kącik z Pegazem (cz.V)

W ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” w Przedszkolu
„Leśne Skrzaty” w Poraju zorganizowany został konkurs poetycki „Jestem Przedszkolakiem”

I MIEJSCE –SZYMON ŁABUŚ
Lat 5 Rodzic pomagający- mama Renata

I MIEJSCE - Kamil Balwierz
Lat 6, Rodzic pomagający- mama Basia

I MIEJSCE - Katarzyna Zasik
Lat 4 Rodzic pomagający- mama Ilona

„Moi Koledzy”

„Ja w Przedszkolu”

Moi koledzy to niezłe łobuzy,
Często nabijają sobie duże guzy.
Konrad królem szachów jest
Przemek mistrzem chce być też
Wiktor skacze jak piłeczka
Karol nie chce pijać mleczka.
A ja jestem mistrz futbolu,
Który ciągle biega w polu
I zależy mu na golu.

Jestem przedszkolakiem, leśnym skrzatem i
chłopakiem.
Lubię bawić się, figlować i w marzeniach swych
serfować.
Chociaż psocę, kombinuję zawsze chętnie
podśpiewuję.
Znam już cyfry i litery i napisać umię cztery.
Chętnie skaczę i maluję , dużo wierszów recytuję.
Pani zawsze słucham z rana , bo wieczorem pyta
mama.

Dziś wesołe mamy miny
Lepić będziemy z plasteliny
Prace dzieci będą kolorowe
Niektóre wyjątkowe i bajkowe.
Dzień w przedszkolu był za krótki
Babcia zmienia mi już butki
Do domu wracać pora
Jutro znów przyjdę do przedszkola.
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Pozostałe wiersze nagrodzone II i III
nagrodą prezentowane będą w kolejnych numerach Kuriera Porajskeigo

gospodarka

Gmina Poraj na Kongresie Gospodarczym

W Katowicach w dniach 14-16 maja odbył się IV Europejski Kongres Gospodarczy. Trzy kongresowe dni wypełniły liczne
debaty, spotkania, wydarzenia towarzyszące, w których wzięło udział ok. 6 tys. gości, wśród nich wójt Łukasz Stachera. Do rąk
uczestników Kongresu trafiły materiały promocyjne Gminy Poraj.
Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) jest to
największa impreza biznesowa w Europie Środkowej obejmująca trzydniowy
cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących, z udziałem najważniejszych
osobistości ze świata polityki, biznesu,
nauki, jak również ekonomii. W sumie
odbyło się ponad 100 sesji i dyskusji. Sesja inauguracyjna i dyskusja otwierająca
miała miejsce w poniedziałek 14 maja.
Wystąpienie otwierające wygłosił prezydent Bronisław Komorowski, wg którego: „Poprawa konkurencyjności polskiej i
europejskiej gospodarki to droga do dobrobytu i warunek powodzenia projektu
europejskiego”. W dyskusji otwierającej
udział wzięli: wicepremier RP Waldemar
Pawlak, Janusz Lewandowski - komisarz UE ds. budżetu i programowania

finansowego, Barbara Kudrycka - minister nauki i szkolnictwa wyższego oraz
Jerzy Buzek – b.przewodniczący Parlamentu Europejskiego i b.premier RP.
Tematami przewodnimi tegorocznego
Kongresu były m.in.: „Europa 2020”, czyli
unijna strategia, która ma odpowiedzieć
na wyzwania kryzysu zadłużeniowego i spowolnienia gospodarczego, tzw.
mapa drogowa europejskiej energetyki 2050, określająca drogę dojścia do
gospodarki niskoemisyjnej oraz współpraca gospodarcza Europy i Chin, wraz
z bilansem chińskich inwestycji bezpośrednich w krajach europejskich i możliwości dla chińskich inwestorów w Europie oraz szereg innych tematów, które
podejmowane są w trakcie odrębnych
paneli dyskusyjnych. Panelistami byli
m.in.: Aleksander Kwaśniewski, Jan

Kulczyk, Janusz Palikot, Józef Oleksy,
Dariusz Rosati, Krzysztof Kwiatkowski, Mikuláš Dzurinda – b.premier Słowacji, Joschka Fischer – b.wicekanclerz
Niemiec, Danuta Hübner – europoseł,
Günter Verheugen – b.komisarz UE ds.
przedsiębiorstw i przemysłu. Panelistą
w części dotyczącej zarządzania służbą
zdrowia, sytuacji finansowej placówek
lecznictwa stacjonarnego oraz procesów inwestycyjnych w placówkach medycznych był wicemarszałek Mariusz
Kleszczewski. W Kongresie udział wzięli
wójt Gminy Poraj Łukasz Stachera wraz
z kierownikiem referatu promocji Andrzejem Kozłowskim. „Jest to już czwarty nasz Kongres, w którym uczestniczymy.
Na Kongresie Gmina Poraj jest reprezentowana i mocno akcentowana promocyjnie. Tym razem najbardziej interesujące i

ważne były tematy podejmowane wokół
przyszłości - Europa 2020 oraz problematyki samorządu terytorialnego, głównie w
obszarze finansowania inwestycji i pozyskiwania środków zewnętrznych przez samorządy. Udział w Kongresie uważam za
owocny”. - podkreśla wójt Łukasz Stachera. Przedstawiciele gminy Poraj wzięli
udział w licznych panelach m.in. w tych
poświęconych
funduszom unijnym,
polityce i rozwojowi samorządu, jego
finansom i przyszłości jednostek samorządu terytorialnego. Do 6 tys. osób
biorących udział w Kongresie trafiły materiały promocyjne Urzędu Gminy Poraj,
zachęcające do inwestycji i wypoczynku
w gminie, które były dystrybuowane
wśród uczestników Kongresu. śląskiego.
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PORECO już działa
Przed miesiącem Rada Gminy Poraj podjęła decyzję o powołaniu gminnej spółki komunalnej „PORECO”. Spółka już
funkcjonuje. Właśnie przyjęto statut i ukonstytuowały się jej władze.
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków, utrzymanie czystości
i porządku, budowa sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, sprawy
wynikające z nowej ustawy tzw. „śmieciowej” oraz szereg innych obowiązków
na terenie gminy Poraj spocznie na nowo
powołanej spółce komunalnej „PORECO”
Sp. z o.o. Katalog zadań wpisanych w akcie notarialnym jest jednak o wiele szerszy. Przed miesiącem rada gminy podjęła uchwałę o jej powołaniu, a obecnie
ukonstytuowały się władze spółki. Po raz
pierwszy zebrała się Rada Nadzorcza.
Będzie działać w składzie: Jerzy Woszczyk – przewodniczący oraz Renata
Wojtaszewska - Riedel i Michał Michalewski. Rada nadzorcza wybrała również
prezesa, którym został Rafał Kępski
z Myszkowa. Spółka działać będzie na
rzecz dynamicznego rozwoju Gminy Poraj, rozbudowy oraz poprawiania jakości
jej infrastruktury społecznej, kulturowej
i technicznej, zwiększania majątku oraz

dochodów budżetowych, rozszerzania
zasobów mienia komunalnego i podnoszenia poziomu atrakcyjności Gminy,
poprawiania stanu środowiska naturalnego, tworzenia nowych urządzeń oraz
obiektów użyteczności publicznej, a
także aktywnego podejmowania przed-

sięwzięć, w interesie i dla dobra Gminy,
a przede wszystkim jej mieszkańców.
Kapitał założycielski Spółki wynosi 5 tys.
zł. Jedynym wspólnikiem jest Gmina
Poraj. Nowy pracodawca oprócz zasobów mienia komunalnego oraz sprzętu
technicznego, przejmie również dotychczasowych pracowników Urzędu, którzy
w swoich kompetencjach mieli zada-

nia z zakresu gospodarki komunalnej.
Dzięki temu zoptymalizowana zostanie,
usprawniona i zdynamizowana struktura
Urzędu Gminy, a Spółka zyska doświadczoną i dobrze przygotowaną merytorycznie kadrę. Spółka będzie się mieściła
w remontowanym budynku „starego”
Urzędu Gminy, przy ul. Górniczej, wraz z
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Władze gminy liczą, że w niedługim
czasie, działalność Spółki przyniesie
pierwsze efekty ekonomiczne. „Przed
władzami spółki ogrom pracy do wykonania, gdyż przez wiele lat w zakresie wodociągów nie było w zasadzie nic wykonywane, a ostatnia kontrola Najwyższej Izby
Kontroli za lata poprzedniej kadencji 2008
– 2010 wykazała szereg uchybień Urzędu
Gminy w tym zakresie. Obecnie Spółka będzie musiała je zrealizować, a to m.in.: wymiana liczników wodomierzy, regulacja
cen wody i ścieków” – podkreśla Łukasz
Stachera, wójt gminy.

Who is Who w Gminie Poraj - cz. V
Rafał Kępski – Prezes Zarządu PORECO

Urodził się w Myszkowie w 1981 roku. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 5 w Myszkowie, a później do Liceum Ekonomicznego w ZS nr 1 w Myszkowie. Licencjat z administracji obronił w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie, a tytuł magistra na
Politechnice Częstochowskiej – specjalność zarządzanie instytucjami samorządowymi.
Po obronie pracy magisterskiej postanowił dalej poszerzać swoją wiedzę z zakresu
zarządzania w samorządzie, czego efektem było ukończenie studiów podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Katowicach, na kierunku Zarządzanie Projektem Europejskim. W 2003 roku rozpoczął pracę zawodową w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Myszkowie, z która to instytucja związany był do momentu przejścia do spółki w
Poraju. Pracował na stanowisku samodzielnego specjalisty do spraw programów,
współtworzenia nowych miejsc pracy, poprzez współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami
oraz jednostkami samorządu terytorialnego, będąc odpowiedzialnym za organizacje
zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie
użytecznych, a także refundacji składki na ubezpieczenie społeczne, z wykorzystaniem
środków unijnych. W obszarze jego zainteresowań leży Unia Europejska oraz pozyskiwanie środków w ramach projektów europejskich, co jest jego zdaniem: „podyktowane przekonaniem o ogromnej szansie, jaką każda gmina w Polsce otrzymała na rozwój swojej lokalnej społeczności. Ale ta szansa może być wykorzystana tylko wtedy, gdy lokalny samorząd będzie do tego dobrze
przygotowany. Urzędnicy oraz politycy muszą być zdeterminowani do tego, by polepszać życie społeczności lokalnej, w oparciu i z
wykorzystaniem funduszy europejskich”. Stara się poszerzać regularnie swoją wiedzę oraz doświadczenie poprzez uczestnictwo w
specjalistycznych szkoleniach, w tym m.in.: z korzystania z Europejskiego Funduszu Społecznego, z prawa zamówień publicznych i
pomocy publicznej, z nowych zasad udzielania pomocy na zatrudnienie. Jest żonaty, w 2009 roku poślubił Oliwię Boroń, a w marcu
2011 urodził im się syn Wiktor. Mieszka w Myszkowie. Jest radnym powiatowym obecnej kadencji.
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Pochwal się ogrodem

Rusza II Konkurs na najpiękniejszy ogród 2012. Konkurs ma na celu
poprawę estetyki, wyglądu oraz stanu środowiska naturalnego Gminy Poraj i wyróżnienie mieszkańców Gminy Poraj, którzy kładą nacisk
na estetykę otaczającej ich przestrzeni. Organizatorami konkursu są
Wójt Gminy Poraj, Referat Gospodarki Komunalnej i Referat Promocji
UG. Komisja będzie oceniać ogrody według następujących kryteriów:
wrażenie estetyczne 1 -5 pkt; trawniki i ich utrzymanie 1 -5 pkt; kwietniki, skalniaki, zadrzewienia 1-5 pkt; część wypoczynkowo-ozdobna
(mała architektura) 1-5 pkt; pomysłowość i funkcjonalność ogrodu 1
-5 pkt. W konkursie mogą brać udział wszyscy właściciele ogrodów
położonych administracyjnie na terenie Gminy Poraj, którzy nie brali udziału w konkursie „Na najpiękniejszy ogród Gminy Poraj” roku
2011. Karty zgłoszeniowe wraz ze zdjęciami należy składać do dnia
22 czerwca 2012 w siedzibie Urzędu Gminy w Poraju w kopercie z
napisem „ konkurs na najpiękniejszy ogród Gminy Poraj 2012”. Szczegółowe informacje na www.ugporaj.pl

na wystawie. Wystawa odbyła się przy wsparciu Urzędu Gminy i dyrektor SP w Choroniu Doroty Mizery. Każdy z niezwykłych eksponatów to odrębna historia. Pochodzą praktycznie z całego świata, najwięcej jednak z Europy. W każdy z nich Pan Roman wkłada mnóstwo
pracy, aby go zrekonstruować, gdyż najczęściej wymagają sporych
zabiegów renowacyjnych. Do kolekcji trafiają w najrozmaitszy sposób, kupowane są na aukcjach internetowych, giełdach staroci, poprzez rozliczne znajomości poza granicami kraju. Wystawa cieszyła
się sporym zainteresowaniem mieszkańców gminy.

Polska Biega wokół Zalewu

Dinek oduczał palenia

Dzieci z porajskiego Przedszkola „Leśne Skrzaty” zorganizowały wraz
z wychowawczyniami i dyrekcją akcję, mającą na celu uświadomienie
społeczności lokalnej niebezpiecznych skutków palenia papierosów,
przede wszystkim dla dzieci w obecności, których dorośli palą papierosy. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane w ramach ogólnopolskiej akcji „Czyste powietrze wokół nas”. W programie uczestniczyły
dzieci z dwóch grup: Jeżyki i Jagódki wraz z wychowawczyniami:
Moniką Dworaczek i Katarzyną Janikowską. Wraz z dinozaurem „Dinkiem” wyruszyły na barwny happening ulicami Poraja. Ostatecznym
punktem była wizyta wraz z dyrektor Beatą Rajczyk w Urzędzie
Gminy, gdzie mali ekolodzy wręczyli wójtowi Łukaszowi Stacherze
i sekretarz gminy Marii Magdalenie Gurbale petycję od przedszkolaków, a wszystkim pracownikom Urzędu ulotki informacyjne oraz
zielone jabłuszka dla palaczy.

W sobotę 19 maja, odbyła się ogólnopolska akcja Polska Biega. Na
starcie biegu w Poraju stanęło kilkudziesięciu uczestników, w różnym
wieku. Do akcji już po raz kolejny włączył się Urząd Gminy Poraj i LKS
„Polonia” Poraj. W ramach wspólnego biegania, organizatorzy trener i
prezes Porajskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Pawłowski i sekretarz Klubu rzecznik Andrzej Kozłowski,
zorganizowali bieg na trasie z „Kosmodromu” i terenami przy zalewie.
Na trasie biegu stanęli również gościnnie biegacze spoza gminy, m.in.
Częstochowy i Myszkowa oraz nauczyciele wychowania fizycznego.
Po zakończeniu wspólnego biegania organizatorzy zapewnili każdemu z uczestników napoje na ugaszenie pragnienia, zapewnione
przez wójta Łukasza Stacherę. Z roku na rok na imprezie pojawia się
coraz więcej zawodników. Terenów do czynnego uprawiania biegów
w gminie Poraj nie brakuje.

Bandera w górę. Sezon otwarty

W sobotę 5 maja w Międzyklubowym Ośrodku Żeglarskim w Jastrzębiu oficjalnie otwarto sezon żeglarski. Zwodowano pierwsze łodzie,
a w górę na maszt powędrowała biało – czerwona bandera. W uroczystości wzięli udział m.in. poseł na Sejm RP Marek Balt, prezydent
Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, wójt Gminy Poraj
Łukasz Stachera, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Mysz-

Akordeon w duszy gra

Niezwykłą okazją dla miłośników starych instrumentów muzycznych
była wystawa, którą można było podziwiać w Szkole Podstawowej w
Choroniu. Instrumenty są własnością znanej pary muzyków mieszkających na co dzień w Dębowcu, Romana Kryst i Grażyny Łoś. Kolekcja liczy ponad 100 egzemplarzy, sporo z nich można było zobaczyć
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kowie, a przede wszystkim władze związku i licznie zgromadzona
brać żeglarska, z klubów skupionych w strukturach CzOZŻ. Obecnie
w jego strukturach zrzeszone są m.in. Klub Wodny „Enif” i Stowarzyszenie Yacht Klub „Zefir – Drakkar”. Od niedawna działa także Klub
Żeglarski „Korsarz”. „Władze Gminy starają się aby w pełni wykorzystać
znakomite położenie gminy nad Zalewem Porajskim do rozwoju sportów i turystyki wodnej. Gmina Poraj posiada warunki do rozwoju żeglarstwa, motorowodniactwa oraz wędkarstwa. Mocno stawiamy na te
dyscypliny sportu. To piękny, widowiskowy sport, przyciągający rzesze
turystów i amatorów sportów wodnych” - podkreśla Łukasz Stachera.
Urząd Gminy udzielił klubowi Zefir – Drakkar 35 tys. zł dotacji na 2012
roku na rozwój żeglarstwa i szkolenie młodzieży.

Egzaminy gimnazjalne w nowej formule

Zakończyły się egzaminy dla gimnazjalistów, sprawdzający ich wiedzę. Uczniowie z gimnazjów w Poraju i Żarkach Letnisku przez trzy
dni 24-26 kwietnia zmagali się z egzaminem gimnazjalnym, co ważne
- egzaminem w nowym kształcie, którego wyniki znane będą w końcu czerwca. Wynik z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz z języka obcego na poziomie podstawowym będzie miał
wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Wójt Łukasz Stachera złożył piszącym gimnazjalistom
życzenia zdania egzaminu oraz dostania się do upragnionej szkoły
ponadgimnazjalnej.

Porajscy poeci z „Leśnych Skrzatów”

W ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” w Przedszkolu „Leśne
Skrzaty” w Poraju zorganizowany został konkurs poetycki „Jestem
Przedszkolakiem”. Wiersze, pisane wspólnie przez dzieci i rodziców
dotyczyły tematyki przedszkolnej. Komisja konkursowa w składzie:
Bożena Dróżdż, Andrzej Kozłowski i Lesława Popczyk przyznała
nagrody i wyróżnienia: I miejsce – Szymon Łabuś, Kamil Balwierz,
Katarzyna Zasik, II miejsce – Łukasz Barszcz, Marcel Tyrek, Olek Grabowski i III miejsce – Julia i Jakub De Feo, Norbert Kowalski, Szymon
Morgała. Wyróżnienia otrzymali: Mateusz Szczypka, Tomasz Mamrot,
Kacper i Kornelia Podsiedlik, Konrad Browarski, Kacper i Oliwia Okraska, Kacper Kuźniak, Marika Radosz, Jagoda Jelonek, Julia Zając, Ola
Powązka, Alicja Maszczyk, Zuzia Sikorska. Dzieci otrzymały dyplomy i
nagrody – gry planszowe dla całej rodziny, wręczone przez dyr. Beatę
Rajczyk.

Sprzątanie Żarek Letniska za nami

Medal dla Gminy Poraj

Zawodowi strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie świętowali Dzień Strażaka oraz zbliżający się Jubileusz
20-lecia powołania PSP. We wtorek 8 maja przed budynkiem strażnicy
odbyła się uroczysta zmiana służby. W uroczystościach uczestniczyli
m.in.: poseł na Sejm RP Jadwiga Wiśniewska, starosta Wojciech Picheta, wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu myszkowskiego, wśród
nich wójt Łukasz Stachera. Z okazji 20-lecia powołania PSP specjalny
medal i podziękowania „Za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej i Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego” otrzymał Urząd
Gminy Poraj. Wójt Łukasz Stachera złożył na ręce Komendanta Powiatowego PSP w Myszkowie st.bryg. Dariusza Cabana okolicznościowy
list gratulacyjny z podziękowaniami za pracę strażaków zawodowców
na rzecz bezpieczeństwa w gminie Poraj.

W sobotę 5 maja, po raz kolejny na ulice i do lasów Żarek Letniska
wyruszyli wolontariusze Programu „Czysty Las, Czyste Letnisko”,
dorośli uczestnicy wraz z Eko-Uczniami, by po raz pierwszy w tym
sezonie zadbać wspólnie o czystość miejscowości. Koordynatorem
akcji, podobnie jak w poprzednich latach, jest jej inicjatorka Wioleta Kowalik. Akcja finansowana jest przez Urząd Gminy Poraj. Wśród
tych osób, które ofiarnie dbają o czystość miejscowości byli dorośli
uczestnicy akcji, Eko-Uczniowie, druhowie z OSP, radni z ŻL, członkowie TPŻL, przyjaciele miejscowości, letnicy i mieszkańcy Żarek Letniska. W tej akcji m.in.: całkowicie zlikwidowano wysypisko nr 10, w
kompleksie leśnym na ul. Porajskiej, kontynuowano likwidację wysypiska nr 3 – glinianka. Podczas tegorocznej pierwszej akcji wręczano
uczestnikom: torby wielorazowego użycia z logo programu CLCL i
logo Gminy Poraj, a także, poprzez identyfikację z ideą CLCL odblaskowe kamizelki z napisem „Dbam o Czysty Las, Czyste Letnisko”, oraz
zadeklarowanym mieszkańcom tabliczki – Eko-Mieszkańca. Pracę
wolontariuszy monitorował wójt Łukasz Stachera wraz z inspektor
ochrony środowiska Anną Łagodzińską.

Pokazali co potrafią
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Gminny Festiwal Artystyczny Dzieci i Młodzieży, będący przeglądem dorobku szkół i placówek kulturalno – oświatowych w zakresie
wychowania artystycznego, odbył się 17 kwietnia Kinie „Bajka” w

imprezy mijającego miesiąca
Poraju. Laureaci konkursu będą mieli możliwość uczestniczenia w II
Festiwalu Artystycznym Dzieci i Młodzieży Województwa Śląskiego
w Częstochowie. W tym roku trudnej oceny poziomu artystycznych
prezentacji uczestników Festiwalu podjęło się jury w składzie: piosenkarka Krystyna Maciejewska, Elżbieta Jatulewicz z-ca kier.Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej w Zespole Pieśni i Tańca ”Śląsk”
oraz Paweł Krzyczmonik pracownik UG Poraj. Spośród wszystkich
prezentacji, jury wyłoniło zwycięzców, którzy będą reprezentować
Gminę Poraj na dalszym etapie Festiwalu w Częstochowie. „Oficjalne
wyniki gminnego etapu Festiwalu poznamy dokładnie 1 czerwca podczas koncertu finałowego połączonego z Dniem Dziecka i Dniem Matki.
Na scenie zaprezentują się zdobywcy pierwszych miejsc i ci, którzy otrzymali wyróżnienia”- mówi dyrektor GOK-u Magdalena Ryziuk-Wilk.

Prawda i kłamstwo o Katyniu

Grupa gimnazjalistów z Poraja i Żarek Letniska uczestniczyła 16
kwietnia w rozstrzygnięciu III edycji Wojewódzkiego Konkursu Historyczno – Literackiego - „Prawda i kłamstwo o Katyniu”, organizowanego przez poseł Jadwigę Wiśniewską. Wyjazd do Myszkowa nastąpił
z inicjatywy wójta Łukasza Stachery, a młodzież miała okazję wysłuchać interesującego wykładu historycznego. Gimnazjaliści uczestniczyli w wydarzeniu wraz z wójtem Łukaszem Stacherą, przewodniczącą rady gminy Katarzyną Kaźmierczak i kierownikiem referatu
promocji Andrzejem Kozłowskim. Po zakończeniu podsumowania
konkursu złożono hołd pomordowanym w Katyniu, składając wiązanki kwiatów i zapalając znicze.

W świecie baśni

Rozwiązywanie testu, odgadywanie ilustracji i inscenizacja wybranego mitu, legendy bądź baśni, złożyło się na trzyetapowy konkurs „W
świecie baśni, mitów i legend”. Konkurs czytelniczy dla starszych klas
szkół podstawowych odbył się w Szkole Podstawowej w Choroniu, w
czwartek 26 kwietnia. Jego organizatorkami były nauczycielki Lidia
Królak i Barbara Marchewka, a z zaproszenia dyrektor szkoły Doroty Mizery do udziału w nim skorzystały szkoły podstawowe z gminy
Poraj. W konkursie zwyciężyli reprezentanci gospodarzy z Choronia,
w składzie: Laura Białas, Julia Jelonek i Aleksandra Zalejska. Drugie
miejsce zdobyła drużyna z SP w Poraju: Patryk Kaźmierczak, Adrian
Klimek i Mateusz Pasek. Na trzecim miejscu uplasowała się ekipa z
SP w Żarkach Letnisku: Katarzyna Jaksender, Aleksandra Kamieniecka i Piotr Miszta. SP z Jastrzębia w składzie Magdalena Studzińska,
Wiktoria Wiśniewska i Kamil Rarok zajęła czwartą pozycję. Patronat
nad wydarzeniem objął wójt Łukasz Stachera, a nagrody w imieniu
wójta wręczyli: sekretarz gminy Maria Magdalena Gurbała i radny
Andrzej Pawłowski.

Walne zebranie w Towarzystwie

Teatr „Maska” z Kuźnicy przedstawia

Na deskach Kina „Bajka” w Poraju już trzykrotnie gościli mali aktorzy
ze Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Starej. Przed kilkoma tygodniami
wystawili sztukę „Kopciuszek” dla swoich młodszych kolegów, m.in.
z przedszkoli z terenu gminy, a w czwartek 26 kwietnia na spektakl
zaprosili dorosłych. Wstępem na przedstawienie było nabycie specjalnej okolicznościowej cegiełki, z której dochód przeznaczony był
na szkołę. Spektakl wyreżyserowała polonistka Jolanta Kocop, grając również rolę złej Macochy. Ponadto w obsadzie wystąpili: córki Agnieszka Biała, Natalia Balwierz, Kopciuszek - Natalia Pala, Królewicz
- Adrian Wróbel, Narrator - Jaqueline Boy, Wróżka - Kornelia Florczyk,
damy dworu - Anna Pocztowska, Katarzyna Kaim oraz Dawid Siwek,
Konrad Kocot, Mateusz Mizera i Kacper Balwierz.

W poniedziałek 16 kwietnia na walnym zebraniu obradowali członkowie
Towarzystwa Przyjaciół Żarek Letniska im. hr Raczyńskiej. Podsumowano
działalność organizacji w minionym roku. Zebranie poprowadził prezes
TPŻL Andrzej Będkowski, a uczestniczyli w nim członkowie Towarzystwa oraz zaproszeni goście w osobach: sekretarz gminy Marii Magdaleny Gurbały, dyrektor GOK w Poraju Magdaleny Ryziuk – Wilk, reprezentujących wójta gminy Łukasza Stacherę. Zarząd Towarzystwa całą
swoją energię poświęca na działania istotne i ważne w obecnej chwili
dla miejscowości i jej mieszkańców. Swoją godną zauważenia aktywność, działacze towarzystwa przejawiają w najróżniejszych formach. Na
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zebraniu podsumowano ją na przestrzeni minionego roku. „Należą się
Państwu gorące podziękowania, dla zarządu i wszystkich członków TPŻL,
za zaangażowanie w działalność na rzecz miejscowości, za poświęcanie
własnego wolnego czasu i prywatnych pieniędzy oraz za to, że każdemu z
Państwa leży na sercu rozwój i dobro Żarek Letniska” – dziękowała w imieniu wójta Maria Magdalena Gurbała.

Zefir-Drakkar nie miał sobie równych

W świąteczny wtorek 1 maja na Zalewie w Blachowni zostały rozegrane
regaty otwarcia sezonu żeglarskiego w klasach Optymist Open i Optymist UKS. Nie zabrakło w nich sportowych emocji. Po raz kolejny bezkonkurencyjny był team Yacht Clubu „Zefir-Drakar”. Swoją mistrzowską
klasę pokazali Maciej Brymora wśród chłopców i Karolina Skóra wśród
dziewcząt. Regaty zgromadziły na starcie blisko trzydziestu zawodników z powiatów myszkowskiego, częstochowskiego i kłobuckiego.
Wśród nich silną ekipę wystawił porajski klub Zefir-Drakkar. W kategorii chłopców trzecie miejsce zajął Jakub Zębik, a piąty był Damian
Dziedzic. Ekipa z Poraja, pod dowództwem Tomasza Brymory, wróciła
z tarczą i wspaniałymi pucharami, które są przypieczętowaniem sukcesów młodych adeptów żeglarstwa.

Pojechali do Olsztyna na lody

W pierwszomajowe przedpołudnie grupa miłośników turystyki rowerowej z Gminy Poraj, Częstochowy i okolic uczestniczyła w wycieczce
rowerowej do Olsztyna. Rowerzyści stanęli na starcie trasy poprowadzeni przez wytrawnego, porajskiego turystę rowerowego Zbigniewa
Płazińskiego. Chętnych do wspólnego aktywnego spędzenia dnia nie
brakowało. Łącznie rowerzyści pokonali w obie strony 25 km, trasą wyznaczoną głównie leśnymi ścieżkami. Był to również odpowiedni moment do omówienia organizacyjnych zamierzeń powołania do życia
organizacji turystyki rowerowej. Wszystkich miłośników dwóch kółek,
zainteresowanych kolejnymi planowanymi wycieczkami rowerowymi,
jak i działalnością w powoływanym stowarzyszeniu, prosimy o kontakt
ze Zbigniewem Płazińskim, tel.kom. 696 451 942.

Siatkarski turniej mikstów

W środę 9 maja, na kompleksie sportowym Orlik 2012 w Żarkach Letnisku, odbył się Turniej Piłki Siatkowej Mikstów o Puchar Wójta Gminy Poraj.
Ostateczna kolejność: 1. Choroń, 2. Żarki Letnisko, 3. Poraj, 4. Kuźnica Stara,
5. Jastrząb. Organizatorem zawodów było Porajskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu, a odbyły się pod opieką trenera i prezesa
Andrzeja Pawłowskiego, który wraz z wiceprzewodniczącym Rady Gminy Krzysztofem Klimkiem, w imieniu wójta Łukasza Stachery, wręczyli
nagrody w postaci pucharów i dyplomów dla zwycięzców turnieju.

Spotkanie z Wiesławem Drabikiem

Na zaproszenie dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Anny Bialik, w
piątek 11 maja gościł w Poraju Wiesław Drabik, autor ponad stu, pełnych humoru, wierszowanych bajek dla dzieci. Dużym powodzeniem
wśród dzieci cieszy się jego seria „Zostań Mistrzem” - opisująca drogę do
medali naszych najlepszych sportowców (występujących w książkach
pod postaciami zwierząt). Na spotkaniu w Galerii Sztuki Współczesnej
autor wprowadził miłą i serdeczną atmosferę, opowiadając barwnie i z
humorem o swojej twórczości oraz o tym, jak powstaje książka, jaka jest
jej droga od napisania do wydrukowania.
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Altana w Żarkach Letnisku ożywa

W Święto Konstytucji 3 Maja w altanie w parku w Żarkach Letnisku rozbrzmiały nuty Społecznej Orkiestry Dętej z Poraja. Wszystkim chętnym,
chcącym posłuchać na żywo, wspaniałej muzyki w wykonaniu porajskiej
orkiestry dopisała pogoda. Występ orkiestry był pierwszym z planowanych koncertów w altanie, które wracają do życia za sprawą inicjatywy
Towarzystwa Przyjaciół Żarek Letniska im. Stefanii hrabiny Raczyńskiej.
„Pragniemy aby takie koncerty odbywały się cyklicznie w okresie letnim w
każdą niedzielę. Miło posłuchać muzyki lekkiej, skocznej i wesołej na żywo”
- mówi Barbara Woźniak, sekretarz TPŻL. Znane są już terminy całego
muzycznego cyklu. Koncerty mają odbywać się w niedzielę o godz.
16.00 w terminach: 27 maja, 10 czerwca, 1 lipca, 22 lipca oraz 12 sierpnia.
W planach występy kapel, orkiestr dętych i zespołów. Zapewne będą to
wspaniałe, muzyczne chwile spędzone w Altanie Parkowej.
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Ekologia w wierszu i piosence

W piątek 20 kwietnia w Szkole Podstawowej w Jastrzębiu odbył się IV
Konkurs Ekologiczny. Dzieci z całej gminy zmagały się w dwóch kategoriach: wiersz i piosenka. W składzie jury zasiedli: Maria Magdalena
Gurbała, Magdalena Ryziuk-Wilk, Paweł Krzyczmonik oraz Rafał Polegaj. Konkurs został objęty patronatem przez wójta Łukasza Stacherę.
To dzięki niemu najmłodsi uczestnicy byli niezmiernie usatysfakcjonowani pięknymi nagrodami książkowymi. Jury w kategorii piosenka-klasa I przyznało następujące nagrody: I m. Patrycja Olsińska, II m. Wiktoria
Makówka, III m. Olga Ziębińska; klasa II - I m. Katarzyna Ząbkiewicz, II m.
Natalia Masłonik, III m. Kamila Morawska; klasa III – I m. Patrycja Flak, II m.
Wiktoria Zwolska. III m. Julia Floryszczyk. Natomiast w kategorii wierszklasa I- I m. Małgorzata Leszczyńska, II m. Weronika Sowińska, III m. Weronika Szabla; klasa II- I m. Artur Bogacki, II m. Nikola Maźniewska, III m.
Kalina Dobosz; klasa III – I m. Michał Morawski, II m. Paulina Jakubczak,
III m. Kamila Dziuk. Organizatorkami konkursu były: Mariola Wieczorek
wraz z Katarzyną Floryszczyk.

Wieża zdemontowana

Z krajobrazu Poraja zniknęła szpecąca go wieża telekomunikacyjna.
Stało się to po wieloletnich staraniach stowarzyszenia protestacyjnego
mieszkańców oraz obecnych władz Gminy Poraj. Wieża przed kilkoma
laty na stałe wpisała się w krajobraz Poraja. Maszt zlokalizowany był w
bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, więc od początku budził sprzeciw części mieszkańców, którzy
założyli Stowarzyszenia Prawo do Życia, zbierając ponad 700 podpisów
przeciwko jego lokalizacji w Poraju. Pomoc w tym zakresie obiecał ówczesny starosta myszkowski Łukasz Stachera, który już jako wójt Gminy
Poraj zrealizował tą obietnicę. Przed paroma miesiącami pojawiła się realna szansa na usunięcie masztu, gdyż wygasła umowa zawarta z operatorem, a wójt jej nie przedłużył. Termin na całkowity demontaż wieży firma miała do 2015 roku. Przez jakiś czas operator płacił nawet kary z tego
tytułu do Urzędu Gminy. Wójt Gminy podjął zdecydowane działania aby
w szybkim czasie doprowadzić do demontażu masztu. Dzięki staraniom
władz gminy i protestujących mieszkańców udało się ten termin zdecydowanie skrócić. I w poniedziałek 30 kwietnia wieża zniknęła z krajobrazu gminy Poraj. Teraz na tym obszarze powstaną tereny inwestycyjne.

Śpiewali o wiośnie

Odbyła się piąta edycja konkursu „Na wiosenną nutę” pod patronatem
Wójta Gminy Poraj, który zorganizowany został przez porajskie Przedszkole „Leśne Skrzaty” w Kinie „Bajka”. Przed jury w składzie: Danuta Służałek – Jaworska, Magdalena Ryziuk – Wilk i Paweł Krzyczmonik,
stanęły dzieci z przedszkoli z terenu powiatów myszkowskiego i częstochowskiego. Oceniano zarówno treść piosenki, samodzielność przygotowania utworów, jak i melodyjność. W grupie 3-4 latków zwyciężyła
Karolina Florek z Myszkowa, przed Ewą Galicką z Poraja i Jagodą Kilar
z Jastrzębia. W tej kategorii jury postanowiło przyznać również wyróżnienia: Laura Jastrzębska z Żarek Letniska i Bartosz Sochański z Poraja.
W starszej kategorii wygrała Alicja Białas z Myszkowa, przed Magdaleną
Bąk z Kuźnicy Starej i Filipem Pierzyną z Kamienicy Polskiej. Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały: Magdalena Wieczorek z Poraja i Maja Irzwikowska z Żarek Letniska. W najstarszej kategorii wiekowej zwyciężył
Miłosz Winiarski z Kamienicy Polskiej, przed Nikolą Kurasińską z Myszkowa i Sandrą Słocińską z Myszkowa. Były również trzy wyróżnienia:
Hanna Burzańska z Myszkowa, Martyna Jędrzejewska z Poraja i Elwira
Głowińska z Koziegłów. Nagrody dla małych adeptów sceny wręczyli
Maria Magdalena Gurbała, sekretarz gminy, Anna Socha – Korendo,
kierownik ZEAS i Beata Rajczyk, dyrektor Przedszkola.

Program opieki nad
bezdomnymi zwierzętami

Rada Gminy przyjęła Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poraj w 2012
roku. Nowością będzie m.in. wprowadzenie czipowania zwierząt. Odławianie bezdomnych zwierząt, elektroniczne znakowanie, (czipowanie),
w szczególności psów i kotów, ograniczanie populacji zwierząt bezdomnych poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, zapewnienie
opieki zwierzętom bezdomnym, poszukiwanie dla nich nowych właścicieli oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku
zaistnienia wypadków z udziałem zwierząt i edukacja w zakresie opieki
nad zwierzętami – to główne priorytety przyjętego Programu. Program
ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności
psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.
Koty wolno żyjące, bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych oraz gospodarczych, są składnikiem środowiska wiejskiego, a ich
obecność zapobiega ekspansji gryzoni (myszy i szczurów). Koty te nie
są zwierzętami bezdomnymi, w związku
z tym nie zachodzi konieczność ich wyłapywania ani wywożenia,
lecz powinno się im
Kurier Porajski – Miesięcznik Gminy Poraj.
stwarzać warunki byEgzemplarz bezpłatny. Nakład 2500 egz.
towania w miejscach
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do ograniczenia liczby bezdomnych zwierząt trafiających pod opiekę
schroniska dla zwierząt i organizacji pozarządowych. Radni przyznali
również środki potrzebne na realizację w bieżącym roku zadań z tego
zakresu.

Turniej Przyrodniczo-Łowiecki

Konkurs wiedzy z tematyki przyrodniczej i łowieckiej z udziałem
uczniów z całego regionu odbył się w Węglowicach, gm. Wręczyca Wielka. Osobno prowadzono klasyfikację w konkursie plastycznym o tematyce przyrodniczej, oceniano przygotowane budki lęgowe i karmniki,
a także rywalizowano na strzelnicy. Finał konkursu był uwieńczeniem
gminnych eliminacji do konkursu, który odbył się we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy Poraj. Jego organizatorem były
dyrekcje szkół oraz kierownik ZEAS Anna Socha – Korendo. W konkursie plastycznym jury w składzie: Maria Magdalena – Gurbała, Anna
Socha – Korendo i Andrzej Kozłowski wybrało prace: Doroty Ignasiak,
Zosi Bączyńskiej, Hanny Lemańskiej, Eweliny Cierpiał, Klaudii Chudziak,
Mai Szczypki. Do konkursu budek lęgowych i karmników dla ptaków
zgłoszono prace: Sandry Pluty, Macieja Ociepki, Adriana Wróbla, a do
konkursu strzeleckiego Roberta Wiewiórę. Wśród gimnazjów w konkursie wiedzy przyrodniczej i łowieckiej do regionalnego etapu zgłoszono:
Adriana Klimka, Dawida Bajorek, Wojciecha Sołtysika, w konkursie wiedzy przyrodniczej i łowieckiej: Marka Adamczyka, Kingę Szecówkę, Roberta Wiewiórę. W eliminacjach gminnych dla osób startujących w kategoriach prac plastycznych oraz budek lęgowych i karmników nagrody
ufundował wójt Łukasz Stachera. Nagrody 27 kwietnia w Urzędzie
Gminy, wręczyli wójt Łukasz Stachera, przewodnicząca rady Katarzyna
Kaźmierczak i kierownik Anna Socha – Korendo. Gmina Poraj była po raz
pierwszy reprezentowana w regionalnym konkursie w Węglowicach.

Polonia Poraj potwierdza formę

Swoją dobrą formę w tym sezonie potwierdzają piłkarze drużyny seniorów LKS Polonii Poraj. W kilku ostatnich kolejkach drużyna zaliczyła
kolejne udany występy. Na tarczy z Poraja wyjechała drużyna Pogoń
Kamyk, która uległa Polonistom 2:0. Pewien niedosyt pozostał po remisowym (2:2) meczu z Jednością Boronów, w którym mimo wielu
dogodnych sytuacji udało się zaledwie doprowadzić do remisu. Kibice
i piłkarze opuszczali mecz z dużym niedosytem. Szybko jednak gorzki
smak remisu został osłodzony wygraną w powiatowych derby ze Spartą
Siedlec Duży. Nie pokonana w tej rundzie rozgrywek drużyna prowadzona przez Krzysztofa Całusa i tym razem stanęła na wysokości zada-
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nia zdobywając trzy punkty z bardzo trudnym przeciwnikiem, a kibice
opuszczali porajskie boisko w dobrych nastrojach. Niespodziewana porażka nastąpiła w spotkaniu z Unią Kalety. Decydująca o wyniku okazała
się pierwsza połowa spotkania, w czasie której Polonia mimo przewagi
optycznej straciła dwie bramki. Ostatecznie spotkanie zakończyło się
przegraną 3:0. Rekompensata nastąpiła już w kolejnym starciu z Lotnikiem Kościelec, w którym dzięki wygranej 3:1 nasza drużyna wzbogaciła
się o 3 punkty w klasyfikacji. Wynik tego może do końca nie potwierdza,
ale mecz z drużyną z Kościelca nie należał to łatwych. Kibice, którzy przybyli na obiekt w Konopiskach, w kolejnej fazie rozgrywek tym razem
się nie zawiedli. Pewna awansu drużyna gospodarzy oraz zajmująca 3
miejsce Polonia spełniły oczekiwania kibiców i spotkanie zakończyło się
wynikiem remisowym. W sobotę 19 maja rywalem LKS Polonii Poraj była
Oksza Łobodno, która uległa 0:2. Obecnie po 28 kolejkach Polonia zajmuje 3 miejsce w tabeli rozgrywek częstochowskiej ligi okręgowej.

Posiedzenie zarządu gminnego OSP

W poniedziałek 7 maja zebrał się zarząd gminny Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych w Poraju. Przedmiotem obrad były m.in. sprawy organizacyjne związane z gminnymi obchodami Dnia Strażaka, które zaplanowano na 26 maja br., bieżąca tematyka związana ze sprawami organizacyjnymi i finansami ochotniczych straży pożarnych w Gminie Poraj,
omówienie wybranych akcji, w tym m.in. akcji gaśniczych związanych
z gaszeniem pożarów powstałych na skutek podpalania traw, omówienie udziału ochotniczych straży pożarnych w Pielgrzymce Rodzin Strażackich do Leśniowa. W posiedzeniu Zarządu wziął udział wójt Łukasz
Stachera.

Casting Miss Polonia w Poraju

Po raz pierwszy w historii w Poraju odbył się casting, będący eliminacjami do wyborów Miss Polonia. Eliminacje, które odbyły się w naszej gminie, miały na celu wyłonienie kandydatek do etapu finałowego Miss Polonia Ziemi Częstochowskiej. Spotkanie z kandydatkami zorganizowano w Galerii Sztuki Współczesnej Gminnego Ośrodka Kultury. Chętnych
dziewczyn do ubiegania się o tytuł najpiękniejszej mieszkanki regionu
częstochowskiego nie brakowało. Dalszym etapem, po zakwalifikowaniu się, będzie udział w finale. W nim ma zapewniony udział aktualna
Miss Gminy Poraj 2011 Angelika Pilarska. Nie musi ubiegać się w eliminacjach o możliwość udziału w finale, co było główną nagrodą ubiegłorocznych wyborów. Przeprowadzenie castingu w Poraju było możliwe

imprezy mijającego miesiąca
dzięki coraz lepiej rozwijającej się współpracy Referatu Promocji Urzędu
Gminy Poraj z organizatorami wyborów. Te w Galerii przeprowadzili szefowie częstochowskiego etapu wyborów Grzegorz Nienartowicz i Anita
Popiel – Prokop.

Dzień Strażaka w Przedszkolu
w Żarkach Letnisku

Przedszkole w Żarkach Letnisku odwiedzili strażacy z żareckiej jednostki OSP. Celem zorganizowania tej uroczystości było poszerzenie wiedzy
przedszkolaków na temat tego trudnego i odpowiedzialnego zawodu.
Dzieci przywitały strażaków przedstawieniem „O Wojtku, który chciał zostać strażakiem” oraz swoją ulubioną piosenką: „Pali się!!!”. Prezes gminnego OSP Mariusz Karkocha opowiadał o trudnej i niebezpiecznej
pracy strażaków oraz odpowiadał na liczne pytania dzieci. Po złożeniu
życzeń dla wszystkich strażaków i wręczeniu prezentu, dzieci otrzymały słodki upominek oraz pozowały do pamiątkowych zdjęć. Druhowie
Dominik Jaworek, Mateusz Biały, Jarosław Słabosz zaprezentowali strój
bojowy, w którym wyjeżdża się na akcje. Przedszkolaki skwapliwie skorzystały z możliwości ubrania strażackich hełmów.

Nie tylko Ferdynand Wspaniały

W Szkole Podstawowej w Choroniu odbył się konkurs czytelniczy dla
dzieci pod tytułem „Pies w literaturze dziecięcej”. Już po raz IX nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej przygotowali dzieci ze SP w Poraju,
Choroniu, Jastrzębiu, Kuźnicy Starej, Żarek Letniska i NSP Masłońskie
Natalin do zmagań o najlepsze miejsce. W skład komisji konkursowej
weszły: Mariola Wieczorek, Monika Jelonek, Agnieszka Kurzak i Jolanta Pawliszyn-Ziembacz. Po trudnych obradach i bardzo trudnych
decyzjach jury wyłoniło zwycięzców: Klasy II: I miejsce klasa IIa SP Poraj, II
miejsce klasa II SP Choroń, III miejsce klasa II SP Jastrząb, a wśród Klas III:
I miejsce klasa IIIb SP Poraj, II miejsce klasa III SP Żarki Letnisko, III miejsce
klasa IIIa SP Poraj. Zwycięscy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe,
ufundowane przez Wójta Gminy Poraj Łukasza Stacherę, który objął patronatem całą imprezę.

Zapraszamy do szkółki bokserskiej
Polonii Poraj

Najlepsze pisanki z Żarek Letniska

W Przedszkolu w Żarkach Letnisku odbył się konkurs plastyczny dla
przedszkolaków organizowany przez nauczycielki: Wiolettę Wietrzyńską
i Agatę Rosikoń. W tym roku tematem pracy plastycznej była „Pisanka
Wielkanocna”. Młodzi artyści wykonali prace techniką dowolną, które oceniło profesjonalne jury w składzie: Maria Drzewiecka – artysta
plastyk z Akademii im.Jana Długosza w Częstochowie, Barbara Woźniak – wieloletni dyrektor Przedszkola w Żarkach Letnisku, Aleksandra
Śmiejkowska-Jasińska terapeuta, logopeda, nauczyciel wychowania
przedszkolnego. Laureaci konkursu: 3-latki: Kinga Bartnik i Michalina
Pyrek z Przedszkola z Żarek Letniska, 4-latki: Maja Popielak z Małego
Przedszkola w Choroniu, Natalia Morawiec z Oddziału Przedszkolnego
w Kuźnicy Starej, Julia Rosikoń I Konstancja Pop z Przedszkola z Żarek
Letniska, 5-latki: Kacper Podsiedlik z Przedszkola w Poraju, Blanka Wiśniewska z Przedszkola nr 4 w Myszkowie, Magdalena Bąk z Przedszkola
Kuźnicy Starej, Ala Kałuża z Przedszkola z Żarek Letniska, 6-latki: Aleksandra Powązka, Oliwia Wychowaniec i Kamil Balwierz z Przedszkola w
Poraju, Emilia Zemła z Przedszkola nr 4 w Myszkowie.

Zapraszamy dzieci i młodzież do szkółki sekcji bokserskiej prowadzonej
przez trenera Marcina Mateję, wychowawcę młodzieży i kwalifikowanego trenera, posiadającego uprawnienia wydane przez Polski Związek Bokserski. Zajęcia odbywają się nieodpłatnie w poniedziałki, środy
i piątki w godz. 17.30-19.30 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej
w Masłońskich. Sekcję bokserską wspiera duchowo i merytorycznie
ks. Zbigniew Dudek, który jest byłym bokserem i uznanym w środowisku bokserskim trenerem, mającym duże sukcesy. Sekcja działa pod
patronatem Ludowego Klubu Sportowego Polonia Poraj. Na treningach
panuje miła atmosfera, jest to znakomita forma spędzania wolnego
czasu. Konstrukcja i przebieg zajęć jest odzwierciedleniem treningów
zawodników wyczynowo uprawiających boks. Treningi jednak są całkowicie bezpieczne i dostosowane do fizycznych możliwości ćwiczących.
Ćwiczący poznaje boks od podstaw, ucząc się techniki poruszania, zadawania ciosów i obron przed nimi. Trenując w bezpiecznym miejscu,
w dobrze dobranej grupie i pod okiem specjalisty możemy bezstresowo realizować swoje marzenia i aspiracje. Osoby trenujące sporty
walki nawet rekreacyjnie, odreagowują codzienne frustracje i stres.
Ponadto charakter dyscypliny pozwala traktować zajęcia jako naukę
samoobrony. Przyjdź na salę, popraw swoje warunki motoryczno-ruchowe, ucz się boksu. Nie płacisz nic. Zapisy odbywają się na każdym
treningu. Kontakt do trenera: Marcin Mateja 604 475 972.
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Prezydent RP Bronisław Komorowski

Więcej informacji na: www.ugporaj.pl

