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informacje

7-9.6. - IV Festiwal Piosenek Janusza Gniatkow-
skiego; Amfiteatr w Żarkach Letnisku; 
1-8.6 – Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom; 
Przedszkole w Żarkach Letnisku
8.6 - Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze; 
Boisko w Choroniu.
15.6 – Festyn Rodzinny w Jastrzębiu; teren na 
placu szkolnym;
15. 6 - Festyn Przedszkola „Leśne Skrzaty” w Pora-
ju; obiekt przedszkolny;
22.6 – „Radosna Familiada” Festyn Rodzinny 
Przedszkola w Amfiteatrze w Żarkach Letniku;

22.6 – Regaty o Puchar Tawerna „Spinaker” i 
„Port” Poraj; Zalew Porajski;
1.6 (g.18.00) – mecz Polonia Poraj – Raków II 
Częstochowa  
8.6 (g. 18.00) - mecz Unia Rędziny - Polonia Poraj;
12.6 (g. 18.00) – mecz Polonia Poraj – Orkan Rze-
rzęczyce;
15.6 (g. 18.00) – mecz Lotnik Kościelec - Polonia 
Poraj;
22.6 (g.18.00) – mecz Polonia Poraj – Liswarta 
Lisów;
29.6. (g.18.00) – mecz KS Panki – Polonia Poraj.

Będzie się działo – kalendarium 
czerwiec
Urząd Gminy Poraj, Gminny ośrodek kUltUry im. j.GniatkowskieGo, referat Promo-
cji UG oraz orGanizacje Pozarządowe zadbały aby czerwiec był atrakcyjny. 

 Szanowni Państwo, 

Oddajemy do Państwa rąk 

kolejny, najnowszy numer 

„Kuriera Porajskiego”, mie-

sięcznika poświęconego 

bieżącym wydarzeniom 

oraz informacjom z naszej 

gminy. Szczególnie zachę-

cam do lektury artykułów 

poświęconych m.in.: gmin-

nym inwestycjom, relacji 

z obchodów Święta Kon-

stytucji oraz wydarzeniom 

kulturalnym i sportowym. 

Zapraszam do miłej lektury 

najnowszego numeru na-

szego miesięcznika. 

Z poważaniem

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

USC w PorajU PoSzUkUje Par
Pary, które mieszkają w Gminie Poraj, a 50 lat temu lub więcej zawierały związek mał-
żeński poza Porajem, mogą zgłosić ten fakt do tutejszego Urzędu Stanu Cywilnego. 
Zgłoszenie da możliwość wystąpienia przez Wójta Gminy Poraj do Kancelarii Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Kon-
taktować się z Urzędem można telefonicznie pod numerami: (34) 366 85 81 lub (34) 314 
52 51 wew. 34 bądź osobiście zgłosić ten fakt w USC, w budynku Urzędu Gminy. 

Pierwsza akcja 
W sobotę 18 maja, odbyła się pierwsza w tym roku akcja sprzątania Żarek Letniska, przepro-
wadzana w ramach programu Czysty Las, Czyste Letnisko. Rezultat akcji jest zachwycający: 
posprzątano ulice i las Żarek Letniska przez dorosłych uczestników wraz z Eko-Uczniami, kon-
tynuowano likwidację wysypiska na gliniance, sprzątano park, sadzono krzewy, dosiano trawę, 
promowano działania ekologiczne. W akcji uczestniczyli Eko-Uczniowie, druhowie z OSP, radni 
z Żarek Letniska, członkowie Rady Sołeckiej, członkowie Towarzystwa Przyjaciół Żarek Letniska, 
przyjaciele miejscowości, letnicy i mieszkańcy. W sumie w akcji udział wzięło ponad 120 osób. 
Jak zwykle Eko – Uczniowie spisali się na piątkę, przed pierwszą akcją roznosili ulotki, rozklejali 
afisze oraz uczestniczyli w sprzątaniu. Napoje w postaci soków i wód mineralnych dla wszyst-
kich uczestników akcji zabezpieczyli Państwo Sobczyk. Koordynatorem akcji jest Wioleta Kowa-
lik. Program Czysty Las, Czyste Letnisko w 2013 r. finansuje Urząd Gminy w Poraju. 
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inwestycje

intensywnie realizowane są inwestycje w Gminie Poraj: termomodernizacja bUdynkU GminneGo ośrodka zdrowia 
w PorajU; bUdowa sieci kanalizacyjnej w jastrzębiU - ii etaP; zaGosPodarowanie infrastrUktUry wokół komPleksU 
sPortoweGo „moje boisko orlik 2012” w PorajU; PrzebUdowa i modernizacja kina „bajka” w PorajU; bUdowa Przed-
szkola w Żarkach letniskU; termomodernizacja bUdynkU szkoły Podstawowej w PorajU; bUdowa nawierzchni, 
chodników, oświetlenia UliczneGo.

Gmina Poraj w budowie

Trwa modernizacja Kina „Bajka”, 

Wszyscy jadący od Myszkowa do Poraja w kierunku Osin i w kierunku przeciwnym muszą się uzbroić w cierpliwość. Trwa remont 
drogi wojewódzkiej na odcinku od „Kosmodromu” do ronda w Poraju. Ruch odbywa się wahadłowo.  

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Poraju Remont nawierzchni ul. Kochanowskiego



4  K u r i e r  Po r a j s k i   N r 0 5 / 2 0 1 3

inwestycje

Budowa nawierzchni w ciągu ul. Wesoła i Leśna w Poraju Budowa przedszkola w Żarkach Letnisku rozpoczęta

Budowa chodnika - ul. Letniskowa w Żarkach Letnisku

W mgnieniu oka wyrasta infrastruktura wokół „Orlika” w 
Poraju

Utwardzono część ulic w Żarkach Letnisku

Wykonano nasadzenia drzew na ul. Raczyńskiej  w Żarkach Letnisku
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Rada Gminy Poraj 

ObradOwała rada Gminy
w czwartek 18 kwietnia 2013 rokU na XXXV sesji obradowali radni rady Gminy Poraj. w PorządkU obrad znalazły 
się m.in.: Przyjęcie informacji z wykonania bUdŻetów jednostek orGanizacyjnych za 2012 rok, informacja o realizacji 
w 2012 rokU ProGramU wsPółPracy z orGanizacjami Pozarządowymi, ocena zasobów Pomocy sPołecznej za rok 2012 
dla Gminy Poraj oraz Podjęcie Uchwał.
Uchwała Nr 256 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania 
dotacji na realizację zadania polegającego na dofinansowa-
niu prac związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych 
z budynków mieszkalnych i obiektów należących do osób 
fizycznych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach 
współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.

Uchwała Nr 257 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieru-
chomości stanowiących własność Gminy

Rada Gminy Poraj wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy oznaczonej nume-
rem geodezyjnym działki 579 o pow. 0,4430 ha karta mapy 
4 położonej w miejscowości Gęzyn gm. Poraj, dla której 
Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą nr 
CZ1M/00075234/7.

Uchwała Nr 258 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nie-
ruchomości na rzecz Gminy Poraj

Rada Gminy Poraj wyraziła zgodę na nabycie na rzecz Gmi-
ny Poraj nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 
geodezyjnym działki 2385/7 o pow. 0,0383 ha oraz działki 
oznaczonej numerem geodezyjnym 2385/10 o pow. 0,0823 
ha opisane w KW Nr CZ1M/00079186/3 położone w obrębie 
ewidencyjnym Choroń gm. Poraj.

Uchwała Nr 259 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nie-
ruchomości na rzecz Gminy Poraj

Rada Gminy Poraj wyraziła zgodę na nabycie na rzecz Gminy 
Poraj nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geo-
dezyjnym działki 996/9 o pow. 0,0371 ha opisanej w KW Nr 
CZ1M/00098515/8 położonej w obrębie ewidencyjnym Cho-
roń gm. Poraj.

Uchwała Nr 260 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nie-
ruchomości na rzecz Gminy Poraj

Rada Gminy Poraj wyraziła zgodę na nabycie na rzecz Gminy 
Poraj nieruchomości gruntowej składającej się z działek ozna-
czonych numerami geodezyjnymi: 4632/7 o pow. 0,1273 ha 
dla której prowadzona jest KW Nr CZ1M/0001681/3, działki 
oznaczonej numerem 4631/1 o pow. 0,0012 ha oraz działki 
4631/2 o pow. 0,0261 ha karta mapy 14 uregulowanej w księ-
dze wieczystej Nr CZ1M/00091678/9 położone w obrębie 
ewidencyjnym Choroń gm. Poraj.

Uchwała Nr 261 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nie-
ruchomości na rzecz Gminy Poraj

Rada Gminy Poraj wyraziła zgodę na nabycie na rzecz Gminy 
Poraj nieruchomości położonych w pasie drogi gminnej ul. 
Żurawiej w Żarkach Letnisku gm. Poraj karta mapy 4, skła-
dającej się z działek oznaczonych numerami geodezyjny-
mi: 236/9, 236/11, 236/12, 236/13 i 236/15 o łącznej pow. 
0,0674 ha obręb ewidencyjny Dzierżno opisanych w KW Nr 
CZ1M/00049321/3.

Uchwała Nr 262 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nie-
ruchomości na rzecz Gminy Poraj

Rada Gminy Poraj wyraziła zgodę na nabycie na rzecz Gminy 
Poraj nieruchomości drogowej obejmującej działkę oznaczo-
ną numerem geodezyjnym 1132/20 o pow. 0,1367 ha uregu-
lowanej w księdze wieczystej Nr CZ1M/00070018/2 położo-
nej w miejscowości Poraj gm. Poraj.

Uchwała Nr 263 w sprawie nadania nazwy ulicy w Żarkach 
Letnisku 

Drodze gminnej prostopadłej do ul. Porajskiej oznaczonej w 
ewidencji gruntów i budynków obrębu Żarki Letnisko jako 
działka 1516/9 karta mapy 5 nadano nazwę ul. Wacława Szy-
mańskiego

Uchwała Nr 264 w sprawie Regulaminu udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka-
łych na terenie Gminy Poraj.

Szczegółowe zapisy i regulamin dostępny jest w BIP http://
poraj.bip.net.pl/?a=757

Uchwała Nr 265 w sprawie zmiany Uchwały Nr 135(XX)2012 
z dnia 21 marca 

2012 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodziel-
nego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego 
Ośrodka Zdrowia w Poraju

Rada Gminy Poraj uzupełniła skład Rady Społecznej SP ZOZ 
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poraju o osoby: 

1. Andrzej Kozłowski - członek 

2. Sylwester Sawicki - członek. 

Ponadto podjęto uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej 
prognozie Finansowej oraz budżecie Gminy Poraj oraz w 
sprawie ustalania stawki opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi. Przedmiotem obrad były również spra-
wozdania Przewodniczącej Rady Gminy i Wójta Gminy Poraj 
z prac w okresie międzysesyjnym.

Budowa przedszkola w Żarkach Letnisku rozpoczęta
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święta majowe 

obchody święta konstytUcji 3 maja odbyły się tradycyjnie w kościele Parafialnym Pod wezwaniem najświętszeGo ser-
ca Pana jezUsa w PorajU, a nastęPnie Pod Pomnikiem marszałka józefa PiłsUdskieGo, Gdzie złoŻono wiązanki, kwiaty i 
odbyła się część artystyczna. 

Gminne ObchOdy KOnstytucji 3 maja

Mszę koncelebrowali ks. dr Zdzisław Zgrzebny i ks. Emil Ka-
łuża. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz 
gminy, wśród nich: wójt Łukasz Stachera, przewodnicząca 
rady Katarzyna Kaźmierczak, radni gminy, mieszkańcy gmi-
ny Poraj, turyści. Nie zabrakło kombatantów, uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych z pocztami sztandarowymi 
oraz żołnierzy, strażaków ochotników. Po mszy, pod pomni-
kiem na Skwerze Marszałka Józefa Piłsudskiego złożono kwia-

ty i wiązanki. Okolicznościowe przemówienie wygłosił wójt 
Łukasz Stachera. Część artystyczną uświetnili uczniowie Gim-
nazjum im. Kazimierza Górskiego w Poraju, którzy pod kierun-
kiem Moniki Leszczyńskiej i Rafała Polegaja, przygotowali 
program związany z historycznymi wydarzeniami związanymi 
z uchwaleniem Konstytucji oraz panie z KGW „Porajanki”. Żoł-
nierze skupieni w Związku Żołnierzy Wojska Polskiego uczcili 
historyczne wydarzenia salwą z broni czarnoprochowej.   

w sobotę 4 maja w Żarkach letniskU odbył się Gminny dzień straŻaka Połączony z 60-leciem miejscowej jednostki osP. była 
msza święta w intencji straŻy, Uhonorowanie straŻaków medalami i statUetkami oraz wsPólna zabawa biesiadna.  

Gminne święto i strażacki jubileusz 

Uroczystości rozpoczęły się zbiórką przy remizie Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Żarkach Letnisku, a następnie w kościele 
parafialnym, gdzie księża z porajskiego dekanatu: Zdzisław 
Zgrzebny, Maciej Klekowski i Marek Latos odprawili w intencji 
strażaków i ich rodzin mszę świętą. Strażackie święto zaszczy-
cili swoją obecnością: wójt Łukasz Stachera, dh Zdzisław 
Ucieklak wiceprezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Mysz-
kowie, komendant powiatowy PSP Dariusz Caban, asystentka 
Poseł do Parlamentu Europejskiego Małgorzaty Handzlik Kata-
rzyna Merta – Wałek, radni rady gminy: Katarzyna Kaźmier-
czak, Edward Mizera, Zdzisława Polak, Andrzej Pawłowski, 
Krzysztof Klimek i Przemysław Bąk, radna powiatowa Anna 
Socha – Korendo, mieszkańcy gminy Poraj, sympatycy straży 
pożarnych. Jak przystało na ten dzień w roku podsumowano 
działalność jednostek OSP z terenu gminy, a najbardziej od-
danym druhom pracy społecznej, przyznano odznaczenia, 
wyróżnienia i podziękowania. W tym roku Brązowy Medal za 
zasługi dla pożarnictwa otrzymali: dh Katarzyna Szydłowska, 
dh Waldemar Kostarczyk i dh Andrzej Kozłowski. Prezydium Za-
rządu Powiatowego OSP w Myszkowie przyznało odznaczenia 
Wzorowy Strażak druhom: Mateuszowi Piśkorskiemu i Jarosła-
wowi Pigoniowi. Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego OSP 
w Poraju przyznało srebrną odznakę Młodzieżowej Drużynie 
Pożarniczej dh Łukaszowi Cieleckiemu oraz brązową odznakę 
Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej: dh Norbertowi Krokowi, dh 
Karolowi Hofmanowi i dh Jakubowi Kretowi. Przyznano także 
odznakę za wysługę lat, która otrzymali: dh Krzysztof Klimek (30 

lat), dh Piotr Pawliszyn (20 lat), dh Wiesław Komar (15 lat) oraz 
dh Paulina Kochlik, dh Zdzisława Polak, dh Marta Janusiewicz, 
dh Joanna Iwańska, dh Błażej Janikowski, dh Paweł Iwański i dh 
Ryszard Świerdza (wszyscy 5 lat). Wójt Łukasz Stachera wręczył 
również pamiątkowe statuetki najbardziej zasłużonym druhom: 
Hieronimowi Potempskiemu, Czesławowi Morawskiemu, Jerze-
mu Słaboszowi, Witoldowi Pasternakowi, Władysławowi Tomali 
i Stefanowi Popczykowi, za wkład pracy na rzecz poprawy bez-
pieczeństwa publicznego mieszkańców i rozwoju Gminy Poraj. 
Tego dnia jednostka OSP w Żarkach Letnisku obchodziła Jubi-
leusz 60-lecia istnienia. Strażackie święto zakończyła wspólna 
biesiada.
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gospodarka : : tradycja

GosPodarka, to jeden z waŻniejszych sektorów stymUlUjących rozwój lokalnej sPołeczności. Pakiet aktywizacji ist-
niejących jUŻ na terenie Gminy firm i Przedsiębiorstw oraz wsParcie dla nowych inicjatyw GosPodarczych – PrzewidUje 
ProGram działania komisji ds. rozwojU i Przedsiębiorczości, Powołanej Przy wójcie Gminy Poraj.

W Gminie Poraj będzie Pakiet dla inWestoróW 
i PrzedsiębiorcóW

Z końcem marca 2013 roku, z inicjatywy wójta Łukasza Stachery, 
powołana została Komisja ds. Rozwoju i Przedsiębiorczości. „Komi-
sja zajmuje się wypracowaniem pakietu form i procedur pomocy dla 
nowych przedsiębiorców, chcących inwestować w naszej gminie oraz 
dla tych, którzy już działają na terenie Gminy Poraj”. – podkreśla wójt 
Stachera. Organ zajmuje się również szeroko pojętą sferą biznesu, 
stworzeniem odpowiednich warunków dla jego rozwoju, wypra-
cowaniem form ulg podatkowych, wspieraniem i promocją przed-
siębiorstw. W jej skład weszli: radni – Katarzyna Kaźmierczak, 
Tomasz Brymora, Przemysław Bąk i Andrzej Pawłowski, a z 
ramienia Urzędu: przewodniczący - Mariusz Musialik – kierownik 
Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, sekretarz – Andrzej 
Kozłowski – kierownik Referatu Promocji, Adam Zaczkowski – 
kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych oraz 
Monika Kacerovsky i Łukasz Szecówka. Dla inwestorów Gmina 
Poraj zamierza oferować szeroki wachlarz ulg podatkowych. W pa-
kiecie znajdą się również usługi doradcze i administracyjne - uła-
twiające procedurę rozpoczęcia inwestycji. Zakres świadczonych 
usług doradczych i konsultingowych będzie skierowany także do 
lokalnych przedsiębiorców, którzy myślą o rozwoju swojej działal-

ności. Wypracowane zostaną również formy promocji i wspierania 
wszelkich inicjatyw gospodarczych mających wpływ na rozwój 
przedsiębiorczości w Gminie Poraj, także w obszarze pomocy de 
minimis. Ambicją Gminy jest wzmocnienie konkurencyjności go-
spodarki lokalnej oraz rozwój infrastruktury technicznej zwiększa-
jącej atrakcyjność inwestycyjną. Już w ciągu najbliższych miesięcy 
poznamy pierwsze z wypracowanych koncepcji.

w sobotę 20 kwietnia odbył się jUbileUsz 65-lecia działalności koła GosPodyń wiejskich „choronianki”. na swój jU-
bileUsz do remizy w choroniU zaProsiły Przedstawicieli władz Parlamentarnych, samorządowych oraz zaPrzyjaźnione 
zesPoły z Gminy.  

65-lecie „choronianek” 

Dokładnie przed sześćdziesięcioma pięcioma laty, w 1947 roku z 
inicjatywy Heleny Sędkowskiej z domu Masłoń powstało w Cho-
roniu Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „Wici”. W 1948 roku 
organizacja przyjęła nazwę Koło Gospodyń Wiejskich w Choroniu. 
Panie zrzeszone w kole zajmowały się rozpowszechnianiem kurcząt 
i gęsi, pasz dla drobiu. Organizowały kursy kulinarno – żywieniowe 
„Przez żołądek do serca”. Panie przez wszystkie lata swojego funk-
cjonowania brały czynny udział w uroczystościach państwowych, 
samorządowych i kościelnych. W tak dużej aktywności, niczym w 
mgnieniu oka, minęło paniom 65 lat działalności, na przestrzeni któ-
rych zmieniał się osobowy skład koła. Obecnie od wielu lat działają w 
14 osobowej grupie: przewodnicząca  Henryka Klimek, Bronisława 
Zjawińska, Krystyna Białas, Danuta Wójcik, Ewa Prysak, Bożena Ka-
niewska, Henryka Górecka, Elżbieta Łyszczarz, Halina Waloch, Maryla 
Ligus, Maria Tomzik, Lidia Bieniek, Stanisława Ziach, Krystyna Skiba. 
Zespół posiada bardzo bogaty, całoroczny repertuar, dzięki czemu 
bierze czynny udział w licznych występach organizowanych na tere-
nie Gminy Poraj, Powiatu Myszkowskiego i Województwa Śląskiego. 
W ostatnim czasie zespół nieustannie szkoli swój muzyczny kunszt 
pod okiem Romana Krysta, śpiewając piosenki do słów Grażyny 
Łoś. Uroczystość była również okazją do podziękowania paniom za 
wieloletnią pracę społeczną na rzecz Gminy Poraj. Wśród gości tych 
wyjątkowych, bo „żelaznych” urodzin można było zobaczyć: poseł na 
Sejm RP Jadwigę Wiśniewską, starostę myszkowskiego Wojciecha 
Pichetę, przewodniczącego Rady Powiatu Mariana Szczerbaka, 
wójta Łukasza Stacherę, przewodniczącą Rady Gminy Katarzynę 

Kaźmierczak, a także Katarzynę Mertę – Wałek – asystentkę po-
seł do Parlamentu Europejskiego Małgorzaty Handzlik, kierownik 
ZEAS radną powiatową Annę Sochę – Korendo, radnych Andrzeja 
Pawłowskiego i Edwarda Mizerę, dyrektor GOK w Poraju Magda-
lenę Ryziuk – Wilk, ks. prof. Mariana Dudę i ks. Jana Lisieckiego, 
dyrektorów szkół, przedstawicieli Urzędu Gminy, koła emerytów i 
rencistów, strażaków. Listy z gratulacjami nadesłali wicemarszałko-
wie Mariusz Kleszczewski i Stanisław Dąbrowa. W tym szczegól-
nym dniu nie mogło zabraknąć kwiatów i oczywiście jubileuszowe-
go tortu w kształcie Wieży Eiffla, oraz symbolicznej lampki szampana. 
W części artystycznej wystąpiły oprócz Jubilatek, także KGW „Malwy”, 
„Porajanki”, „Kalina”, Jurajska Kapela Biesiadna z Poraja i kapela „To i 
owo”. Całość uroczystości poprowadził Andrzej Kozłowski. 
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kultura : : imprezy

blisko 150 osób Gościło w tym rokU na Piątej edycji doroczneGo balU mecenasa kUltUry orGanizowaneGo Przez Gminny 
ośrodek kUltUry im. janUsza GniatkowskieGo w PorajU. to szczeGólne sPotkanie jest wyrazem oGromnej wdzięczności 
dla wszystkich firm, osób Prywatnych, orGanizacji, stowarzyszeń i instytUcji, które na Przestrzeni 2012 rokU Udzieliły 
wsParcia finansoweGo, rzeczoweGo, czy teŻ zaanGaŻowały się osobiście w realizację Przedsięwzięć kUltUralnych orGa-
nizowanych Przez Gok na terenie Gminy Poraj. w tym rokU honorowa kaPitUła Postanowiła Przyznać aŻ 9 tytUłów 
„mecenas kUltUry 2012” w czterech kateGoriach i jedno wyróŻnienie honorowe wraz z tytUłem „mecenas kUltUry”. na 
balU zostały wręczone równieŻ dwa wyróŻnienia sPecjalne. odbył się bal w orientalnej scenerii i klimacie nawiązUjącym 
do boGatej kUltUry staroŻytneGo eGiPtU. tytUł „mecenas kUltUry 2012” został Przyznany w czterech kateGoriach: 
sPonsor, donator, altrUista i animator kUltUry. Podczas zabawy wybrano królową i króla balU, którymi zostali: 
katarzyna kaźmierczak i artUr biały.

Bal Mecenasa Kultury 2012 już za naMi...

Honorowa Kapituła: Maria Magdalena Gurbała – Sekretarz 
Gminy Poraj, Katarzyna Kaźmierczak – Przewodnicząca Rady 
Gminy Poraj, Przemysław Bąk - Radny Gminy Poraj, Edward 
Mizera - Radny Gminy Poraj, Sylwester Sawicki - Radny Gminy 
Poraj oraz Andrzej Kozłowski - Kierownik Referatu Promocji. 

Sponsor: Firma „Polontex” S.A. z Częstochowy, Bank Polskiej 
Spółdzielczości S.A. i Hotel „KINGA” z Żarek Letniska. 

Donator: Izabela Leszczyna – Poseł na Sejm RP

Altruista: Koła Gospodyń Wiejskich „Choronianki”, „Malwy” i 
„Kalina”

Animator Kultury: Krystyna Maciejewska i Henryka Chołdyk

Mecenas Kultury: Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w 
Myszkowie 

Nagrody Specjalne: Genowefa Lasecka – Przewodnicząca Za-
rządu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów RP 
– za animację życia środowisk emerytów i rencistów

Marek Rajczyk – Firma „Złomotex” Sp. j. - za wspieranie rozwo-
ju kultury fizycznej i sportu   

Gmina Mecenasem Kultury: Wójt Łukasz Stachera, Sekre-
tarz Gminy Maria Magdalena Gurbała, Przewodnicząca Rady 
Gminy Katarzyna Kaźmierczak, Kierownik Referatu Promocji 
Andrzej Kozłowski

Bal Mecenasa Kultury 2012 wsparli: Chemeks, Sokpol, De-
nar Travel, Juroff, BES, Kwiaciarnia Artystyczna – Klaudia Zale-
ga, RFG S.A., OSM Myszków, „Hrabstwo Gorzały” Alkohole z Po-
raja, Piekarnia „Jarko” z Masłońskiego, Fotografia Artystyczna 
- Anna Paterek, Anna Socha-Korendo, spotart.pl, Skoda Mar-
szałek, Złomotex Poraj, ZAN - POL Jacek Waloch. 



N r 0 5 / 2 0 1 3  K u r i e r  Po r a j s k i   9

jubileusz PTKKFiS

Przed dziesięcioma laty w PorajU Powstało Porajskie towarzystwo krzewienia kUltUry fizycznej i sPortU. w Piątek 10 
maja odbyły się oficjalne obchody jUbileUszU orGanizacji – były wsPomnienia, wyróŻnienia i PodsUmowania. 

To już 10 laT... 

W 2003 roku, z inicjatywy grupy działaczy sportowych, posta-
nowiono aktywnie działać na rzecz rozwoju kultury fizycznej 
i sportu w gminie Poraj. Za główne zadanie przyjęto organi-
zację imprez o charakterze sportowym, w różnych dyscypli-
nach sportowych. Na stałe do kalendarza wpisały się roz-
grywki w streetbalu, futsalu, siatkówki plażowej. Z czasem, 
kolejno dołączały inne dyscypliny. Najaktywniej na tym polu 
działał prezes PTKKFiS Łukasz Stachera, który podkreślał w 
trakcie piątkowej uroczystości: „To była prawdziwa działalność 
społecznikowska. Dzięki aktywnej grupie osób, pracowaliśmy 
nad realizacją imprez sportowych. Nie szczędząc pracy, często 
własnych pieniędzy i czasu”. - wspominał Ł.Stachera. Należy 
zaznaczyć, że skromna była wówczas gminna baza sportowa. 
„Sami przygotowywaliśmy wszystko. Gdy turniej miał odbyć się 
w niedzielę, już od czwartku pracowaliśmy nad doprowadze-
niem boiska do stanu używalności, kosiliśmy trawę, grabiliśmy, 
wyrównywaliśmy, oznaczaliśmy taśmami, a po przygotowaniu 
obiektu, sami graliśmy, sami sędziowaliśmy. Często za swoje 
pieniądze kupowałem nagrody, nie licząc na to czy Urząd Gmi-
ny zwróci mi te środki czy nie”. – mówił wójt Stachera. Pomimo 
zaangażowania ówczesnych władz gminy, wsparcie było nie-
wystarczające. Gdy dziś porówna się słowa tamtych działaczy 
z obecną sytuacją, ta wygląda diametralnie inaczej – jest do-
skonała baza sportowa, ale młodzież już nie garnie się tak do 
sportu jak niegdyś. Jak podkreślano we wspomnieniach: coś 
się w młodym pokoleniu zmieniło, jakby coś pękło, młodzież 
odwróciła się plecami do aktywności fizycznej, sport prze-
stał być dla większości ważny. Zadaniem, które obecnie stoi 
przed PTKKFiS to namówić, zachęcić młodzież ponownie do 
uprawiania sportu. Oficjalne obchody uroczystości, które od-
były się w sali sesyjnej Urzędu Gminy, były okazją do wręcze-
nia podziękowań za 10-letnią działalność. Obecny prezes or-
ganizacji Andrzej Pawłowski otrzymał szereg podziękowań 
oraz okolicznościowe statuetki od władz Gminy Poraj, które 
wręczyli wójt Łukasz Stachera i przewodnicząca Rady Kata-
rzyna Kaźmierczak, od środowiska oświaty, dyrektor GOK 
Magdaleny Ryziuk – Wilk, prezesa LKS „Polonii” Poraj Mi-
chała Grzybowskiego wraz z Zarządem.  Prezes PTKKFiS An-
drzej Pawłowski podziękował władzom gminy, na ręce wójta 
Łukasza Stachery składając podziękowania i statuetkę, a dy-
rekcji szkół za przygotowanie dzieci i młodzieży do zawodów 
sportowych. Uhonorowano czterech założycieli organizacji: 
Łukasza Stacherę, Alojzego Jędrzejewskiego, Augustyna 
Białasa i Mariana Szczerbaka. Specjalne podziękowania i 
statuetkę otrzymał kierownik Referatu Promocji Andrzej Ko-
złowski, za długoletnie wsparcie, pomoc i promocję działań 
sportowych PTKKFiS. Wyróżnienia otrzymały wszystkie oso-
by, które na przestrzeni minionej dekady przyczyniły się do 
działalności organizacji: Alojzy Jędrzejewski, Augustyn Bia-
łas, Urszula Grzywacz, Marcin Jabłoński, Andrzej Knap, Mał-
gorzata Rodek, Łukasz Maszczyk, Maciej Maszczyk, Michał 
Jakubiec, Marek Kret, Marian Szczerbak, Lidia Królak, Joanna 
Stępień, Izabela Korpol, Ewa Policińska, Paweł Churas, Rafał 
Picz, Tomasz Dusza, Michał Drzewiecki, Rafał Polegaj, Włodzi-
mierz Duda, Konrad Dzwonkowski, Jacek Paca, Przemysław 
Hajducki, Paweł Krzyczmonik, Andrzej Kozłowski, Katarzyna 

Kaźmierczak, Andrzej Błoński, Andrzej Sobota, Michał Grzy-
bowski, Grzegorz Placek, Michał Czechowski, Adrian Żak, 
Jerzy Jędryka, Tomasz Brymora, Agnieszka Biała – Boy, Be-
ata Cichoń, Mariola Karpowicz, Danuta Służałek – Jaworska, 
Dorota Mizera, Jadwiga Kidawa, Justyna Krauze – Cieślińska, 
Agnieszka Kurzak, Beata Rajczyk, Joanna Sawicka, Maria 
Magdalena Gurbała, Jadwiga Zasik, Mariusz Musialik, Magda-
lena Ryziuk – Wilk, Barbara Dobosz – Szmida, Ireneusz Zębik, 
Anna Socha – Korendo, Krzysztof Suliga, Jarosław Mazanek, 
Jarosław Drużbiński, Piotr Janocha, Sebastian Ruciński, Tade-
usz Brzozowski, Elżbieta Pyrkosz, Igor Pyrkosz, ks. Zbigniew 
Dudek, Anna Trąbska, Grażyna Nowicka, Dominik Barszcz, 
Barbara Trząskowska – Szcześniak, Marcin Jędrzejewski.
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30 dni w skrócie

Znają twórczość Ożogowskiej
W Szkole Podstawowej w Choroniu zorganizowano konkurs czy-
telniczy, ze znajomości twórczości Hanny Ożogowskiej pod pa-
tronatem Wójta Gminy Poraj. W konkursie zwyciężyli: I miejsce – 
Wiktoria Funiok (SP Poraj), II miejsce – Mikołaj Rajczyk (SP Poraj), 
III miejsce – Laura Białas (SP Choroń), Wyróżnienie – Julia Jelonek 
(SP Choroń). Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody 
książkowe ufundowane przez Urząd Gminy, które w imieniu wój-
ta Łukasza Stachery wręczyli Andrzej Kozłowski, kierownik Re-
feratu Promocji UG i dyrektor SP w Choroniu Dorota Mizera.

Ekologia w wierszu i piosence wyrażona
W Szkole Podstawowej w Jastrzębiu, odbył się V Gminny Konkurs 
Ekologiczny „Wiersz i piosenka ekologiczna”. Konkurs został obję-
ty jak co roku patronatem Wójta Gminy Poraj Łukasza Stachery. 
Nad konkursem czuwało jury w składzie: Magdalena Ryziuk – 
Wilk, Elżbieta Jatulewicz oraz Henryka Chołdyk. W kategorii 
piosenka wyłoniono następujących laureatów: klasy I: miejsce 
I – Martynka Jędrzejewska, miejsce II – Marta Pałuszka, miejsce 
III – Julia Polaczkiewicz, klasy II: miejsce I – Katarzyna Łabuś, miej-
sce II – Emilia Śledzikowska, miejsce III – Patrycja Olsińska, klasy 
III: miejsce I – Katarzyna Ząbkiewicz, miejsce II – Natalia Masłonik. 
W kategorii wiersz zwyciężyli: w klasie I: miejsce I – Wojciech Bed-
narczyk, miejsce II – Mateusz Szczypka, miejsce III – Oliwia Wy-
chowaniec, klasy II: miejsce I – Małgorzata Leszczyńska, miejsce 
II – Michał Mordoń, miejsce III – Andżelika Czechowska, klasy III: 
miejsce I – Mateusz Gil, miejsce II – Nikola Maźniewska, miejsce 
III – Paulina Skorupa. Konkurs zorganizowały: Anna Czarnecka, 
Mariola Wieczorek oraz Katarzyna Floryszczyk.

W Żarkach Letnisku uczcili Dzień Ziemi
Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi uczniowie Gimna-
zjum i Szkoły Podstawowej w Żarkach Letnisku wzięli udział 
w wiosennym przemarszu ulicami miejscowości. „Przemarsz 
młodzieży miał służyć pobudzeniu ekologicznej świadomości 
mieszkańców i choćby tylko na chwilę, zwrócić ich uwagę, 

sprawić, że przystaną, pomyślą i zastanowią się. Mamy na-
dzieję, że taki skutek odniósł”. - mówi Mariola Karpowicz, 
dyrektor Gimnazjum w Żarkach Letnisku. 

Turniej Przyrodniczo-Łowiecki
Rozstrzygnięto Konkurs na najładniejszą budkę lęgową i konkurs 
plastyczny o tematyce przyrodniczej i łowieckiej. Inicjatorem kon-
kursu w Gminie Poraj jest Andrzej Zimoński z Polskiego Związku 
Łowieckiego. W konkursie jury w składzie: wójt Łukasz Stachera, 
sekretarz Maria Magdalena Gurbała, kierownik ZEAS Anna Socha 
– Korendo oraz Andrzej  Kozłowski i Paweł Krzyczmonik z referatu 
promocji, wyróżniło i nagrodziło prace w konkursie plastycznym: 
Lena Pawłowska – SP Choroń, Oliwia Ślusarczyk – SP Choroń, 
Zofia Bączyńska – SP Żarki Letnisko, Matylda Będkowska – Ku-
śmierek – SP Żarki Letnisko, Julia Kuban – SP Żarki Letnisko, Maja 
Szczypka – SP Poraj, Kacper Nowak – SP Kuźnica St., Agnieszka 
Biała – SP Kuźnica St., Natalia Pala – SP Kuźnica St., Karolina Ko-
cop – SP Kuźnica St., Patrycja Flak – SP Kuźnica St. W kat. budek 
lęgowych: Bartłomiej Biały – Gim. Żarki Letnisko, Katarzyna Kaim, 
Paulina Skorupa i Kamila Borkowska – SP Kuźnica St. Nagrody 
ufundowane przez Urząd Gminy Poraj wręczył wójt Łukasz Sta-
chera. Już w następnym numerze Kuriera o sukcesach naszych 
uczniów w województwie. 

Gimnazjaliści odetchnęli z ulgą
W czwartek 25 kwietnia zakończył się trzydniowy egzamin dla 
uczniów klas III gimnazjów. Egzaminy odbywały się w dwóch 
naszych gimnazjach: Gimnazjum im. K.Górskiego w Poraju i 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarkach Letnisku. Egzamin skła-
dał się z części humanistycznej, sprawdzającej wiedzę z zakresu 
historii i wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego, mate-
matyczno-przyrodniczej i języka obcego nowożytnego. Pomyśl-
ności na egzaminie i dostania się do upragnionej szkoły ponad-
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gimnazjalnej życzył gimnazjalistom wójt Łukasz Stachera. 

Świat Kubusia Puchatka
W Szkole Podstawowej w Choroniu odbył się Gminny Konkurs 
Czytelniczy, którego głównym bohaterem był Kubuś Puchatek. W 
komisji oceniającej literacką wiedzę były nauczycielki z porajskich 
szkół: Ilona Miśtal, Ilona Łyszczarz-Pluta, Katarzyna Floryszczyk i 
Mariola Wieczorek. Wśród klas II: zwyciężyła Szkoła Podstawowa w 
Choroniu, przed Żarkami Letnisko i Jastrzębiem. Wśród klas III: zwy-
ciężyła drużyna z SP Jastrząb, przed Żarkami Letnisko i Choroniem, 
wyróżnienie otrzymali uczniowie z Kuźnicy Starej. Atrakcyjne na-
grody książkowe ufundowane przez Urząd Gminy Poraj w imieniu 
wójta Łukasza Stachery wręczyli dyrektor SP w Choroniu Dorota 
Mizera i kierownik Referatu Promocji Andrzej Kozłowski.

Fizyka dla smyka
Szkołę Podstawową w Jastrzębiu odwiedziła przedstawicielka 
Ośrodka Szkoleniowego LOGOS z Częstochowy. Uczniowie klas 
0-VI wzięli udział w pokazie naukowym poświęconym Optyce w ra-
mach programu „Fizyka dla smyka”. Dzieci z Jastrzębia miały okazję 
zobaczyć interesujące pokazy i doświadczenia naukowe na żywo. 

Sukces dzieciaków w Koszęcinie
W piątek 26 kwietnia, w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca 

„Śląsk” odbyły się rejonowe eliminacje XX Regionalnego 
Przeglądu Pieśni „Śląskie Śpiewanie” im. prof. Adolfa Dy-
gacza. Wziął w nich również udział Dziecięcy Zespół Pieśni 
i Tańca „Poraj”. Mali artyści oczarowali swoim występem 
członków jury i tym samym otrzymali promocję do elimina-
cji finałowych, które odbyły się w Piekarach Śląskich.

Asy Trzeciej Klasy
Tradycją Szkoły Podstawowej w Poraju stało się organizowanie 
różnorodnych konkursów sprawdzających wiedzę i sprawność, 
mających ożywić wśród uczniów „ ducha zdrowej rywalizacji” oraz 
zweryfikować ich dotychczasową wiedzę i umiejętności. Jednym 
z nich są „ Asy trzeciej klasy”. Od wielu już lat organizatorami kon-
kursu są nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej: inicjatorka - Al-
dona Golis oraz Elżbieta Krawczyk i Krystyna Puszczewicz. W tym 
roku rywalizacja o tytuł „Asów” przebiegała między 3 osobowymi 
drużynami ze wszystkich szkół Gminy Poraj. Tegorocznymi „Asa-
mi” zostali uczniowie klasy III „b” ze Szkoły Podstawowej z Poraja.

Przygoda z żeglarstwem
Z inicjatywy komandora Tomasza Brymory, na zaproszenie dy-
rektor Danuty Służałek – Jaworskiej, w Szkole Podstawowej w 
Poraju odbyło się spotkanie z Piotrem Kuźniarem – wyśmieni-
tym kapitanem jachtowym, doświadczonym polarnikiem, płe-
twonurkiem i przyrodnikiem, który prowadził rejsy żeglarskie po 
Morzu Arktycznym, Morzu Grenlandzkim, Morzu Barentsa oraz 
Morzu Norweskim. Zaproszeni goście opowiadali dzieciom, w 
jaki sposób w 2012 roku opłynęli Horn na jachcie Selma Expedi-
tions. Uczniowie byli zachwyceni prezentacją i spotkaniem. 



12  K u r i e r  Po r a j s k i   N r 0 5 / 2 0 1 3

Święto Konstytucji w Jastrzębiu
W Szkole Podstawowej w Jastrzębiu odbył się apel poświę-
cony 222 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Apel 
przygotowany został przez nauczyciela Alinę Madejską. „Te-
maty związane z historią naszego narodu są trudne w odbio-
rze przez dzieci, dlatego, aby przybliżyć uczniom poruszane 
problemy, przedstawienie przygotowano w formie prezentacji 
multimedialnej”. – mówi Jadwiga Kidawa, dyrektor szkoły. 
Treści historyczne przedstawione w prezentacji  przeplata-
ne były wierszami i piosenkami patriotycznymi.

O żuczku Gugusiu i żabce Honoratce
W Szkole Podstawowej w Poraju odbył się Gminny Konkurs 
Ortograficzny, który adresowany był do uczniów z klas III. 
Uczestnicy konkursu pisali dyktando o żuczku Gugusiu i 
żabce Honoratce, oczywiście pełne „pułapek” sprawdza-
jących wiedzę oraz umiejętności z zakresu interpunkcji 
i ortografii. Wyniki konkursu: Mistrz ortografii - Zuzanna 
Riedel (SP Poraj); Miejsce I  - Wiktoria Pop (SP Żarki Let-
nisko), Kacper Heleniak (SP Poraj), Mikołaj Strzelczyk (SP 
Poraj); Miejsce II - Natalia Morawska (SP Poraj); Miejsce 
III - Nikola Maźniewska (SP Poraj), Jakub Krzyżkowski (SP 
Poraj). Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy . 
a laureaci nagrody książkowe. Organizatorkami konkursu 
były Bożena Dróżdż i Anna Wyremblewska.  

Dzień Europejski w Kuźnicy Starej
W Szkole Podstawowej w Kuźnicy obchodzono Dzień Unii Euro-
pejskiej. Warsztaty o Unii dla uczniów zorganizowało Regionalne 
Centrum Informacji Europejskiej, które nagrodziło uczniów upo-
minkami. Konkurs przebiegał w 3 etapach. Komisja oceniła wiedzę 
uczniów o UE, reklamę wybranego produktu europejskiego oraz 
prezentację stroju wybranego państwa UE. W reklamie produktu: 
Im.SP z Żarek Letnisko, IIm:SP w Koziegłówkach, III m.SP w Kuźni-
cy Starej, wyróżnienie dla SP w Choroniu. Prezentacja stroju eu-
ropejskiego: Im.SP w Koziegłówkach, IIm.:SP w Żarkach Letnisku, 

IIIm.: SP w Choroniu, wyróżnienie  SP w Kuźnicy Starej. Konkurs 
wiedzy: Im.SP w Kuźnicy Starej, IIm.: SP w Koziegłówkach, IIIm.: 
SP w Żarkach Letnisku, wyróżnienie: SP w Choroniu. Uczniowie 
otrzymali wspaniałe nagrody ufundowane przez Wójta Gminy 
Poraj, ponadto firmowe upominki od Małgorzaty Handzlik – Po-
seł do Parlamentu Europejskiego. „Wszystkim uczestnikom kon-
kursu serdecznie dziękujemy za udział. Mamy nadzieję, że spotkamy 
się znów w przyszłym roku na kolejnym konkursie o Europie”. – mówi 
dyrektor Agnieszka Biała – Boy. Serdeczne podziękowania skła-
damy także opiekunom uczniów, którzy wzięli udział w konkursie 
– Urszuli Kajdas, Małgorzacie Ludwig, Małgorzacie Bartosik oraz 
Anecie Hyra-Góreckiej, która zorganizowała cały konkurs.

Wiosenna nutka w Poraju 
Kolejny raz w Samorządowe Publiczne Przedszkole w Poraju Leśne 
Skrzaty było organizatorem i gospodarzem międzyprzedszkol-
nego konkursu muzycznego „Na wiosenną nutkę” pod patrona-
tem Wójta Gminy Poraj Łukasza Stachery. 23 kwietnia odbyła się 
kolejna edycja tego konkursu, który z roku na rok cieszy się coraz 
większą popularnością. Nad sprawnym przebiegiem konkursu 
czuwały nauczycielki: Małgorzata Pustuł i Aleksandra Śmiejkowska 
– Jasińska. Występom młodych wokalistów bacznie przysłuchiwa-
ło się jury w składzie: Maria Magdalena Gurbała, Danuta Służałek 
– Jaworska, Paweł Krzyczmonik. Wyniki kat.3-4 latki: Im. – Kornelia 
Korpol z Poraja, II m. Hanna Rehlich z Żarek Letnisko, IIIm.Gabriela 
Jędrzejewska z Poraja, wyróżnienie: Karolina Tobiasz z Koziegłów i 
Marcel Bentkowski z Huty Starej; kat. 5- latków: Im.Emilia Nowak z 
Kamienicy Polskiej, IIm.Ewa Balicka z Poraja, IIIm.Emilia Lipowicz z 
Poraja, wyróżnienie Nikola Makówka z Żarek Letnisko; kat.6 -latków 
Im.Maja Szczeblewska z Żarek, IIm.Magdalena Bąk z Kuźnicy Starej 
i Maria Grzesiak z Poraja, IIIm.Dawid Kulak z Huty Starej, wyróżnie-
nia Zuzanna Strzelecka z Huty Starej i Jagoda Jelonek z Poraja. 

Rycerze w Poraju 
W Szkole Podstawowej w Poraju odbyła się niezwykła lekcja historii. 
Do szkoły przybyli  ,,średniowieczni rycerze”, którzy uczniom klas IV – 
VI zaprezentowali, nie tylko rodzaje broni używanej przez rycerzy, ale 
również pokazali sposoby walki, narzędzia tortur, jakim poddawani 
byli w średniowieczu winni. Uczniowie chętnie zgłaszali się, aby  wy-

30 dni w skrócie
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mierzać  im kary, byli więc zakuwani w dyby, wkładano im  na głowę 
żelazne ośmieszające narzędzia takie jak świński ryj itp. Rycerz z Dę-
bina przedstawił szczegółowo, kto mógł być pasowany na rycerza i 
w jaki sposób to się odbywało. Aby tradycji stało się zadość,  jeden z 
uczniów został pasowany na rycerza. Najwięcej trudności sprawiło  
uczniom władanie mieczem, gdyż ten okazał się dla nich za ciężki. 

Prymicja księdza Damiana 
Takiej mobilizacji w parafii w Choroniu nie było już dawno. 
W niedzielę 19 maja swoją pierwszą mszę świętą w rodzimej 
parafii odprawił ks. Damian Krzyszkowski. Choronianin, dzień 
wcześniej przyjął święcenia kapłańskie. W sobotę, z rąk arcybi-
skupa metropolity częstochowskiego Wacława Depo, święcenia 
kapłańskie otrzymał diakon Damian Krzyszkowski, pochodzący 
z Choronia. Uroczystości odbyły się w Bazylice Archikatedralnej 
Świętej Rodziny. W niedzielę 21 maja, nowo wyświęcony kapłan 
odprawił mszę świętą prymicyjną w swojej rodzinnej parafii w Cho-
roniu. Zakończył w ten sposób sześcioletnią edukację w Wyższym 
Seminarium Duchownym w Częstochowie. Wyjątkowy dzień mło-
dego księdza uczcili nie tylko duchowni i jego rodzina, ale i przy-
jaciele, znajomi oraz mieszkańcy całej miejscowości i gminy. We 
mszy świętej, która odbyła się w kościele parafialnym pw. Św. Jana 
Chrzciciela wzięła w niej udział rzesza wiernych. Ulice miejscowo-
ści przypominały swym wyglądem o tej doniosłej chwili. Procesja, 
witana w pełni uznania i radości,  wyszła z domu księdza i ulicami 
Choronia przeszła do kościoła na Wzgórzu Zielona, gdzie odbyła 
się uroczysta msza. O niepowtarzalną oprawę eucharystii zadbali 
m.in. Orkiestra Dęta z Choronia, Danuta Służałek – Jaworska, panie  
z Koła Gospodyń Wiejskich z Choronia. Wszyscy zacni goście oraz 
przedstawiciele innych delegacji tuż przed mszą św. złożyli życze-
nia księdzu Prymicjantowi, zapewniając w nich o swojej pamięci i 
modlitwie oraz wyrażając niezwykłe zadowolenie z tego, że mogą 
uczestniczyć w tej uroczystości. Obecni byli m.in. księża dekanatu 
porajskiego, zaproszeni kapłani, władze samorządowe gminy, w 
osobach wójta Łukasza Stachery i radnych: Andrzeja Pawłowskie-
go i Edwarda Mizery, sołtysa miejscowości. Były uśmiechy, pełne 
radości i łzy wzruszenia. Ten majowy, piękny, dzięki pogodzie i 
wydarzeniom dzień, na długo zostaną w pamięci wszystkich Cho-
ronian.

Wyróżnienie dla Elżbiety Jatulewicz
Elżbieta Jatulewicz z Żarek Letniska znalazła się w gronie wyróż-
nionych wokalistów wyłonionych podczas ogólnopolskiego Kon-
kursu Dobrej Piosenki organizowanego w ramach 6. Festiwalu im. 
Kaliny Jędrusik. Organizatorem Festiwalu był Ośrodek Promocji 
Kultury Gaude Mater w Częstochowie, a E. Jatulewicz reprezen-
towała Gminny Ośrodek Kultury im. Janusza Gniatkowskiego w 
Poraju. Konkurs był adresowany do wokalistów przed debiutem 
płytowym. Oznacza to, że poziom poszczególnych prezentacji był 
naprawdę wysoki. Finaliści zaśpiewali przed: Alicją Majewską, Ja-
nuszem Yaniną Iwańskim oraz Włodzimierzem Korczem. 

Poraj sprzątają także emeryci
Kilka worków śmieci zebrali członkowie Koła Emerytów i Rencistów 
w Poraju. Emeryci pod wodzą Eugeniusza Knipsa, sami zainicjo-
wali akcję sprzątania części Poraja. W piątkowe przedpołudnie 
wyszli ochoczo w teren, uzbrojeni w rękawice i worki, przekazane 
przez Urząd Gminy, aby rozprawić się z odpadami zalegającymi 
lasek między Zalewem a ul. Okulickiego. Niestety, zaledwie klika 
godzin wystarczyło by zapełnić wiele worków śmieciami, wśród 
których przeważały puszki po piwie, butelki i inne opakowania. 
Władze gminy dostrzegły inicjatywę emerytów. „Dziękuję eme-
rytom za podjętą akcję sprzątania. To wzór dla wszystkich młodych 
osób. Urząd Gminy wspiera takie oddolne inicjatywy”. – podsumo-
wał wójt Łukasz Stachera, który dziękował na miejscu akcji sprzą-
tania. Pojawiły się głosy, że akcję trzeba organizować „co jakiś czas”. 
Jak zapowiadają sami emeryci z Poraja – akcję będą kontynuować 
i zachęcają innych do włączanie się w podobne akcje. 

Nie zadawalajcie się miernotą
Martyna Kajdzik (I miejsce) i Zuzanna Królak (II miejsce) z 
Gimnazjum w Poraju - to zwyciężczynie III Powiatowego 
Konkursu Literackiego „Nie zadawalajcie się miernotą”, któ-
ry odbył się w Pińczycach. Konkurs miał na celu propago-
wanie wartości wychowawczych utożsamianych z postacią 
Jana Pawła II, przybliżenie myśli zawartych w nauczaniu 
Ojca Świętego. Nagrody wręczył m.in. Bogdan Sadowski, 
znany z telewizyjnego programu „Między ziemią a niebem”.

30 dni w skrócie
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Przedszkole w Żarkach Letnisku promuje 
zdrowy tryb życia
Przedszkole w Żarkach Letnisko prowadzi szeroko rozumianą pro-
mocją zdrowia, odnoszącą się zarówno do dzieci, jak i rodziców. 
Przedszkole znalazło wsparcie wśród lokalnej społeczności. Z po-
mocą przyszedł Ośrodek Zdrowia „Medicor” w Żarkach Letnisko, 
Ośrodek Zdrowia A&D „Zammed” z Myszkowa oraz Powiatowa Sta-
cja Sanitarno- Epidemiologiczna z Myszkowa. W ramach promocji 
zdrowia odbyło się przesiewowe badanie wad postawy przepro-
wadzone przez ortopedę z Ośrodka Zdrowia A&D „Zammed” w 
Myszkowie. Grupy 5 i 6 latków miały okazję być objęte przeglądem 
stanu uzębienia w Gabinecie Stomatologicznym dr. Jacka Dudało 
w Ośrodku Zdrowia „Medicor” w Żarkach Letnisko. Rodzice mieli 
okazję spotkać się z pediatrą dr. Anną Półtorak - Krawczyk i rozwiać 
wątpliwości na temat stanu zdrowia dzieci przyprowadzanych do 
przedszkola (chorób zakaźnych, szczepień, uczestniczeniu w zaję-
ciach ruchowych na świeżym powietrzu). Odbyło się również prze-
siewowe badanie słuchu wykonane przez Centrum Diagnostyki 
Chorób Uszu „Anava”. Ukoronowaniem w/w działań było szkolenie 
z pierwszej pomocy, w którym uczestniczyli wszyscy nauczyciele z 
naszego przedszkola.  „Naszym zdaniem warto podejmować każdą 
inicjatywę zmierzającą do promocji zdrowia dzieci w wieku przed-
szkolnym, ponieważ dane o stanie zdrowia młodego pokolenia są co-
raz bardziej niepokojące”. - podkreśla dyrektor Joanna Sawicka.

Spotkanie o zdrowiu
W Świetlicy Środowiskowej w Żarkach Letnisku odbyło się 
spotkanie dzieci z p.dr nauk o zdrowiu Hanną Wiśniewską-
Śliwińską. Dzieci miały okazję wysłuchać wykładu pani doktor 
o zdrowiu, zdrowym odżywianiu, zasadach bezpieczeństwa w 
szkole. Pani doktor przygotowała ciekawe fotografie, które w 
prosty sposób zobrazowały dzieciom omawiane zagadnienia.

Z Orffem za pan brat 
Po raz piąty Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Częstochowie 
zorganizował forum aktywności twórczej dla nauczycieli pod 
hasłem „Puść wodze wyobraźni” połączone z warsztatami kre-
atywności artystycznej. Tym razem wśród uczestniczek były m.in.: 

Maria Magdalena Gurbała – sekretarz Gminy Poraj, Anna Socha - 
Korendo – kierownik Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego 
Szkół Gminy Poraj i Joanna Sawicka – dyrektor Samorządowego 
Przedszkola Publicznego w Żarkach Letnisku. Oprócz wystawy 
prac plastycznych dzieci i młodzieży, panie aktywnie uczestniczy-
ły w zajęciach warsztatowych „Wiosenne improwizacje z Carlem 
Orffem”, przygotowane przez Agnieszkę Cygan – nauczyciela Sa-
morządowego Przedszkola Publicznego w Żarkach Letnisku. Ce-
lem tych warsztatów było przybliżenie uczestnikom idei metody 
wychowania muzycznego, stworzonej przez niemieckiego peda-
goga i kompozytora – Carla Orffa, poprzez twórcze działania: im-
prowizację słowną, ruchową i instrumentalną. Uczestnicy bawili 
się doskonale:) Bo oto też chodzi w tej metodzie – aby nabywać 
nowe umiejętności poprzez zabawę, aby rozwijać wyobraźnię i 
inwencję twórczą, kreatywność, otwartość.

Żarki Letnisko niepokonane w ringo
W czwartek 9 maja, w Szkole Podstawowej w Choroniu odbył się 
Gminny Turniej Ringo o Puchar Wójta Gminy Poraj. Niepokonana 
okazała się drużyna z SP w Żarkach Letnisku.
Gminny Turniej Ringo odbył się w czwartek 9 maja, na boisku szkol-
nym w Szkole Podstawowej w Choroniu. Radosne chwile wspólnej 
zabawy przy słonecznej pogodzie, najlepiej świadczą o dobrej 
sportowej rywalizacji. Turniej rozegrano o puchar i nagrody Wójta 
Gminy Poraj. Zwycięsko z zabawy w ringo wyszła Szkoła Podstawo-
wa w Żarkach Letnisku, przed SP Poraj, SP Choroń, SP Jastrząb i SP 
Kuźnica Stara. Nagrody w imieniu wójta Łukasza Stachery, wręczył 
trener prezes PTKKFiS Andrzej Pawłowski.

Dzień strażaka w PSP
W piątek 10 maja przed budynkiem strażnicy Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Myszkowie odbyła się uroczysta zmiana służby. W 
uroczystościach uczestniczyli starosta Wojciech Picheta, wójtowie 
i burmistrzowie gmin powiatu myszkowskiego, wśród nich wójt 
Łukasz Stachera. Wśród awansowanych tego dnia pracowników 
Państwowej Straży Pożarnej znalazł się zawodowy strażak z Choro-
nia Tomasz Marchewka, który awansowany został na stopień star-
szego sekcyjnego. 
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sport gminny

Grali w nogę w Żarkach Letnisku
Na kompleksie „Orlik 2012” w Żarkach Letnisku odbył się Turniej 
Piłki Nożnej szkół gimnazjalnych o Puchar Wójta Gminy Poraj. 
Zwycięsko z rywalizacji wyszli gimnazjaliści z Poraja, którzy po-
konali swoich kolegów z Żarek Letniska 3:1. Turniej był gmin-
nymi eliminacjami do zawodów powiatowych. Turniej zorgani-
zowany został przez LKS „Polonię” Poraj, Porajskie Towarzystwo 
Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu i nauczycieli wf: Jacka 
Pacę i Rafała Picz. Nagrody w imieniu wójta Łukasza Stachery 
wręczył radny Andrzej Pawłowski, prezes PTKKFiS. 

Z „kałacha” o Puchar Wójta
Na terenie miejskiej strzelnicy sportowej w Myszkowie odbyły się 
Rejonowe Zawody Strzeleckie o Puchar Wójta Gminy Poraj. Strze-
lano z kałasznikowa ze 100 m pozycja leżąca. W rywalizacji wy-
startowały trzy zespoły z Poraja: dwie drużyny z LOK Poraj i ekipa 
Urzędu Gminy. I miejsce w klasyfikacji zespołowej zajęła drużyna 
LOK „Damian I” zdobywając 338 punktów, przed LOK Siedlec Duży 
z 325 punktami i LOK „Jarter I” Żarki z 310 pkt. W klasyfikacji indy-
widualnej zwyciężył Kazimierz Miroszewski z „Relaksu” z 90 pkt. W 
rywalizacji wystartowały drużyny LOK Poraj I, w składzie: Grzegorz 
Frącek 48 pkt., Arkadiusz Wietrzyński 42 pkt., Jarosław Synowiec 79 
pkt. i Adrian Ligus 54 pkt., zdobywając łącznie 301 pkt. Ekipa LOK 
Poraj II, w składzie: Marcin Synowiec z 48 pkt., Rafał Męcik z 6 pkt., 
Piotra Moradewicz z 14 pkt. i Kamil Kozak z 39 pkt., uzyskując w su-
mie 183 pkt. Tyle samo wystrzelała ekipa Urzędu Gminy: Zygmunt 
Skrzypiec 35 pkt., Andrzej Pawłowski 23 pkt., Mariusz Musialik 44 
pkt., Marek Minkina 13 pkt. i Paweł Krzyczmonik 68 pkt.

Bandera w górę!
Żeglarze z różnych klubów, zrzeszonych w Częstochowskim Okręgo-
wym Związku Żeglarskim, spotkali się w środę 1 maja w Jastrzębiu, 
żeby oficjalnie zainaugurować sezon żeglarski. Od nowego sezonu 
właścicielem terenów, na których znajdują się ośrodki klubów że-
glarskich jest Gmina Poraj, a administratorem terenów w jej imieniu 
będzie Yacht Club „Zefir – Drakkar”.W uroczystości wzięli udział, ko-
rzystając z zaproszenia prezesa CzOZŻ Grzegorza Lipowskiego, m.in.: 
wójt Łukasz Stachera, kierownik Referatu Promocji Andrzej Ko-
złowski, a przede wszystkim władze związku i licznie zgromadzona 

brać żeglarska. Pewien niepokój wśród żeglarzy budziły przez ostat-
nie tygodnie kwestie związane z wykupieniem przez Gminę Poraj od 
Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. terenów, na których 
znajdują się ośrodki żeglarskie. Zupełnie niepotrzebnie obawy szyb-
ko zostały rozwiane przez wójta Łukasz Stacherę, który uspokoił brać 
żeglarską, zapewniając o jeszcze większych możliwościach rozwoju 
sportów wodnych i żeglarstwa na Zalewie Porajskim. Sprzyjać temu 
będą wspólne działania Urzędu Gminy i nowego administratora 
terenów, którym będzie Yacht Club „Zefir – Drakkar”, któremu preze-
suje radny Tomasz Brymora. W podziękowaniu za dotychczasową 
pracę na rzecz rozwoju żeglarstwa i promocji Gminy Poraj specjalny 
grawerton od władz Gminy Poraj otrzymał prezes CzOZŻ b.sena-
tor Grzegorz Lipowski. Specjalne uhonorowanie od władz Związku 
otrzymali Tomasz Brymora i Robert Grabski za dokonanie nie lada 
wyczynu, jakim było opłynięcie przez tą parę porajskich żeglarzy 
Przylądka Horn, czego dokonali w końcu ubiegłego roku. 

Awansowali do województwa
W Żarnowcu odbyły się Mistrzostwa Rejonu Zawierciańskiego Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Siatkowej Chłopców. Ekipa ze Szko-
ły Podstawowej w Poraju awansowała do etapu wojewódzkiego. W 
pierwszym secie grał I skład Poraja z II składem Zawiercia, w II secie 
odwrotnie. Naszą szkołę reprezentowali: Dominik Makuch (kapitan), 
Paweł Całus, Szymon Szecówka, Jakub Szczypiński, Szymon Sikorski, 
Kacper Kret, Karol Stępień, Bartosz Szecówka, Michał Markiewicz, 
Marcin Gajewski. Opiekunem był Przemysław Hajducki.

Kurier Porajski  – Miesięcznik Gminy Poraj.
 
Egzemplarz bezpłatny.  Nakład 2500 egz.  

Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury 
im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju,  
ul. Piłsudskiego 14, 
tel. (0-34) 314 55 48; 
Skład: spotart.pl, 
Redaktor naczelny:   Andrzej Kozłowski. 
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Więcej informacji na:  WWW.ugporaj.pl

promujemy lokalne firmy!

istnieje możliwość insertowania wkładek reklamowych w kurierze porajskim. 

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

Program:
7 czerwca, GOK im.J.Gniatkowskiego w Poraju,
godz. 17.00 Promocja książki Janusza Świądra „Apassio-
nata. Wspomnienia o Januszu Gniatkowskim”
godz. 19.00 Otwarcie wystawy plakatów Janusza Gniat-
kowskiego

8 czerwca, Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II 
w Częstochowie
godz. 10.00 Przesłuchania konkursowe
Skład jury: Maria Szabłowska, Paweł Sztompke, 
Marek Gaszyński i Edward Spyrka 

9 czerwca, Amfiteatr w Żarkach Letnisku
godz. 15.00 – 17.00 Koncert laureatów

godz. 17.00 – 19.00 Koncert gwiazd, wystąpią:  
 Danuta Błażejczyk     
 Krystyna Maciejewska     
 Danuta Stankiewicz     
 Elżbieta Wojnowska     
 Krzysztof Cwynar     
 Tadeusz Woźniakowski

Prowadzenie: Ryszard Rembiszewski
19.00 – 20.00 Mikrofon otwarty     


