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informacje

BASEN W ŻARKACH LETNISKU JUŻ CZYNNY

Od ubiegłego tygodnia funkcjonuje w nowym sezonie letnim Basen w Żarkach Letnisku. Lipcowe upały sprzyjają korzystaniu z gminnego obiektu. W weekendy z kąpieliska
w Żarkach Letnisku korzystają tłumy spragnionych wody i słońca. Obiekt posiada zaplecze socjalne z prysznicami i toaletami. Ofertę wzbogaca boisko do siatkówki plażowej.
Są odrębne strefy do pływania dla dorosłych i dla dzieci. Wstęp na basen jest bezpłatny.
Obiekt został dopuszczony do kąpieli przez Sanepid. Basen zabezpieczany jest przez
ratowników wodnych.

Szanowni Państwo,
Oddajemy do Państwa
rąk kolejny, najnowszy numer „Kuriera Porajskiego”,
miesięcznika poświęconego bieżącym wydarzeniom
oraz informacjom z naszej
gminy. W tym numerze
zachęcam szczególnie do
zapoznania się z realizowanymi obecnie inwestycjami,
relacją z III Festiwalu Piosenek Janusza Gniatkowskiego, wydarzeń szkolnych
i innych w naszej gminie
oraz rozmową z prezesem
PORECO. Z ogromną przyjemnością pragnę zaprosić
Państwa na Dni Gminy Poraj, które w tym roku odbędą się w dniach 7-8 lipca na
Ośrodku Sportów Wodnych
i Rekreacji w Jastrzębiu. Zaplanowaliśmy szereg atrakcji. Mam nadzieję, że chwile
spędzone na święcie naszej
gminy, będą czasem pełnym wrażeń i niezapomnianych momentów. Wszystkim dzieciom, młodzieży,
rodzicom, nauczycielom i
pracownikom oświaty, życzę przyjemnych i bezpiecznych wakacji. Zapraszam do
miłej lektury najnowszego
numeru naszego miesięcznika.
Z poważaniem
Wójt Gminy Poraj
Łukasz Stachera
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BISKUP jan WĄTROBA W PORAJU
Z duszpasterską wizytą w Gminie Poraj
przebywał biskup
Archidiecezji Częstochowskiej
Jan
Franciszek Wątroba.
W Urzędzie Gminy
odbyło się spotkanie
wójta Łukasza Stachery z bs. Wątroba
oraz dziekanem Dekanatu Porajskiego
ks. dr. Zdzisławem
Zgrzebnym,
proboszczem
Parafii
pw. Najświętszego
Serca Pana Jezusa w
Poraju.

gospodarka komunalna

Ogłoszenie
W związku z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz podjętą Uchwałą Rady
Gminy Poraj Nr 152(XXII)2012 z dnia 31 maja 2012r.- informuję, że od 18 czerwca br. ulegają zmianie ceny za wodę i ścieki.

Dla stałych mieszkańców gminy Poraj:
cena 1m³ wody wyniesie 			
- 1,84 zł + VAT 8%,
cena 1m³ ścieków wyniesie 			
- 3,35 zł + VAT 8%.
Podwyżka za wodę dla użytkowników wyniesie więc 34 gr + VAT 8%, natomiast za ścieki 65 gr + VAT8%.
Jednocześnie informuję, że różnica w cenie wody i ścieków będzie pokrywana z budżetu gminy - dla
stałych mieszkańców - w kwotach:
za wodę 80 gr + VAT 8% i 1,95 zł + VAT 8% za ścieki
Dla pozostałych odbiorców, w tym osób nie będących stałymi mieszkańcami gminy Poraj, ceny będą
wynosić:
- cena za 1m³ wody
		
- 2,64 zł + VAT 8%
- cena za 1m³ ścieków
- 5,30 zł + VAT 8%
Podane ceny będą obowiązywać do 17 grudnia 2013roku.

PORÓWNANIE CEN NETTO WODY I KANALIZACJI W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH

Wójt Gminy Poraj
Łukasz Stachera

Woda

Kanalizacja

Myszków

3,26

4,53

Zawiercie

4,28

5,24

Koziegłowy

3,08

4,20

Niegowa

3,00

3,38

Częstochowa

3,23

4,79

Żarki

3,00

3,00

Poczesna

3,23

4,79

Janów

3,00

4,00

Olsztyn

3,23

4,79

Blachownia

3,23

5,16

Konopiska

3,23

4,79

Poraj

1,84

3,35

GMINA

Radni Gminy jako oczywistą przyjęli uchwałę w brzmieniu zaproponowanym przez Spółkę PORECO. Kwestia podniesienia stawek za wodę i ścieki była wielokrotnie podejmowana na komisjach, w
związku z raportem NIK, który potwierdzał oczywistą niegospodarność poprzednich władz gminy.
Istotnym czynnikiem są dopłaty z budżetu gminy w celu zniwelowania „szoku” jakim są podwyżki.
Pojecie „szok” zawiera cudzysłów, gdyż mieszkańcy gminy od dawna spodziewali się podwyżek cen
za wodę i ścieki.
Przewodnicząca Rady Gminy
Katarzyna Kaźmierczak
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inwestycje

Lato w pełni, inwestycje ruszają z kopyta

W okresie wakacyjnym rozpędu nabiorą, zaplanowane przez Urząd Gminy Poraj na ten rok, inwestycje w gminie. Na ich
realizację pozyskiwane są środki zewnętrze, w tym unijne. Są i te, które współrealizowane będą z innymi instytucjami,
PKP S.A. czy Urzędem Marszałkowskim. W bieżącym numerze sygnalizujemy najważniejsze z nich.
Szanowni Państwo,
Wakacje to czas wypoczynku. Jednak nie dla wszystkich. Urząd Gminy pracować będzie pełną parą, a zaplanowane
inwestycje wejdą w ostrą fazę realizacji. W tym główne zadania inwestycyjne:
1.
Modernizacja drogi wojewódzkiej DW 791 w Poraju wraz z przebudową ronda i budową ścieżek pieszorowerowych;
2.
Przebudowa i remont przejazdu kolejowego w Poraju;
3.
Budowa oczyszczalni dla Masłońskiego i Żarek Letniska;
4.
Budowa sieci kanalizacyjnej w Jastrzębiu - II etap;
5.
Budowa kanalizacji w Żarkach Letnisku - I etap;
6.
Budowa kanalizacji w Masłońskim- I etap;
7.
Budowa Przedszkola w Żarkach Letnisku;
8.
Zagospodarowanie infrastruktury wokół kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” w Poraju;
9.
Przebudowa i modernizacja Kina „Bajka” w Poraju;
10.
Kontynuacja prac związanych z odwodnieniem gminy, modernizacja dróg gminnych, budowa chodników,
montaż oświetlenia ulic w newralgicznych miejscach, działania w obszarze: oświaty, pomocy społecznej, służby
zdrowia, ekologii, bezpieczeństwa publicznego, promocji, kultury, kultury fizycznej i sportu oraz ładem przestrzennym
i zagospodarowaniem centrów miejscowości.
Oczywiście realizowanych zadań inwestycyjnych będzie dużo więcej. W tym wydaniu Kuriera zwracamy uwagę na
realizację najważniejszych z nich.
Jednocześnie przepraszamy Państwa za wszelkie utrudnienia, które będą związane z realizacją inwestycji, w tym
głównie inwestycji drogowych i kolejowych.
Katarzyna Kaźmierczak 										
Przewodnicząca Rady Gminy Poraj								
wraz z Radnymi
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Łukasz Stachera
Wójt Gminy Poraj

inwestycje

Kontynuacja odwodnienia gminy

W bieżącym roku we wszystkich sołectwach Gminy Poraj kontynuowane będą prace związane z wykonaniem odmuleń
rowów i wykonaniem przepustów. Prace przebiegać będą etapowo. Dziś prezentujemy zakres prac objętych pierwszym
etapem. II etap jest w fazie przygotowań, obejmie około 5 km rowów i realizowany będzie również w tym roku.
I. Poraj
1. Odmulenie rowu na terenie osiedla „Kosmodrom” dł. ok. 310 mb
2. Odmulenie ręczne rowu w rejonie
ul. Zielonej dł. ok. 300 mb
II. Gęzyn
1. Odmulenie rowu za budynkiem
skupu mleka dł. ok. 200 mb
1.
Odmulenie rowu za rowem
zakrytym dł. ok. 200 mb
III. Choroń
1. Odmulenie rowu w rejonie ul.
Leśnej w Choroniu dł. 600 mb w tym
naprawa przepustu z rur betonowych 600 mm dł. ok. 25 mb
IV. Kuźnica Stara
1.Odmulenie rowu od strony
m. Gęzyn w kierunku zalewu dł.
ok. 1300 mb w tym umocnienie

(faszynowanie) rowu na odcinku ok.
150 mb na wlocie do zalewu.
V. Masłońskie
1. Odmulenie rowu odwadniającego
w rejonie ul. Letniskowej dł. ok. 350
mb
2. Odmulenie rowu odwadniającego
w rejonie ul. Letniskowej w kierunku
granicy Gminy Poraj dł. ok. 340 mb
VI. Jastrząb
1. Odmulenie rowu odwadnia-jącego
od ul. Polnej w kierunku rz. „Warta”
dł. ok. 460 mb w tym: naprawa przepustu na rowie w kierunku rz. „Warta”
w ciągu ul. Polnej wykonanego z
płyt drogowych ( naprawa polegać
będzie na zdjęciu płyt, wzmocnieniu podłoża pod płytami, ponowne
ułożenie płyt i wyrównaniu nawier-

zchni drogi w rejonie przepustu ).
VII. Żarki Letnisko
1. Odtworzenie rowu przydrożnego
przy ul. Letniskowej w Żarkach Letnisko dł. 450 mb.
2. Odmulenie rowu przydrożnego
prz ul. Słonecznej dł. 190 mb.

W sumie prace w tym etapie
przebiegać będą na odcinku 4,700
mb. Prace przeprowadzane będą
etapowo, a wykonywanie kolejnych
prac odwodnieniowych będzie realizowane sukcesywnie, we wszystkich
sołectwach.
Kolejny etap prac jest w fazie
przygotowań, obejmie około 5 km.
rowów i realizowany będzie jeszcze w
roku bieżącym.
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inwestycje

Ul. Fabryczna i Skargi w Poraju z nową nawierzchnią

Dobiegły końca prace przy przebudowie ulic Fabryczna i Skargi w Poraju, wykonywane na zlecenie Urzędu Gminy
Poraj. Nowa nawierzchnia, a pod nią uprzednio położona nowa kanalizacja – z tego mogą cieszyć się mieszkańcy tych
ulic, a także wszyscy przejezdni, korzystający z tych odcinków dróg gminnych. Efekt prac jest widoczny.
Na modernizację sieci kanalizacyjnej
oraz położenie nowej nawierzchni
Urząd Gminy Poraj pozyskał środki zewnętrzne z Funduszu Solidarności Unii
Europejskiej. Jesienią przeprowadzono
prace przy położeniu nowej nitki kanalizacji w ciągu tych porajskich ulic. Stare
betonowe rury, na odcinku blisko 400
m, zastąpiły nowoczesne rury z tworzywa sztucznego. Dalszy etap prac przewidywał położenie nawierzchni w ciągu ulic Fabrycznej i Piotra Skargi. Prace
miały zostać przeprowadzone wiosną
2012 roku. I tak się też stało. Wszystko
przebiegło zgodnie z przyjętym harmonogramem prac. Przez kilka dni robotnicy uwijali się, aby wykonać prace.
Roboty budowlane polegają na wykonaniu nowej betonowej nawierzchni.
Konieczność wykonania modernizacji
tego odcinka drogi podyktowana była
złym stanem technicznym nawierzchni
po wykonanych pracach modernizacji
sieci kanalizacyjnej. Liczne nierówności i ubytki oraz brak utwardzonych
poboczy, stwarzały zagrożenie dla
bezpieczeństwa pojazdów i pieszych.

Dziś kierowców cieszy równiutki asfalt
i dogodniejszy przejazd. Dzięki znaczącej poprawie stanu nawierzchni dróg,
poprawiły się warunki ruchu oraz wzrosło bezpieczeństwo użytkowników,
zarówno pieszych jak i kierowców. Ma
to niebagatelne znaczenie zważywszy na fakt, że w pobliżu znajduje się
przedszkole „Leśne Skrzaty” oraz Urząd
Gminy, jak i inne instytucje. „Cieszę się,
że udało się tą inwestycję przeprowadzić

zgodnie z założeniami i celami jakie sobie
postawiliśmy. Otrzymaliśmy na nią środki zewnętrzne. Przed nami sporo pracy,
w tym roku modernizację przejdzie wiele odcinków dróg i chodników w Poraju,
m.in.: droga wojewódzka wraz z rondem,
ul. Zachodnia, Sportowa, I etap ul. Kochanowskiego” – informuje Łukasz Stachera, wójt Gminy Poraj. Dodatkowym
efektem zrealizowanych inwestycji będzie poprawa estetyki miejscowości.

Nowe inwestycje w oświetlenie w Gminie Poraj

W bieżącym roku kontynuowane są intensywne prace przy instalacji nowego oświetlenia ulicznego na kilku drogach
w Gminie Poraj. Nowe lampy już rozjaśniają ul. Kolejową i teren wokół Orlika w Poraju. Prace obejmą również ulice
w innych sołectwach.
Urząd Gminy Poraj zakończył kolejne inwestycje, polegające na wymianie oświetlenia
ulicznego. Obecnie nowe lampy świecą już
przy ul. Kolejowej w Poraju. Na ciągu 750
m odcinka ulicy zamontowano właśnie 16
lamp oraz niezbędne do ich prawidłowego
funkcjonowania zasilanie energetyczne i linie napowietrzne. O zainstalowanie nowej
linii energetycznej przy tej ulicy zabiegali
m.in. mieszkańcy ulicy oraz radny Zbigniew
Rajczyk, który wniósł również merytoryczną pomoc w jej powstanie. Na ul. Okrężnej,
również w Poraju, doświetlone zostały gminne urządzenia sportowe: obiekt Orlika, plac
zabaw oraz siłownia zewnętrzna. W najbliższych planach Urzędu Gminy znajduje się
szereg innych inwestycji w zakresie robót
energetycznych: Inwestycyjne plany obejmują ulice w różnych sołectwach gminy. W
Żarkach Letnisku: Wczasową, Księżycową,
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Wesołą, Sportową, Żurawią, a także oświetlenie okolic żareckiego cmentarza. W Masłońskim, do powstałej niedawno linii w otoczeniu budynku wielofunkcyjnego, dołączą
prace polegające na kontynuacji oświetlenia
ul. Żareckiej oraz zamontowanie oświetlenia
na ulicy Sportowej. W Kuźnicy Starej roboty
obejmą działkę 512/9, czyli tzw. umownie
„drogę do Liszczyka”. W Choroniu będą to ul.
Krzywa oraz Browarna. Prace przy inwestycjach w zakresie instalacji oświetlenia, są na
różnych etapach, także projektowych, jednak
Urząd Gminy podejmuje zintensyfikowane
działania zmierzające do powstania nowego
oświetlenia ulicznego. Instalowane lampy są
energooszczędne, sodowe, oszczędniejsze o
ok. 30% od starych. „Inwestycje mające na celu
unowocześnianie oświetlenia ulicznego stanowią dla wójta Łukasza Stachery i władz gminy,
ważne przedsięwzięcie. Systematycznie co roku

montowane są nowe energooszczędne lampy”. – podkreśla Andrzej Kozłowski, rzecznik
porajskiego UG. Nowe oświetlenie uliczne
z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i warunków życia (c.d. na str. 4)

inwestycje : : who is who . . .
(c.d. ze str. 3) mieszkańców gminy. Dzięki
inwestycjom w oświetlenie uliczne, słabo
oświetlone dotychczas punkty Gminy Poraj
zostaną lepiej oświetlone. Ponadto umiejętne stosowanie nowoczesnych opraw, źródeł
światła i słupów nie tylko obniża koszty eks-

ploatacji i sprawia, że Gmina Poraj po zmroku staje się przyjaźniejsza dla jego mieszkańców, ale także podnosi jej bezpieczeństwo.
Prawidłowe wykonanie tych inwestycji
wymaga współdziałania bardzo wielu zaangażowanych osób. Należy podkreślić, iż gro

prac wykonano również, przy uzupełnianiu
brakujących lamp czy żarówek oraz konserwacji i utrzymaniu infrastruktury oświetleniowej. Te realizowane są na bieżąco, m.in.
także po sygnałach od radnych, sołtysów i
mieszkańców.

Aktualne remonty dróg w Gminie Poraj

W Gminie Poraj trwają intensywne remonty dróg. Niektóre odcinki już są wykonywane, w przypadku innych trwają
procedury przygotowawcze. Wkrótce wiele ulic, we wszystkich niemal sołectwach, zyska nową nawierzchnię.

Sezon wiosenno – letni to okres wzmożonych prac inwestycyjnych na drogach
gminnych. Dla władz gminy remonty i
modernizacja dróg to priorytetowe zadania. Aktualnie trwają prace związane
z modernizacją dróg w Żarkach Letnisku.
Prace prowadzone są w ciągu ul. Długiej,
Wesołej i ul. Okrężnej, gdzie droga została utwardzona frezem, podobnie jak na
ul. Sąsiedzkiej w Masłońskim. W Poraju
wykonano równanie nawierzchni bocznej ul. 3 Maja. W Choroniu lifting przeszła
ul. Browarna. Gdy tylko gminni drogowcy ukończą roboty w Żarkach Letnisku,
wykonywane będą dalsze remonty odcinków dróg w sołectwach Gminy Poraj.
Wykonano także naprawy nawierzchni
dróg dojazdowych do pól w Choroniu,
Jastrzębiu i Gęzynie. We wszystkich sołectwach wykonana została pozimowa
naprawa dróg i uzupełnianie ubytków.
Na zlecenie Gminy wykonano komplek-

sowo wykaszanie poboczy dróg w Gminie Poraj. Pielęgnowana jest także zieleń
przydrożna. Wiele innych odcinków dróg
czeka na zakończenie procedur przygotowawczych, głównie rozstrzygnięć przetargowych. Zakończył się przetarg na
remont nawierzchni i chodnika w ciągu
ul. Raczyńskiej na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Jasnej. Po całkowitym zakończeniu procedur prace ruszą pełną parą.
Podobnie na ulicach Górskiej, Źródlanej i
Piwnicznej w Choroniu. W tym roku nowa
nawierzchnia pojawi się w Poraju na ulicach Zachodniej, Sportowej oraz I etap
ul. Kochanowskiego. Prace inwestycyjne
obejmą również chodniki przy następujących ulicach: w Poraju – I etap ul. Kościelnej, ul. Wesoła, I etap ul. Leśnej, I etap
ul. Chorońskiej; w Żarkach Letnisku – na
newralgicznym odcinku, kontynuacja
chodnika przy ul. Słonecznej wzdłuż ul.
Letniskowej oraz w Kuźnicy Starej przy

Who is Who w Gminie Poraj - cz. VI

szkole w kierunku Gęzyna. Jednak największa tegoroczna inwestycja dotyczy
modernizacji drogi wojewódzkiej 791, na
odcinku od Masłońskiego do Osin wraz
z budową ścieżek pieszo-rowerowych
i nowego ronda w Poraju. Szacowany
koszt inwestycji to ok. 15 mln zł. Sukcesywnie uzupełniane jest oświetlenie ulic
we wszystkich sołectwach, w newralgicznych miejscach, celem zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców. „Kierowcy na
wielu odcinkach dróg muszą uzbroić się w
cierpliwość. Może nie ma zbyt dużych problemów w ruchu, jednak mogą się pojawić
utrudnienia na remontowanych ulicach.
Przepraszamy wszystkich kierowców za
komplikacje z tym związane”. – podkreśla
Łukasz Stachera, wójt gminy Poraj. Ze
sporymi utrudnieniami wiązać się będzie
największa drogowa inwestycja w gminie
Poraj – modernizacja drogi wojewódzkiej.

Rafał Polegaj – muzyk, nauczyciel, sportowiec

Rocznik 1980. Choć urodzony w Tychach, dorastał w Kamienicy Polskiej, a od kilkunastu lat związany
z gmina Poraj. W Kamienicy Polskiej ukończył sześć klas szkoły podstawowej, po czym stwierdził, że
ówczesny system edukacyjny dla niego - chłopaka z artystyczną duszą i ambicjami, jest mało praktyczny. Porzucił więc naukę w szkole podstawowej i rozpoczął kształcenie w I klasie Liceum Muzycznego w
Częstochowie. Od tej chwili na poważnie zajął się muzyką, z którą związał już całe swoje dorosłe życie.
Była to kontynuacja dziecięcych zainteresowań. Wychowany w muzycznych tradycjach rodzinnych,
mający wujka, znanego muzyka Grzegorza Ciejpa, już w latach wczesnego dzieciństwa, jako pięciolatek
zainteresował się muzyką. Jego dziecięcą pasją stał się akordeon, a później w już jako ośmiolatek
posmakował gry na klarnecie. I to było to! Wielogodzinna, systematyczna nauka gry, ćwiczenia, a
także występy z orkiestrą dęta z Kamienicy Polskiej zainteresowały go dogłębnie. Klarnet stał się jego
głównym instrumentem – rodzaj dźwięku, brzmienie, możliwości wykonawcze, a wreszcie jego czar
spowodowały, że postanowił kontynuować kształcenie gry na klarnecie, włączając stopniowo inne instrumenty dęte. Stąd studia na Akademii Muzycznej w Łodzi u prof. Ryszarda Ryczla, które kończy z indeksem z piątkami, wspaniałą
obroną pracy dyplomowej z muzyki Claudea Debussego, pod znamiennym tytułem: ”Pracowałem stopniowo nad wyeliminowaniem
wszystkiego czego mnie nauczono”. Już na studiach trafił do gminy Poraj. Rozpoczął występy z Jurajską Kapelą Biesiadną Mirosława
Podlejskiego, a później współpracę z Januszem Gniatkowskim i Krystyną Maciejewską. Został instruktorem muzyki w porajskim
GOK-u. Grywał w różnych składach zespołów jazzowych, kameralnych, głównie w kwartecie klarnetowym „Klub Dyskusyjny”, a także
w zespole „Ale jazzda”, z którym odnosił wymierne sukcesy regionalne. Na krótko związał się gminą Janów, grywając na różnych wydarzeniach kulturalnych w tej gminie, m.in. „Jurajskim Lecie Filmowym”, na którym wystąpił razem z aktorem i perkusistą Piotrem
Gąsowskim oraz z częstochowskim środowiskiem muzycznym. Jego powołaniem jest przekazywanie piękna muzyki młodszym od
siebie, którym tłumaczy, że „talent to 20% sukcesu, reszta to ciężka praca, sumienność, systematyczność”. Jest nauczycielem muzyki,
w różnych szkołach w gminie. Aktywnie włącza się w organizacje różnych wydarzeń kulturalnych. Jego wielką pasją jest sport. Grał
w piłkę nożna w klubie w Kamienicy oraz jazda na łyżwach i hokej, a także inne dyscypliny sportowe.
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gospodarka komunalna

Gmina dopłaci do wody

O gminnej spółce PORECO z jej prezesem Rafałem Kępskim rozmawiają Andrzej Kozłowski i Paweł Krzyczmonik.
Panie prezesie minęło kilka tygodni
od powołania pana przez Radę Nadzorczą na stanowisko prezesa. Dziś
możemy już zapytać co uważa pan
za priorytet w swojej działalności?
Chcę i będę dożył do tego, aby w Gminie Poraj spółka której zarządzam była
otwarta dla mieszkańców, spełniała
ich oczekiwania oraz uregulowała
to, co przez wiele lat było zaniedbywane. Niestety, ale obecna sytuacja
jaką zastałem jest bardzo trudną i realizacja wszystkich planów wymagać
będzie długiego okresu i szczegółowo zaplanowanego procesu. Mowa
tutaj przede wszystkim o przejrzystej
procedurze regulującej zbiorowe dostarczanie wody i odprowadzanie
ścieków. Kolejne ważne zadania to
wymiana wszystkich wodomierzy,
proces długotrwały i kosztowny lecz
niezbędny. Oczywiście grzechem
byłoby nie powiedzieć o starej infrastrukturze wodociągowej. Temat bardzo skomplikowany ale także trzeba
będzie się pochylić nad nim się w
najbliższym czasie. Wiele wyzwań dla
spółki ale obiecuje że dołożymy maksimum starań aby te tematy były regulowane.
Jak obecnie przedstawiają się ceny,
zostały one zmienione, w jaki sposób?
Tak, zostały one zmienione. Z przeprowadzonej kalkulacji przez spółkę
wynika, iż cena wody za m3 powinna
wynosić 2,64 zł, a za m3 odprowadzanych ścieków 5,30 zł. W dniu 31 maja
br. Rada Gminy uchwaliła ceny i stawki opłat w wysokości zaproponowanej
przez spółkę, natomiast na wniosek
Wójta Gminy Poraj, Rada Gminy w
Poraju podjęła decyzje o dokonaniu
dopłaty z budżetu gminy dla każdego
mieszkańca Gminy (zameldowanego
w Gminie) w kwocie 80 groszy za m3
wody i 1,95 za m3 odprowadzonych
ścieków. W związku z powyższym
cena wody dla mieszkańca Gminy za
1 m3 wynosi 1,84 zł, a za m3 odprowadzonych ścieków 3,35 zł. Ceny te
są cenami netto i będą obowiązywać
przez 18 miesięcy. Chociaż ceny zostały podwyższone to nadal są najniższymi w naszym regionie.
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ci są tylko mieszkańcy zameldowani
w Gminie Poraj.
Tak, tylko stali mieszkańcy Gminy
Poraj, zgodnie z wnioskiem Wójta i
uchwałą Rady Gminy, zostali objęci
dopłatami do cen wody i ścieków. Ta
decyzja była podyktowana przekonaniem iż zaniedbania z poprzednich
lat w kwestii braku sukcesywnego
regulowania cen nie mogą ponieść
sami mieszkańcy. Ten ciężar został po
części przerzucony na Gminę w postaci dopłat za każdy m3 dostarczonej
wody i odprowadzonych ścieków.
A jak teraz mieszkańcy będą się rozliczać za wodę i ścieki?
Bardzo podobnie jak do tej pory.
Faktury za okres przejściowy będą
rozliczane proporcjonalnie, czyli do
17 czerwca po starej cenie, a od 18
czerwca po nowej. Za ten jak powiedziałem „przejściowy” okres będą
dwie faktury. Niebawem pracownik
spółki odwiedzi każdego mieszkańca i dokładnie wytłumaczy wszystkie
ewentualne niejasności. Spółka planuje także inne rozwiązania mające
na celu ułatwienie mieszkańcom dokonywanie opłat za wodę i kanalizację m.in. opłaty ryczałtowe, przekazywanie stanu wodomierza przez internet. O wszystkich zmianach będziemy
na bieżąco informować wszystkich
mieszkańców.
Czy spółka musi podpisywać z mieszkańcami nowe umowy?
Tak, jest to niezbędne. Obecnie pracownicy spółki sukcesywnie przy
odczytach wodomierzy przekazują mieszkańcom nowe umowy do
podpisania, lecz w celu usprawnienia całej procedury, prosimy
o zgłaszania się do siedzibie Spółki
przy ulicy Górniczej nr 21 w Poraju w
celu zawarcia nowej umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie
ścieków.
Na koniec zapytamy czy przeprowadzone zmiany organizacyjne będą
mieć wpływ na obsługę mieszkańców przez nowy podmiot.
Mam nadzieję, że tak, ale w stronę
lepszej obsługi. Właśnie po to spółka jest powoływana. Obecnie mamy
okres przejściowy: przekazywanie
wszystkich dokumentów, zmiana sie-

dziby, podpisywanie nowych umów
i tym podobne procedury. Jest to
Prelegenci
okres wzmożonej pracy wszystkich
sesji inaugupracowników spółki, ale z pewnością
racyjnej:
nie wpłynie to negatywnie na
samą
obsługę mieszkańca. Staramy się robić to sprawnie i bez zamieszania.
Wszystkie osoby, które chcą uzyskać
więcej informacji na temat działalności spółki czy wszystkich kwestie
dotyczących dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zapraszamy do
siedziby spółki przy ulicy Górniczej
21. Zapraszam także do odwiedzania
naszej strony www.poreco.pl.

„PORECO” sp. z o.o.
42-360 Poraj, ul. Górnicza 21
NIP 577 197 50 09,
REGON 242917840
KRS 0000422276
www. poreco.pl,
biuro@poreco.pl
tel./fax (34) 314 76 54
w godz. 7.00 – 15.00
kom. 601 349 378 po 15.00

kultura : : imprezy

Fotorelacja:
III Festiwal Piosenek
Janusza Gniatkowskiego
Poraj 2012

Indonezja w wykonaniu
Ewdarda Hulewicza zachwycała

Elżbieta Jatulewicz z Żarek Letniska
zwyciężczyni kat. seniorzy
Krystyna Maciejewska
- powrót na scene w wielkim stylu

Anna Świątczak - Wiśniewska

Uczestnicy zmagań konkursowych
nagrodzeni zostali
atrakcyjnymi nagrodami

Więcej informacji na: www.gniatkowski.info
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imprezy : : kultura

uczą się gotować

Nauka gotowania stała się ostatnio bardzo modnym zajęciem. Telewizje prześcigają się, by promować kucharzenie, a wszelkiego
rodzaju warsztaty kulinarne zaczęły cieszyć się coraz większą popularnością. Nic dziwnego więc w tym, że te zorganizowane
przez Gminny Ośrodek Kultury w Poraju przezywają prawdziwe oblężenie. Do tej pory odbyły się już dwa spotkania kulinarne, w
Poraju i Masłońskim.
Przed miesiącem ruszyła inicjatywa
Warsztatów Kulinarnych realizowanych
przez Gminny Ośrodek Kultury, których
inicjatorem jest sekretarz Maria Magdalena Gurbała. Uczestnictwo w warsztatach kulinarnych może być świetną
przygodą i niezłą rozrywką, a przy okazji
można nauczyć się różnorodnych kuchennych sztuczek oraz poznać sekrety różnych kuchni regionalnych. W ten
nowy trend świetnie wpisały się kulinarne warsztaty „Wiosna w kuchni”. W piątek
25 kwietnia miłośnicy kuchni spotkali się
w Galerii Sztuki Współczesnej w Poraju,
gdzie grillować uczyli znakomita kucharka Jolanta Zalega, radna Gminy Poraj
z Jastrzębia i Przemysław Bąk, radny
Gminy Poraj z Kuźnicy, a następnie w budynku wielofunkcyjnym w Masłońskim,
gdzie warsztaty poprowadziły panie z

Klubu „Natalinki” pod czujnym okiem Józefy Grzesik. Dodatkową niespodzianką
był pokaz produktów firmy Zepter, która
ufundowała też upominki dla uczestników warsztatów, w tym wartościową biżuterię jako nagrodę główną. Zmagania
w kuchni obserwowali m.in. wójt Łukasz
Stachera, sekretarz Maria Magdalena

Gurbała, dyrektor GOK Magdalena Ryziuk – Wilk. Nagrodą dla uczestników
za cierpliwość i wytężoną pracę podczas
przygotowywania potraw jest ich degustacja i zdobycie nowych umiejętności.
Przepisy potraw przyrządzanych w trakcie warsztatów dostępne są na stronie
GOK w Poraju www.gokporaj.pl.

Kącik z Pegazem

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

II MIEJSCE- Olek Grabowski - lat 5
Rodzic pomagający- mama Katarzyna
Kiedy rano słonko świeci do przedszkola idą dzieci,
A w przedszkolu już od rana jest wesoło , jest zabawa.
Na dywanie rozrabiamy, klocki lego układamy.
Są piosenki i wierszyki, czasem także teatrzyki.
Nigdy nuda nie doskwiera- mam tam swego przyjaciela
Spędzam z nim wesołe chwile więc czas szybko mi tu płynie
Więc ja lubię rano wstawać, bo przedszkola fajna sprawa.
II MIEJSCE- Łukasz Barszcz - lat 5
Rodzic pomagający - tata Marcin
Kiedy moja rączka macha
Pa pa mama, pa pa tata
Wtedy właśnie dobrze wiem,
Że wstał znowu nowy dzień
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Do przedszkola wtedy wchodzę,
Gdzie jest fajnie, gdzie muzyka
Gdzie się świetnie dzieci bawią
Tam gdzie pani jest Monika.
II MIEJSCE- Marcel Tyrek - lat 4
Rodzic pomagający- mama Bernadetta
Kiedy rano się obudzę
Nie grymaszę , nie marudzę.
Idę żwawo do przedszkola
Bo zabawa mnie już woła.
I zabawki też czekają
Do zabawy zapraszają
Auta, klocki ,plac budowy
Tu na nudę nie ma mowy!!!

kultura : : wydarzenia

Janusz Gniatkowski patronem Gminnego Ośrodka
Kultury w Poraju
W niedzielę 10 czerwca Gminny Ośrodek Kultury w Poraju przeżył doniosłe chwile. Zyskał patrona – zmarłego przed
rokiem wybitnego piosenkarza, Honorowego Obywatela Gminy Poraj Janusza Gniatkowskiego. W trakcie III Festiwalu
Piosenek Janusza Gniatkowskiego, który odbywał się w dianch 9-10 czerwca, uroczyście odsłonięto pamiątkowy napis
na elewacji budynku.
Gminny Ośrodek Kultury w Poraju zyskał patrona. W niedzielę 10 czerwca,
uroczyście odsłonięto napis: „Gminny
Ośrodek Kultury im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju”. Aktu tego dokonano w trakcie III Festiwalu Piosenek
Janusza Gniatkowskiego. Nowy napis
odsłonili: żona artysty Krystyna Maciejewska, wicemarszałek Województwa Śląskiego Mariusz Kleszczewski,
wójt Gminy Poraj Łukasz Stachera,
przewodnicząca Rady Gminy Katarzyna Kaźmierczak oraz dyrektor
GOK w Poraju Magdalena Ryziuk
– Wilk. Inicjatorem nadania imienia było Stowarzyszenie Miłośników
Twórczości Janusza Gniatkowskiego
„Apasjonata” w Poraju, któremu szefuje Ewa Matuszczyk. Na sesji w dniu
31 maja br. radni Rady Gminy Poraj
podjęli jednogłośnie uchwałę o nadaniu imienia tej instytucji. Wójt wyraża
również wdzięczność dla pani Krystyny Maciejewskiej, za wyrażenie zgody
na patronat. Taki patron dla Gminne-

go Ośrodka Kultury to wielkie wyróżnienie, honor i zaszczyt. „Na tę chwilę
Gminny Ośrodek Kultury i mieszkańcy
czekali ponad 35 lat. To ogromny zaszczyt dla GOK, ale również bardzo
poważne zobowiązanie. Zaszczyt,
gdyż patronować naszej instytucji będzie wielki artysta, a zobowiązanie dla

nas wszystkich byśmy nie zapominali
o dorobku Janusza Gniatkowskiego,
jego zasługach dla naszej gminy oraz
dążyli do proponowania coraz wartościowszej oferty kulturalnej.” - mówi
wójt gminy Łukasz Stachera. Do czego władze gminy starają się dążyć.

„Apasjonata” królowała w Poraju
Łukasz Baruch z Dąbrowy Górniczej, Aleksandra Płóciennik z Poręby, Marcelina Kocjan z Kamienicy Polskiej
oraz Monika Bocian z Poraja i Elżbieta Jatulewicz z Żarek Letniska to zwycięzcy III Festiwalu Piosenek Janusza
Gniatkowskiego, który w dniach 9-10 czerwca odbył się w Poraju. Festiwal potwierdził, że utwory artysty, który przed
pięćdziesięciu laty bił rekordy popularności, nadal cieszą się bardzo dużym powodzeniem, także wśród najmłodszych
wykonawców. Organizatorem Festiwalu byli: Stowarzyszenie Miłośników Twórczości Janusza Gniatkowskiego
„Apasjonata”, Urząd Gminy Poraj i Gminny Ośrodek Kultury oraz ogromna grupa wolontariuszy Stowarzyszenia
Pomocy Dzieciom „Aspera”. Patronat nad Festiwalem objął Wójt Gminy Poraj.
W środę 6 czerwca przypadła rocznica
urodzin Janusza Gniatkowskiego, wybitnego artysty, piosenkarza, należącego
do najpopularniejszych polskich artystów.
Jego karierę przerwał na początku lat 90tych tragiczny w skutkach wypadek. Zmarł
w lipcu ubiegłego roku, w swoim domu w
Poraju. Honorowy Obywatel Gminy Poraj.
Do dziś jego utwory pozostają nieśmiertelne, zyskując wiernych naśladowców
w coraz młodszych pokoleniach wykonawców. O czym mogliśmy się przekonać
w trakcie III Festiwalu Piosenek Janusza

Gniatkowskiego, który odbył się w dniach
9-10 czerwca w Poraju. Wszyscy chcący
zmierzyć się w festiwalowym konkursie,
stanęli do sobotnich przesłuchań w porajskim Kinie „Bajka”, przed profesjonalnym
jury: przewodnicząca piosenkarka Hanna
Rek, radiowcy Maria Szabłowska, Paweł Sztompke, Marek Gaszyński oraz
muzyk i kompozytor Czesław Majewski,
które oceniło łącznie 45 wykonawców w
pięciu kategoriach wiekowych, zwracając
szczególną uwagę na: muzykalność, dykcję, interpretację utworu i kulturę scenicz-

ną. W kategorii dzieci do lat 7 zwyciężyła
Aleksandra Płóciennik z Poręby, przed
Natalią Ząbkiewicz z Poraja i Martyną
Jędrzejewską z Poraja. W tej kategorii wyróżnienie za wizerunek sceniczny otrzymał
Krzysztof Bocian z Poraja. W kategorii
dziecięcej od 8 do 12 lat zwyciężyły porajanki Monika Bocian przed Katarzyną
Ząbkiewicz i Anną Górską. Wyróżnienie
otrzymał Bartosz Marchewka. Marcelina
Kocjan z Kamienicy Polskiej wygrała sceniczną rywalizację w kategorii młodzież
14-17 lat, przed Angeliką Proszowską z
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imprezy mijającego miesiąca
Jastrzębia i Natalią Struzik z Myszkowa.
Wśród dorosłych 18-50 lat zwyciężył Łukasz Baruch z Dąbrowy Górniczej, przed
Magdaleną Łągiewką z Jastrzębia i Tercetem z Duszą. W kategorii seniorzy powyżej 50 lat wygrała Elżbieta Jatulewicz
z Żarek Letniska, przed Bożeną Związek
oraz Zespołami „Porajanki” i „Kalina” z Jastrzębia, Kuźnicy, Gęzyna. Wszyscy mieli
możliwość zaprezentowania się szerokiej
publiczności na niedzielnym koncercie
laureatów. Z piosenkami Gniatkowskiego
wystąpiły także porajskie „Malwy”i Jurajska Kapela Biesiadna. Łukasz Baruch otrzymał również specjalną nagrodę Związku
Artystów Scen Polskich dla najlepszego
wykonawcy III Festiwalu Piosenek Janusza
Gniatkowskiego. W Koncercie Gwiazd wystąpili: Renata Danel, Anna Jurczyńska,
Anna Świątczak-Wiśniewska, Andrzej

Dyszak, Edward Hulewicz, Romuald
Spychalski, para taneczna Magdalena
Mrozek i Karol Iliew. Festiwal był również powrotem na muzyczną scenę żony
Janusza Gniatkowskiego Krystyny Maciejewskiej, która w niedzielę wystąpiła
z mini recitalem. Koncerty poprowadzili
Ryszard Rembiszewski, Renata Bocian
i Andrzej Kozłowski. Artystom akompaniował także sekstet muzyczny Michała
Walczaka. Zwycięzcy konkursu festiwalowego otrzymali nagrody pieniężne i rzeczowe. Każdy kto nie czuł się na siłach, aby
wystąpić w rywalizacji konkursowej, mógł
spróbować swoich sił w „Otwartym Mikrofonie”, śpiewając piosenki Gniatkowskiego. W trakcie tegorocznego Festiwalu,
do Poraja zjechała rzesza wiernych fanów
Gniatkowskiego. Jego imię nosić będzie
Gminny Ośrodek Kultury w Poraju. Wśród

Festiwal nauki w Żarkach Letnisku
W Szkole Podstawowej w Żarkach Letnisku odbył się Festiwal
Nauki. Uczniowie szkoły pokazali się z najlepszej strony przed
najważniejszym audytorium: nauczycielami i rodzicami, prezentując swoje osiągnięcia, które są naprawdę imponujące.
Uczniowie doskonałe noty zdobywali w licznych konkursach
przedmiotowych, nawet na wyższych szczeblach, turniejach
sportowych, zajmowali wysokie lokaty podczas olimpiad. W
trakcie festiwalu publiczność oklaskiwała ich talenty wokalne,
taneczne, aktorskie, a także umiejętności instrumentalne. Dyrektor Katarzyna Zemła gratulowała sukcesów swoim podopiecznym i zachęcała ich do dalszej nauki i wytężonej pracy.
Festiwal połączono także z obchodami Dnia Matki.

Dzień Dziecka z „Natalinkami”
W Budynku Wielofunkcyjnym w Masłońskim, panie z Klubu
„Natalinki” przy współpracy z GOK w Poraju zorganizowały
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festiwalowych gości byli m.in.: wicemarszałek Mariusz Kleszczewski, burmistrz
Myszkowa Włodzimierz Żak, asystentka
europoseł Małgorzaty Handzlik Katarzyna Merta – Wałek, radni Rady Gminy
Poraj, prezes BGŻ w Myszkowie Jolanta
Grygiel, którzy w większości byli także
fundatorami części nagród konkursowych
oraz gospodarze imprezy: wójt Łukasz
Stachera, przewodnicząca rady gminy
Katarzyna Kaźmierczak oraz dyrektor
GOK Magdalena Ryziuk – Wilk. Każdy
z artystów występujących na Festiwalu
oraz członkowie jury otrzymali pamiątkowe statuetki „Przyjaciel Gminy Poraj”, które
otrzymywać będą od tej pory osoby zaangażowane w pracę na rzecz Gminy Poraj,
w jej rozwój i promocję. Organizatorzy już
pracują nad kolejną edycją festiwalu
(fotografie na str. 9)

festyn z okazji Dnia Dziecka dla najmłodszych mieszkańców
miejscowości. Było wiele śmiechu i radości przy różnych konkurencjach sprawnościowych. Buzie dzieci były „ozdobione”
nie tylko słodkościami, ale także malunkami. Największą popularnością cieszyły się – z racji Euro 2012 – biało-czerwone
flagi i piłki. Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku, własnoręcznie wykonanego przez „Natalinki”. Tego dnia każdy
uczestnik zabawy wyszedł z drobnym upominkiem i radością
po wspaniałej zabawie.

Emeryci z Choronia w Sejmie
Grupa emerytów z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów w Choroniu, w czwartek 24 maja, mogła na żywo
obserwować obrady Sejmu oraz zwiedzić najważniejsze zakątki Warszawy. Wszystko dzięki wspólnej inicjatywie wójta
Łukasza Stachery i Zarządu Koła. Emeryci obserwowali obrady z udziałem znanych posłów, m.in. R.Kalisza, R.Biedronia,
J.Zycha, C.Grabarczyka, odwiedzili słynną Salę Kolumnową miejsce posiedzeń komisji śledczych. Zwiedzanie parlamentu
mogło odbyć się dzięki uprzejmości poseł na Sejm RP Jadwigi
Wiśniewskiej. „W imieniu emerytów z Choronia dziękuję panu
wójtowi Łukaszowi Stacherze za dostarczenie niezapomnianych
wrażeń wycieczkowiczom”. – mówi szef PZERiI Jan Wójcik. A
ich nie brakowało, gdyż zwiedzający Warszawę mogli także zobaczyć m.in. Pałac Prezydencki w trakcie zmiany warty żołnierskiej, Stare Powązki, nowy Stadion Narodowy i inne atrakcje.
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Rywalizowali strażacy ochotnicy
Kilkudziesięciu strażaków ochotników wzięło udział w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych OSP, które odbyły się
w sobotę 9 czerwca na boisku w Choroniu. Rywalizowano w
trzech kategoriach: seniorów, MDP oraz dziewczyn. W kategorii
seniorów zwyciężyli druhowie z Choronia, przed drużynami z
Jastrzębia, Żarek Letniska, Kuźnicy, Gęzyna i Poraja. Wśród młodzieży niepokonany był Jastrząb przed Żarkami Letnisko, Gęzynem i Choroniem. Zwycięskie były Choronianki. Drużynom pamiątkowe puchary i nagrody ufundowane przez Urząd Gminy
Poraj, wręczyli: wójt Łukasz Stachera, komendant powiatowy
PSP w Myszkowie st.bryg. Dariusz Caban, prezes ZGZOSP Mariusz Karkocha i komendant Tomasz Marchewka. Organizatorem zawodów był Zarząd Gminny ZOSP i Urząd Gminy.

Posadzili swoje drzewka

Uświetnili rok Janusza Korczaka
W środę 16 maja kilka drużyn ze szkół podstawowych z powiatu myszkowskiego rywalizowało o Puchar Marszałka Województwa Śląskiego w konkursie „Życie, działalność i twórczość
Janusza Korczaka”, który odbył się w Szkole Podstawowej w
Poraju. Organizatorami były: dyrektor Danuta Służałek – Jaworska, polonistki: Anna Szczęsna i Ilona Hajkowska. Honorowy patronat objęli Aleksandra Banasiak – wicemarszałek województwa i wójt Łukasz Stachera. Zaproszeni goście,
wśród których byli ponadto Anna Socha – Korendo – kierownik ZEAS w Poraju, Paweł Krzyczmonik – pracownik referatu
promocji, dopingowali zawodników i zagrzewali do rywalizacji
o cenne nagrody. Uczestnicy konkursu zmierzyli się z pytaniami o Januszu Korczaku. Zwyciężyła drużyna z Siedlca Dużego,
przez SP Poraj i SP Choroń.

Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu uczestniczyła po raz piąty w
akcji „Posadź swoje drzewko” wraz z Fundacją „Silesia”, która
ufundowała sadzonki roślin. Blisko 100 sztuk roślin posadzono
przy szkolnym placu zabaw. W sumie do tej pory, w ramach
akcji, posadzono już ponad 400 krzewów. W tegorocznych
pracach związanych z sadzeniem krzewów brali udział uczniowie, nauczyciele oraz rodzice uczniów pod czujnym okiem
dyrektor Jadwigi Kidawy. Podczas nasadzeń korzystano z
fachowej porady pana Bareły, właściciela miejscowej szkółki
drzew i krzewów.

Gminne święto porajskich strażaków
W sobotę 26 maja w Choroniu odbył się Gminny Dzień Strażaka.
Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji strażaków,
odprawioną przez ks. Jana Lisieckiego. Po mszy, pod przewodnictwem Orkiestry Dętej z Choronia, druhowie i zaproszeni goście przemaszerowali do miejscowej strażnicy. Prezes Mariusz
Karkocha podsumował działalność OSP w minionym roku, a
najbardziej oddanym druhom przyznano odznaczenia. W tym

Porajanki drugie w województwie
Dziewczęta z Gimnazjum w Poraju wywalczyły drugie miejsce w Wojewódzkiej Gimnazjadzie Młodzieży w Piłce Nożnej,
grając m.in. ze szkołami z Częstochowy i Zagłębia. Skład porajskiej drużyny: Górniak Marta – bramkarz, Chwist Karolina,
Kowalska Paulina – kapitan, Piekarska Paulina, Komendera
Olga, Szecówka Martyna, Salamońska Karolina, Sajdak Julia,
Będkowska Karolina, Floryszczyk Sandra. Opiekun zespołu:
Tomasz Dusza.
Nr6 /2 0 1 2 Ku rier Pora jski 13
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roku Zloty Znak Związku otrzymała dh Zdzisława Lechowska,
Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa Lech Pluta, a medal im.
B.Chomicza Tadeusz Cesarz; Srebrne Medale: Grzegorz Górecki, Marian Słabosz, Artur Polak, Mieczysław Chejduk; Brązowe:
Maciej Chwastek, Tomasz Marchewka, Tomasz Marcinek, Wiesław Komar, Marek Gawron. Odznaki Za Wysługę Lat otrzymali: 30 lat: Krzysztof Klimek; 20 lat: Waldemar Kostarczyk; 15 lat:
Mieczysław Chejduk; 10 lat: Tomasz Marcinek; 5 lat: Stanisław
Kaniewski, Kamil Jaworek, Mateusz Jaworek, Kacper Noszczyk, Krzysztof Pluta, Michał Trybuszewski. Medale za 5-letnią
wysługę lat otrzymali także ks. Jan Lisiecki i rzecznik Andrzej
Kozłowski. Ze strony Zarządu popłynęły słowa podziękowania do wójta Łukasza Stachery, dh Zdzisława Ucieklaka – wiceprezesa Zarządu Powiatowego OSP, Rady Gminy Poraj oraz
wszystkich jednostek OSP. Specjalne statuetki za wkład pracy
na rzecz poprawy bezpieczeństwa od wójta Łukasza Stachery
powędrowały do rąk Zdzisława Ucieklaka oraz zarządu gminnego OSP: Mariusza Karkochy, Tomasza Marchewki, Zdzisławy
Lechowskiej i Pawła Krzyczmonika. Strażackie święto zakończyła wspólna biesiada.

Pontyfikat przełomów
W Galerii Sztuki Współczesnej odbył się wernisaż autorskiej
wystawy Marty Raźniewskiej „Pontyfikat przełomów”, dotyczącej rocznicy beatyfikacji Jana Pawła II. Autorka w tym roku
będzie absolwentką Częstochowskiej Akademii na kierunku
grafika. Bierze udział w licznych konkursach oraz plenerach
porajskiej grupy artystów „Kolor”. Ma na swoim koncie wyjazdy stypendialne do: Francji, Słowacji oraz Brukseli. Od dwóch
lat jest szefową częstochowskiej wspólnoty akademickiej w
Częstochowie, oraz stypendystką Fundacji papieskiej Dzieło
Nowego Tysiąclecia.

Początek sezonu na Zefirze
W sobotę 19 maja w ośrodku żeglarskim Yacht Clubu „ZefirDrakkar” odbyło się uroczyste otwarcie sezonu żeglarskiego
2012. Na uroczystości przybyli członkowie klubu wraz z rodzinami oraz sympatycy białych żagli. W uroczystościach wzięli
również udział przedstawiciele władz CzOZŻ i ŚlZMiNM. Uro-
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czystego podniesienia bandery dokonali najlepsi klubowi żeglarze Karolina Skóra, Jakub Zębik i Maciej Brymora. Pozostała część wieczoru upłynęła na rozmowach i opowieściach o
przebytych rejsach.

Piąty jubileusz
obchodziły „Malwy”

W sobotę 2 czerwca Koło Gospodyń Wiejskich „Malwy” z Poraja obchodziło 5-lecie swojego istnienia. Kilkaset koncertów,
setki imprez, które uświetniały swoimi występami, w różnych
regionach Polski od Mazowsza po Tatry. Występują w składzie:
Halina Podlejska – przewodnicząca, Anna Błaszczyk – skarbnik, Krystyna Pidzik, Bożena Maszczyk, Irena Ciesielska, Janina
Majchrzak, Alina Ptak, Jadwiga Plebanek, a akompaniują im:
Mirosław Podlejski, Józef Majchrzak, Kazimierz Noszczyk z Jurajskiej Kapeli Biesiadnej. Z urodzinowego zaproszenia skorzystali, przybywając z prezentami i życzeniami, m.in.: wicemarszałek województwa śląskiego Aleksandra Banasiak, wójt Łukasz Stachera, asystentka europoseł Małgorzaty Handzlik Katarzyna Merta – Wałek, wicestarosta Jan Kieras, wicedyrektor
ARR w Katowicach Witold Panas, przewodnicząca Rady Gminy
Katarzyna Kaźmierczak, radna powiatowa Anna Socha – Korendo, kierownik BP ARiMR w Myszkowie Małgorzata Gałuszka.
Wystąpiły: KGW „Porajanki”, KGW „Kalina”, KGW „Choronianki”,
Zespół „Carmen”, Kapela „To i Owo”, Jurajska Kapela Biesiadna,
a na deser znany śląski kabaret „Masztalscy” Aleksander Trzaska i Jerzy Ciurlok, który rozbawił wszystkich do łez, zawsze
aktualnymi i śmiesznymi wicami. Nie zabrakło również konkursów, prezentacji historii i osiągnięć „Malw”, prezentowanych przez rzecznika Andrzeja Kozłowskiego, prowadzącego
imprezę. Przewodnicząca koła Halina Podlejska uhonorowała
okolicznościowymi dyplomami wszystkie osoby, które w ciągu ostatniego pięciolecia niosły pomoc „Malwom”.

Majówka w Jastrzębiu
W sobotę 19 maja odbył się Festyn Rodzinny w Szkole Podstawowej Jastrzębiu, pieczołowicie przygotowany przez społeczność szkolną, przy organizacyjnym nadzorze dyrektor Jadwigi
Kidawy i pod patronatem wójta Łukasza Stachery. Chętnych
do spędzenia w atrakcyjny sposób mieszkańców Jastrzębia i
okolic nie brakowało. Wśród gości mogliśmy zauważyć m.in.:
sekretarza gminy Marię Magdalenę Gurbałę, radną powiatową Annę Sochę – Korendo, radnych gminnych Jolantę Zalegę, Krzysztofa Szustaka, Sylwestra Sawickiego, Magdalenę Ryziuk – Wilk, dyrektor GOK w Poraju, dyrektorów szkół
i przedszkoli oraz szereg innych zaproszonych gości. Odbył
się mecz piłki nożnej Rodzice i Nauczyciele kontra Uczniowie.
Oklaskiwano artystyczne występy uczniów Szkoły, popisy Magika Markusa, Zespół „Kalina”, Orbidicort, pokaz Ochotniczego
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Sztabu Ratownictwa i Łączności, walki kick – boxingu – Tomasza Borala, tańca towarzyskiego, w wykonaniu Studia Tańca i
Ruchu „IMPACT” Grzegorza Cabana. Festyn zakończyła wspólna zabawa przy zespole „Czarne Charaktery” oraz pokaz ogni
sztucznych. Majówkę poprowadzili Katarzyna Floryszczyk i
Andrzej Kozłowski.

„Pastelki” zdobyły laurY
15 maja br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Rędzinach odbyło
się wręczenie nagród w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym
dla Dzieci i Młodzieży „Świat malowany plasteliną” - „Dzika
Afryka”. Do konkursu napłynęło blisko 500 prac, m.in. z Katowic, Myszkowa, Poraja i Dąbrowy Górniczej. Młodzi plastycy
z koła „Pastelki”, przygotowani przez Zofię Chwastek i Martę Jędrzejewską, zdobyli wiele nagród: w kat. przedszkole: I
miejsce – Paulina Kowal, III miejsce – Gabriela Jędrzejewska; kat. II klasy: II miejsce -Martyna Jędrzejewska, III miejsce
– Emilia Kowal, wyróżnienie – Kamil Noszczyk; kat. III klasy: I
miejsce – Patryk Kaźmierczak i II miejsce – Dawid Kaźmierczak.

uczniów. Uczniowie z Jastrzębia biorą udział w różnych konkursach oraz zawodach sportowych na terenie gminy, powiatu i kraju, zajmując w nich wiele czołowych miejsc. Mają duże
osiągnięcia w konkursach przedmiotowych.

Rachunki bez tajemnic
W Gimnazjum w Żarkach Letnisku odbył się I Międzygimnazjalny Konkurs Matematyczny „Mistrz Rachunku”, popularyzujący wiedzę ekonomiczną. Organizatorem konkursu była
nauczycielka matematyki Aleksandra Dyrka. W konkursie
uczestniczyli uczniowie z ośmiu gimnazjów, którzy zmierzyli
się z różnorakimi zadaniami rachunkowymi. Wśród klas I tytuł Mistrza Rachunku otrzymał Mariusz Kurek z Gimnazjum w
Poraju, a Wicemistrza Rafał Wolański z Gimnazjum w Koziegłowach. Wśród klas II zwyciężył Piotr Kot z Gimnazjum w Żarkach
Letnisku, zyskując tytuł Mistrza Rachunku, a Wicemistrzem Karina Pompa z Gimnazjum nr 5 w Myszkowie. Spośród III klas
Mistrzem Rachunku została Agnieszka Marchewka z Gimnazjum w Poraju, a Wicemistrzem Weronika Cyba z Gimnazjum
nr 5 w Myszkowie.

Od ćwierćwiecza w służbie Bogu i ludziom
W Kościele Parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Choroniu
odprawiona została msza św. związana z obchodami 25-lecia
pełnienia posługi kapłańskiej przez ks. Jana Lisieckiego, proboszcza miejscowej parafii. Mszę koncelebrowali ks.prof. Marian Duda i jubilat ks. Jan Lisiecki. Po mszy nie zabrakło życzeń
dla kapłana. W długiej kolejce stanęli m.in. wójt Łukasz Stachera, przedstawiciele miejscowej społeczności, m.in. sołtys
Edward Mizera, mieszkańcy, strażacy ochotnicy.

Dzień Patrona w szkole w Jastrzębiu
W Szkole Podstawowej w Jastrzębiu odbył się Dzień Patrona
– króla Kazimierza Wielkiego. W części artystycznej zaprezentowali się przedstawiciele wszystkich klas, a na zakończenie
członkowie kółka teatralnego przedstawili w formie kabaretowej zupełnie nieznane fakty z życia króla, którą zakończył
pokaz multimedialny na temat życia szkoły oraz osiągnięć jej

Asy Trzeciej Klasy
W Szkole Podstawowej w Poraju 31 maja odbył się konkurs
„Asy z trzeciej klasy” – sprawdzian wiedzy i umiejętności, w
którym mogli zmierzyć się ambitni uczniowie z klas trzecich
Gminy Poraj. Konkurs zainicjowała przed 10 laty Aldona Golis,
a w organizację włączyły się Elżbieta Krawczyk i Krystyna Puszczewicz. Obfitował w różnorodne zadania sprawnościowe i zaNr6 /2 0 1 2 Ku rier Pora jski 15
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pewniał uczniom emocjonującą zabawę. Tytuł „Asów trzeciej
klasy zdobyli uczniowie klasy III „a” z SP w Poraju: Wiktoria Funiok, Weronika Maszczyk, Alicja Kciuk. Nagrody wręczały przewodnicząca Rady Gminy Katarzyna Kaźmierczak i dyrektor SP
w Poraju Danuta Służałek- Jaworska. Organizatorzy zadbali o
miła atmosferę, dyplomy i symboliczne nagrody rzeczowe dla
wszystkich uczestników oraz smaczny poczęstunek.

gastronomii, spróbować swojego szczęścia w loterii. Wójt
Łukasz Stachera uhonorował także statuetkami osoby, które
przyczyniają do rozwoju sołectw Kuźnica Stara i Gęzyn: dyrektor Agnieszkę Białą-Boy, radnego Przemysława Bąka, sołtysów
Teresę Ociepkę i Jana Podsiadlika, przewodniczącego rady sołeckiej Witolda Pasternaka, KGW „Kalina”, prezesa OSP Janusza
Sroślaka. Zabawa odbyła się już na świeżym powietrzu, a humory dopisywały każdemu.

Porajanie we Włoszech

Europejski festyn w Kuźnicy
W Szkole Podstawowej w Kuźnicy Starej odbył się majowy festyn połączony z obchodami Dnia Europy oraz I Powiatowym
Konkursem wiedzy o Unii Europejskiej pod patronatem Wójta
Gminy Poraj. Choć w tym roku pogoda nie była łaskawa dla
organizatorów, to jednak wszyscy bawili się wyśmienicie do
późnych godzin nocnych. W I Powiatowym Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej ocenie podlegały prezentacje „Ody do
radości”, które wygrała SP z Koziegłówek, przed SP z Jastrzębia i SP z Lgoty Górnej, wyróżnienie przyznano SP z Poraja.
Drugi etap, to prezentacja hasła promującego Dzień Europy
w szkole, w którym hasło „W takiej szkole nikt się nie nudzi,
gdzie Unia Europejska jednoczy ludzi” zwyciężyli uczniowie
SP z Koziegłówek, przed SP z Lgoty Górnej i z Kuźnicy Starej.
Trzeci etap, to test wiedzy o Unii Europejskiej, który wygrali
uczniowie z Koziegłówek, przed SP z Jastrzębia. Nagrody oraz
statuetki z podziękowaniami dla szkół ufundował wójt Łukasz
Stachera, a dla każdego uczestnika konkursu książki o tematyce unijnej z Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w
Częstochowie. Konkurs zorganizowała Aneta Hyra – Górecka.
Nie zabrakło innych atrakcji. Były też pokazy iluzjonisty Sebastiana „Alkadiassa” Grabowskiego, szczudlarzy, odbyło się wiele zabaw i konkursów prowadzonych przez rzecznika Andrzeja Kozłowskiego, współprowadzącego całość wraz z dyrektor
szkoły Agnieszką Białą – Boy. Zaśpiewał zespół KGW „Kalina”.
Wśród gości nie zabrakło wójta Łukasza Stachery, asystentki
europoseł Małgorzaty Handzlik Katarzyny Merty – Wałek, radnych Przemysława Bąka, Jana Dudy, Andrzeja Pawłowskiego,
Zbigniewa Rajczyka, dyrektor GOK Magdaleny Ryziuk – Wilk,
skarbnik gminy Jadwigi Zasik, dyrektorów szkół. Można było
skosztować smakołyków ze szkolnej kawiarenki oraz małej
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Gimnazjum w Poraju realizuje już czwarty z kolei projekt międzynarodowy w ramach programu „Uczenie się przez całe życie- Comenius”. Obecnie realizuje projekt „Prawa człowieka w
Europie w artystycznych środkach wyrazu”, wraz ze szkołami
z Cypru, Czech, Grecji, Niemiec, Francji, Włoch i Hiszpanii. W
marcu w cypryjskim Limassol była grupa młodzieży wraz z
opiekunami, a w maju do włoskiego Chieti pojechały dziewczęta z klas trzecich: Manuela Graf, Weronika Szczypińska i Karolina Nocuń i opiekunowie Joanna Wiktorko, Justyna Białas,
Paweł Churas. Podczas wizyt uczniowie mieszkali u włoskich
rodzin, mając rzadką okazję poznać ich życie codzienne. W
szkole natomiast brali udział w warsztatach muzycznych, dramatycznych, plastycznych czy spotkaniach np. z imigrantami
z Afryki, nieustannie podnosząc przy tym poziom znajomości
języków obcych.

Dzień Patrona w Gimnazjum
We wtorek 12 czerwca w Gimnazjum w Poraju odbył się Dzień
Patrona – Kazimierza Górskiego, połączony z Dniem Kibica.
Uczniowie i nauczyciele, z okazji Euro 2012, zameldowali się
w szkole w biało czerwonych barwach. Dzień uświetnił konkurs wiedzy o patronie i piłce nożnej, wygrany przez klasę
IIa oraz turniej piłki nożnej dziewcząt i chłopców. W turnieju
sportowym dziewczęta z Poraja zwyciężyły Gimnazjum nr 3 w
Myszkowie. Chłopcy zajęli I miejsce zwyciężając z drużynami
z Gimnazjum nr 1 w Myszkowie, Gimnazjum nr 3 w Myszkowie, Gimnazjum z Kamienicy Polskiej oraz Gimnazjum z Żarek
Letniska.
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Nowe urządzenia w porajskim Przedszkolu
Samorządowe Przedszkole „Leśne Skrzaty” w Poraju zyskało nowoczesny zestaw do przygotowywania ciepłej wody użytkowej.
W obecności dyrektor placówki Beaty Rajczyk, kierownik ZEAS
Anny Sochy – Korendo oraz wykonawcy inwestycji, dokonano
jej odbioru. W pomieszczeniach kotłowni przedszkolnej zainstalowany został zestaw do przygotowywania ciepłej wody z 400
litrowym zasobnikiem. Ponadto w ramach prac przerobiono
instalację wraz z podłączeniem zasobnika, docieplono rury w
pomieszczeniach piwnicznych doprowadzających ciepłą wodę
do sal przedszkolnych oraz zestrojono nowe urządzenia z istniejącymi. Całość tej inwestycji to koszt rzędu blisko 26 tys. zł. W
planach władze gminy mają także w tej placówce doposażenie
sal oraz wymianę ogrodzenia od. ul. Jasnej.

– latki: I – Karol Bączyński, II – Agata Derejczyk, III – Maja Irzwikowska; 4 – latki: I – Maciej Gradek, II – Mateusz Iwański, III
– Kacper Gil; 3 – latki: I – Aleksander Kudrys, II – Laura Jastrzębska, III – Marcel Jadczyk. Dzieci, które najlepiej zaprezentowały
wiersze, otrzymały nagrody książkowe.

Kids speak English

Piknik Rodzinny w „Bajce”
W Dniu Dziecka w Kinie „Bajka” w Poraju odbył się I Piknik Rodzinny. W części artystycznej wystąpili laureaci II Gminnego
Festiwalu Artystycznego Dzieci i Młodzieży, który odbył się
17 kwietnia br. Życzenia dla dzieci – na specjalnych filmach
- przesłali europoseł Małgorzata Handzlik i wójt Łukasz Stachera, którzy byli patronami imprezy. Uroczystość zaszczycili
obecnością: asystentka europoseł Katarzyna Merta – Wałek
i sekretarz gminy Maria Magdalena Gurbała. Otwarto wystawę prac plastycznych dzieci z „Pastelek” z GOK. Atrakcją był
występ iluzjonisty „Alkadiassa”. Odbyło się wiele konkursów,
zabaw, było malowanie twarzy oraz spotkanie z powstającą
grupą harcerską. „Było mnóstwo dobrej zabawy, magii, nagród
i uśmiechu”- mówi dyrektor Magdalena Ryziuk-Wilk.

W Przedszkolu „Leśne Skrzaty”w Poraju odbyła się kolejna
edycja Regionalnego Konkursu z Języka Angielskiego „Kids
speak English”. Patronat nad konkursem objęli Wójt Gminy Poraj, Centrum Szkoleniowo – Edukacyjne „Archon” z Częstochowy oraz porajskie Samorządowe Publiczne Przedszkole „Leśne
Skrzaty”. Komisja konkursowa w składzie: Tomasz Muc – dyrektor „Archon”, Andrzej Kozłowski – rzecznik UG Poraj i Agata Knapik – Flasza – nauczyciel języka angielskiego oceniało
językowe zmagania przedszkolaków, polegające na rozumieniu ze słuchu, znajomości słownictwa i zaśpiewania piosenki w
tym języku. Zwyciężyło Przedszkole Publiczne w Konopiskach,
przed Przedszkolem w Kamienicy Polskiej, Oddziałem Przedszkolnym w Zawisnej. Wyróżnienia przypadły Samorządowemu Przedszkolu „Leśne Skrzaty” z Poraja i Oddziałowi Przedszkolnemu z Rudnika Wielkiego. Nagrody wręczyli członkowie
jury i dyrektor „Leśnych Skrzatów” Beata Rajczyk.

Dzień dziecka w stadninie koni

Dziecięce rymowanie
W Przedszkolu w Żarkach Letnisko odbył się VII Przedszkolny
Konkurs Recytatorski „Dziecięce Rymowanie”. Wzięło w nim
kilkadziesiąt dzieci, które zaprezentowały wiersze Jana Brzechwy. Jury w składzie Barbara Woźniak, Andrzej Kozłowski
i Robert Bączyński, pod czujnym okiem dyrektor Przedszkola
Joanny Sawickiej, które oceniało popisy maluchów. Wyniki:
6 – latki: I - Alicja Imielska, II – Brajan Kaleta, III – Gabriel Służałek, wyróżnienie – Natalia Zenderowska i Adam Hejduk; 5

We wtorek 12 czerwca Towarzystwo Przyjaciół Żarek Letniska
im. hr. Stefanii
Racz yńskiej,
przy wsparciu
wójta Łukasza Stachery,
zorganizowaKurier Porajski – Miesięcznik Gminy Poraj. Egzemło wyjazd dla
plarz bezpłatny. Nakład 2500 egz.
grupy dzieci ze
Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury
świetlicy śrow Poraju, ul. Piłsudskiego 14,
dowiskowej do
tel. (34) 314 55 48;
stadniny koni
Skład: spotart.pl
„Konicz ynka”
Redaktor naczelny: Andrzej Kozłowski.
w Kamienicy
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Polskiej. Dzień Dziecka, troszkę spóźniony z powodu pogody,
udał się znakomicie. Wszystkie dzieci miały kontakt z końmi,
były przejażdżki w siodle i w bryczce, wiele uciechy miały dzieci
zwłaszcza podczas galopu „Mańka”, który ciągnął bryczkę, były
radosne śmiechy i wrzaski gdy bryczka podskakiwała na polnej drodze. Potem kiełbaski z grilla i napoje. Dzieci zwiedzając
stajnię, dowiedziały się wiele ciekawych rzeczy, właścicielka
stajni Joanna Kubara opowiadała o swojej pasji do koni, jest
dumna z tego, że znajdują się u niej konie rasy „fryzyjskiej” bardzo łagodne i wytrzymałe. Ogromne zaciekawienie wzbudził
maleńki konik źrebaczek - Pony. Dzieci zgodnie stwierdziły, że
pobyt w stajni bardzo im się podobał.(h.j.ch.)

Paulina Motyl, Julia Szczepanek; po 1 razie: Paulina Celeban, Konrad Cygan, Szymon Haczyk, Karolina Irzwikowska, Aleksandra Kamieniecka, Weronika Kowalik, Klementyna Kreustner, Kamil Kułach, Aleksandra Kustra, Kacper
Łapajski, Mateusz Łapajski, Sebastian Makuch, Zuzanna
Mól, Dawid Nowak, Roksana Prokop, Sylwia Proszowska,
Karol Sioła, Oliwia Sitek, Sandra Skorek, Dawid Stępień,
Wojciech Widawski.

Koniec rozgrywek ligi okręgowej
udana akcja sprzątania Żarek LetniskA
W sobotę 9 czerwca odbyła się kolejna akcja sprzątania Żarek
Letniska. Wolontariusze akcji kontynuowali likwidację wysypisk śmieci, w tym wysypiska na tzw. „gliniance”. Niestety zebrano kolejne worki śmieci, a nawet zidentyfikowano jeszcze
jedno wysypisko na ul. Sąsiedzkiej. Program CLCL w 2012 r.
finansuje Urząd Gminy Poraj. Sprzątali Eko-Uczniowie, radni z
Żarek Letniska, członkowie TPŻL, przyjaciele miejscowości, letnicy i mieszkańcy. W akcji uczestniczyły 73 osoby.

W ostatniej kolejce kończącej rozgrywki w częstochowskiej
Klasie Okręgowej piłkarze Polonii Poraj pauzowali. Swoje miejsce w ligowej tabeli Poloniści ustalili w ostatnich meczach
rozgrywek. Ostatecznie nasz zespół uplasował się na czwartej pozycji. W sumie w 32 rozegranych spotkaniach gracze z
Poraja zdobyli 56 punktów, zwyciężając w 17 spotkaniach w
dziesięciu musieli uznać wyższość rywali, natomiast 5 meczów
zakończyli remisem. W okienko przeciwnika trafiali 56 razy, a
33 razy nasz bramkarz wyciągał piłkę z siatki. Po rozgrywkach
trener Krzysztof Całus złożył sprawozdanie ze swojej pracy
z drużyną seniorów w rundzie wiosennej Zarządowi klubu.
Zarząd i trener wspólnie ustalili harmonogram przygotowań
do nowego sezonu. Zarząd klubu dziękuje kibicom za gorący
i żywiołowy doping dla naszej drużyny, i zaprasza wszystkich
do wspierania naszego zespołu w nowej rundzie. „Obiecujemy
wiele gorących i radosnych chwil” - mówi Michał Grzybowski,
prezes Polonii.

Eko-Uczniowie w akcji
Jak przy każdej akcji sprzątania Żarek Letniska - „Czysty Las
Czyste Letnisko”, nieocenioną pomoc niosą Eko-Uczniowie.
Aktywnie uczestniczą w każdej akcji sprzątania miejscowości,
a przed każda z nich roznoszą ulotki. Pomysł koordynatorki
akcji Wiolety Kowalik okazał się prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Jest dla młodzieży wspaniałą lekcją obywatelskich postaw i proekologicznych zachowań. Dotychczas w akcjach pracowali: po 4 razy: Katarzyna Dyrka, Klaudia Dyrka, Klaudia
Kołodziejczyk, Zorika Kołodziejczyk, Karolina Kurdziel,
Magdalena Olszewska, Marta Olszewska, Sandra Pluta,
Weronika Sulej, Iga Zębik; po 3 razy: Magdalena Kott, Magdalena Kumor, Piotr Siedlak, Sara Sulej; po 2 razy: Anna
Chaładaj, Michał Haczyk, Patrycja Kaleta, Roksana Karcz,
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Porajski Comenius na finiszu
W dniach 21 – 24 maja Szkołę Podstawową im. kpt. Leonida Teligi w Poraju odwiedziła grupa uczniów i nauczycieli z czeskich
Pohorelic oraz słowackiego Brezova pod Bradlom. Było to
ostatnie spotkanie partnerów w ramach realizowanego projektu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół pod nazwą „Different Games – Same Feelings” - „Różne Inspiracje – Podobne
Emocje”. Projekt trwa już drugi rok i oficjalnie ma się zakończyć
z końcem września tego roku. Zajęcia integracyjne prowadzone były przez nauczycieli języka angielskiego Agnieszkę
Chwist oraz Katarzynę Maślankiewicz będące jednocześnie

imprezy mijającego miesiąca
szkolnymi koordynatorami projektu oraz dyrektor szkoły Danuty Służałek – Jaworskiej.

Wielka Majówka w Poraju
W niedzielę 27 maja, Gimnazjum im. K. Górskiego już po raz
dwunasty zaprosiło mieszkańców Poraja i okolic na Wielką Majówkę. Majówkę uświetniły występy: „Nastolatek”, Zespołu Wokalno-Muzycznego w składzie Karol Kidawa, Jan Dyja, Mikołaj Tomzik oraz Dawid Wójcik, szkolnego chóru oraz solistek:
Paulina Pałuszka, Wiktoria Sołtysik i Angelika Kuwak w
repertuarze Agnieszki Osieckiej oraz grupa Orbidicort. Hitem
Majówki było przedstawienie bajki satyrycznej: „Kapciuszek”
w wykonaniu nauczycieli szkoły: Monika Organa, Michał
Drzewiecki, Diana Sawicka, Aneta Borowiecka, Lesława
Popczyk, Iwona Pelka, Monika Leszczyńska, Katarzyna
Kaźmierczak, Małgorzata Rodek i Ewelina Drzewiecka.
O przedstawienie od strony muzycznej zadbał Rafał Polegaj.
Wieczór na scenie zakończył się koncertem Czarnych Charakterów. Odbył się także Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Poraj. Zwycięzcami zostali nauczyciele wychowania fizycznego z Gimnazjum w Poraju, pokonując drużyny OSP Kuźnica
Stara, OSP Choroń oraz zespół radnych i pracowników Urzędu Gminy. Puchar i gratulacje wręczył wójt Łukasz Stachera
i dyrektor Gimnazjum Beata Cichoń. Organizatorzy zadbali
nie tylko o duchową strawę - na boisku szkolnym stanęły stoiska gastronomiczne. Dobra współpraca uczniów, rodziców i
nauczycieli, atrakcyjna oferta na scenie i stoiskach oraz dobra
pogoda, to recepta na bardzo udane popołudnie z Gimnazjum
w Poraju. Jednocześnie dyrekcja i grono pedagogiczne dzię-

kują rodzicom i sponsorom. Bez rodziców i sponsorów taka
impreza nie mogłaby się udać! Majówkę wsparli: Zdzisława
Perec sklep „Zodiak”, Wiesława i Andrzej Ciępkowie „Ancora”, Krzysztof Mesjasz sklep „Bobas”, Violetta i Robert Hadowie salon jubilerski, Anna i Piotr Mazurowie sklep AGD,
Monika i Tomasz Brymorowie firma „Kacper”, Edyta Maroń
sklep „Edit”, Barbara i Piotr Ladowie salon fryzjerski, Magdalena Synowiec sklep „Azor”, Zofia Domińczyk „Świat
Dziecka”, Tomasz Kopacz i Marcin Jabłoński pizzeria „Soprano”, Barbara Orzeł Apteka, Barbara i Jerzy Łabusiowie,
Zbigniew Nowak, Bank Spółdzielczości Polskiej oddział w
Poraju, Jerzy Gacek „Chemex”, Jolanta i Jerzy Bramorowie
Serwis Opon, Violetta Hartwich salon fryzjerski “Violetta”,
Firma „TAKO” Częstochowa, Zbigniew Organa, Dariusz
Moczarski „Aleksandria”, Tomasz Pelka „Eltom”, Jacek Cichoń sklep „U Jacka”, Grażyna i Mariusz Bogaccy, Krzysztof
i Bogusław Bereza „Autoserwis”.

Kaziki rozdane
W poniedziałek 11 czerwca w porajskim Gimnazjum odbyła się doroczna Gala Gimnazjalna. Gala to niewątpliwa okazja do
podsumowań i prezentacji osiągnięć całego roku szkolnego. Dyrektor Beata Cichoń podziękowała uczniom, a także ich
rodzicom, za wsparcie i zainteresowanie jakiego udzielają swoim dzieciom. Tym razem główną atrakcją była premiera filmu
autorstwa nauczyciela języka angielskiego Joanny Wiktorko „Okiem gimnazjalisty”. Wykorzystane w filmie materiały filmowe i fotograficzne, były zbierane przez cały rok szkolny, służąc jako ilustracja wypowiedzi gimnazjalistów na temat szkoły.
Chcąc docenić wszystkie formy aktywności uczniów, także takie których nie da się zmierzyć wynikami w konkursach, czy
średnią ocen, Rada Pedagogiczna przyznaje doroczne nagrody „Kazik Junior” w różnych kategoriach. W tym roku Kaziki przypadły: Pracowity Mózgowiec - Agnieszka
Marchewka i Karolina Bogacka, Kazik z
Klasą - Robert Wiewióra, Kazik Aktywista
- Dominika Olsińska, Kazik Artysta - Michał Waligóra, Kazik Sportowiec - Robert Wiewióra i Kazik Postępowiec - Kamil Stefaniak. Z życzeniami od wójta Łukasza Stachery przybyli: sekretarz Maria
Magdalena Gurbała i radny Andrzej
Pawłowski. O sukcesach gimnazjalistów
z Poraja oraz uczniów wszystkich szkół
gminy Poraj już w następnym numerze
„Kuriera”.
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