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Oczyszczalnia
w żarkach letnisku i masłońskim w budowie . . .
Z okazji rozpoczynających się wakacji życzymy dyrekcji szkół, nauczycielom, wychowawcom i
wszystkim pracownikom oświaty Gminy Poraj wypoczynku obfitującego w słońce, prawdziwy relaks pozwalający na zdobywanie pokładów pozytywnej energii do pracy w nowym roku szkolnym.
Uczniom i ich rodzicom życzymy, by tegoroczne wakacje były czasem radości i niezapomnianych
wrażeń, odkrywania i rozwijania pasji, czasem miłych spotkań i nawiązywania przyjaźni. Wspaniałych, słonecznych i bezpiecznych wakacji.

Przewodnicząca Rady Gminy Poraj 					
Wójt Gminy Poraj
Katarzyna Kaźmierczak 						
Łukasz Stachera
wraz z Radnymi 								
wraz z Pracownikami
UG1
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informacje

Będzie się działo – kalendarium Lipiec
Dni Gminy Poraj
W dniach 29 – 30 czerwca czeka nas największa tegoroczna impreza plenerowa „Dni Gminy Poraj 2013”. Dni Gminy Poraj to gwarancja
dobrej zabawy i niezliczona ilość gwiazd.
Wśród nich: De Mono, Zbigniew Wodecki,Krystyna Maciejewska, zespoły „D-Bomb”,
„Ramolsi” i „Mirami”, Tadeusz Drozda oraz
wiele innych atrakcji.

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 IV Festiwalu Piosenek Janusza Gniatkowskiego, wydarzeń szkolnych i
innych w naszej gminie. Z
ogromną
przyjemnością
pragnę zaprosić Państwa
na Dni Gminy Poraj, które
w tym roku odbędą się w
dniach 29-30 czerwca 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
Dyrektor
GOK im. J. Gniatkowskiego
Magdalena Ryziuk-Wilk
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Strefa Dobrej Muzyki
Już 20 lipca, w Amfiteatrze w Żarkach Letnisku - wydarzenie muzyczne dedykowane
młodzieży, choć i nie jedna osoba z niższym
numerem PESEL znajdzie tam swoje ulubione rytmy muzyczne od rockowych po smooth – jazz, hip-hop, muzykę bluesową.
Wystawa plakatu
Janusza Gniatkowskiego
Od 6 czerwca w Galerii Sztuki Współcze-

snej w Poraju można oglądać wystawę oryginalnych plakatów z koncertów Janusza
Gniatkowskiego. Najstarszy z wystawionych
egzemplarzy pochodzi z roku 1952 i posiada propagandowe hasła „Niech żyje Front
Jedności Narodowej”, a dotyczy koncertu w
Stalinogrodzie.
Regaty Pucharu Polski w klasie „Optymist” i „Laser” – Kacper Sailor
W dniach 29-30 czerwca 2013r. na terenie
Zalewu Porajskiego odbędą się Regaty Pucharu Polski w klasie „Optymist” A,B i „Laser”
4,7 – Kacper Sailor. Organizatorem imprezy
jest Stowarzyszenie Yacht Club „Zefir-Drakkar” we współpracy z Harcerskim Ośrodkiem
Wodnym w Poraju. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem wiceministra
gospodarki Tomasza Tomczykiewicza, a patronat nad poszczególnymi biegami regat
sprawować będzie m.in. Wójt Gminy Poraj
Łukasz Stachera.

KONGRES GOSPODARCZY

W Katowicach w dniach 13-15 maja odbył się V Europejski Kongres Gospodarczy. Trzy kongresowe dni wypełniły liczne debaty, spotkania, wydarzenia towarzyszące, w których wzięło udział ok. 6 tys. gości, wśród nich wójt Łukasz Stachera. Europejski Kongres Gospodarczy
to największa impreza biznesowa w Europie Środkowej obejmująca trzydniowy cykl debat,
spotkań i wydarzeń towarzyszących, z udziałem najważniejszych osobistości ze świata polityki, biznesu, nauki, jak również ekonomii. Wśród gości Kongresu znaleźli się m.in. byli
prezydenci, premierzy i ministrowie z krajów europejskich i państw afrykańskich, z którymi
współpraca była istotnym punktem kongresowych obrad Kongresu. W panelowych dyskusjach poświęconych głównym problemom i strategii polityki zdrowotnej uczestniczył
wicemarszałek Mariusz Kleszczewski. W Kongresie udział wzięli wójt Gminy Poraj Łukasz
Stachera wraz z kierownikiem referatu promocji Andrzejem Kozłowskim. „Jest to kolejny
Kongres, w którym uczestniczymy. Na Kongresie Gmina Poraj jest reprezentowana i mocno akcentowana promocyjnie. Tym razem najbardziej interesujące i ważne były tematy podejmowane wokół spraw samorządowych, głównie w obszarze finansowania inwestycji i pozyskiwania
środków zewnętrznych przez samorządy oraz poświęconych gospodarce odpadami”. - podkreśla wójt Łukasz Stachera. Przedstawiciele gminy Poraj wzięli udział w licznych panelach
m.in. w tych poświęconych funduszom unijnym, polityce i rozwojowi samorządu, jego finansom i przyszłości jednostek samorządu terytorialnego. Do 6 tys. osób biorących udział
w Kongresie trafiły materiały promocyjne Urzędu Gminy Poraj, zachęcające do inwestycji i
wypoczynku w gminie, które były dystrybuowane wśród uczestników Kongresu.

inwestycje

Trwające prace przy budowie drogi wojewódzkiej
w Poraju wizytował wicemarszałek Kleszczewski

Trwają intensywne prace przy modernizacji drogi wojewódzkiej w Poraju. W piątek 7 czerwca prace przy inwestycji
wizytowali wicemarszałek Mariusz K leszczewski i wójt Łukasz Stachera.
Trwają prace przy modernizacji drogi wojewódzkiej w Poraju. Zważywszy na duży
ruch w sezonie turystycznym, inwestycja
ma znaczenie nie tylko lokalne. Tym sposobem wykonywany jest kolejny etap
unowocześniania infrastruktury dróg na
terenie Gminy Poraj. Inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach,
a wykonawcą inwestycji firma „Drog-Bud”
Sp. z o. o. w Częstochowie. W ubiegłym
roku w tym ciągu komunikacyjnym zbudowane zostało rondo. Środki pochodzą
z budżetu Województwa Śląskiego. W
piątek 7 czerwca teren inwestycji wizytowali wicemarszałek Mariusz Kleszczewski i wójt Łukasz Stachera, obserwując
zaawansowanie realizacji prac. „W ubiegłym roku zrealizowana została inwestycja
w postaci budowy ronda. W bieżącym roku
kontynuujemy przebudowę drogi wojewódzkiej od Zalewu do centrum Poraja. To
bardzo ważna inwestycja na drogach wojewódzkich.” – podkreśla marszałek Mariusz Kleszczewski. „Składam podziękowania Zarządowi Województwa Śląskiego na
ręce marszałka Mariusz Kleszczewskiego za
dotrzymanie obietnicy realizacji tak waż-

nej dla mieszkańców Gminy Poraj i oczekiwanej od lat inwestycji drogowej. To bardzo duża inwestycja na drogach w gminie
Poraj. Kolejnym etapem przebudowy dróg
wojewódzkich będzie budowa w 2014 roku
odcinka od ronda w kierunku Osin”. - mówi
Łukasz Stachera, wójt gminy Poraj. Tak
więc zgodnie z zapowiedziami droga wojewódzka modernizowana jest etapami:
w 2012 roku powstało rondo w Poraju, w

2013 roku modernizowany jest odcinek
DW od „kosmodromu” do ronda, a w roku
2014 od ronda kierunku Osin. Ponadto
zbudowany zostanie jeszcze chodnik od
ul. Północnej do Kosmicznej w Poraju, celem zwiększenia bezpieczeństwa w tamtym rejonie i całkowitej realizacji inwestycyjnych planów w zakresie przebudowy
drogi wojewódzkiej na terenie gminy.

Kolejny ekologiczny przejazd w gminie
Zakończyły się prace przy modernizacji przejazdu kolejowego w Masłońskim. Torowcy położyli nową nawierzchnię
przejazdu ze specjalnej gumy uzyskiwanej z procesu recyclingu.
Kolejny przejazd z ekologiczną, gumową nawierzchnią powstał w Masłońskim. Przez niemal dwa tygodnie
trwały intensywne prace przy jego
modernizacji, wykonywane na zlecenie PKP PLK S.A. „Zastosowany w Masłońskim system nawierzchni drogowej
przejazdowej jest jednym z najnowocześniejszych rozwiązań w tej dziedzinie. Elementami nawierzchni drogowej
są elementy gumowe Strail wykonane
z recyklingu gumy pochodzącej z bieżnikowania opon. To kolejny taki przejazd w gminie Poraj po Poraju i Żarkach
Letnisku”. – podkreśla wójt Łukasz
Stachera. Zastosowane elementy po
zużyciu mogą być ponownie przetworzone - wszystko w dbałości o ochronę
środowiska. Każdy, kto porusza się samochodem po nawierzchni przejazdu

kolejowego w tych miejscowościach
gminy, w których został on już zamon-

towany (Żarki Letnisko, Poraj) bezdyskusyjnie doceniają jego walory.
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imprezy

„Apasjonata” królowała w Poraju

W dniach 7-9 czerwca odbył się IV Festiwal Piosenek Janusza Gniatkowskiego. Festiwal potwierdził, że utwory artysty, który przed pięćdziesięciu laty bił rekordy popularności, nadal cieszą się bardzo dużym powodzeniem, także wśród
najmłodszych wykonawców. Patronat nad Festiwalem objął Wójt Gminy Poraj Łukasz Stachera.
Festiwal rozpoczął się już w piątek w porajskim GOK-u promocją książki „Apassionata. Wspomnienia o Januszu Gniatkowskim” i spotkaniem z jej autorem
Januszem Świądrem oraz unikatową w
skali kraju wystawą oryginalnych plakatów z koncertów Gniatkowskiego. Wszyscy chcący zmierzyć się w festiwalowym
konkursie, stanęli do sobotnich przesłuchań w częstochowskim Muzeum Monet
i Medali Jana Pawła II, przed profesjonalnym jury, pod przewodnictwem piosenkarki Elżbiety Wojnowskiej. Koncert galowy w Amfiteatrze w Żarkach Letnisku.
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Zwycięzcy Festiwalu:
kat. do lat 12:
1.Aleksandra
Płóciennik,
2.Natalia
Ochmańska, 3.Oliwier Felisiak i Maja
Zygmunt.
kat. 13-17 lat:
1.Zespół „Nastolatki”, 2.Malwina Żmuda,
3.Angelika Kuwak.
Dorośli:
Grand Prix - Magdalena Łągiewka,
1.„Szalona Piątka Plus”, 2.Edmund Otręba, 3.Jan Zakrzewski.
Nagrody wręczył wójt Łukasz Stachera.

W Koncercie Gwiazd wystąpili: Danuta
Błażejczyk, Danuta Stankiewicz, Wojciech Korda, Krystyna Maciejewska, Tadeusz Woźniakowski, Elżbieta Wojnowska i Krzysztof Cwynar. Każdy z artystów
otrzymał statuetkę „Przyjaciel Gminy
Poraj”.
Koncerty poprowadzili Ryszard Rembiszewski i Katarzyna Kaźmierczak.
Organizatorem Festiwalu byli: Stowarzyszenie Miłośników Twórczości Janusza Gniatkowskiego „Apasjonata”, Urząd
Gminy Poraj i Gminny Ośrodek Kultury
im. J.Gniatkowskiego w Poraju.

ciekawi ludzie

Rozmowa „Kuriera”

Dziś znakomity muzyk, akordeonista, mieszkaniec Dębowca Roman Kryst.
Rozmawiają Paweł Krzyczmonik i Andrzej Kozłowski.
Jak zaczęła się Pana przygoda z muzyką?
Urodziłem się w 1954 roku w Częstochowie.
Uzyskałem wykształcenie średnie techniczne, ale jednocześnie uczęszczałem do Szkoły
Muzycznej I stopnia, w klasie oboju.
To był własny, świadomy wybór?
Nie pamiętam. Moja rodzina była bardzo muzykalna - ojciec grał na akordeonie i klarnecie,
mama pięknie śpiewała. Pracowała w teatrze
jako garderobiana, często zabierała mnie do
pracy, gdzie już od dziecka mogłem podpatrywać muzyków, aktorów, artystów. Dzięki
temu scena do dzisiejszego dnia nie jest mi
obca i czuję się na niej swobodnie. Muzyka
towarzyszyła mi od dziecka. Zanim podjąłem naukę w szkole podstawowej w ognisku
muzycznym, grę na akordeonie podpatrywałem u swojego ojca i to od niego dostałem
pierwszy mały akordeonik. Pierwsze jednak
poważniejsze lekcje gry zacząłem pobierać
w ognisku muzycznym u nauczyciela Janusza Piskorskiego, z którym kontakt mam do
dnia dzisiejszego.
A poza szkołą? Przecież młody chłopak
raczej szuka okazji, żeby ze szkoły uciec,
oddając się np. grze w piłkę.
Oczywiście, że tak. Każdy chłopak goni za
piłką i ja też to lubiłem, ale jednak muzyka
najbardziej przewijała się przez moje życie.
Jako 12 - letni chłopiec zacząłem grywać ze
starszymi od siebie muzykami po zabawach,
weselach i w ten sposób pomagałem swoim
rodzicom w budżecie domowym. Jako nastolatek grywałem w licznych zespołach estradowych, teatralnych oraz w Zespole Pieśni
i Tańca, gdzie byłem tancerzem.
Tancerzem? A gdzie w tym wszystkim
akordeon?
Nie towarzyszył mi akordeon. Jak każdego
nastolatka w tamtych czasach pociągały
nowoczesne style muzyczne – rock, bigbit,
dlatego interesowały mnie inne instrumenty - gitara, perkusja. Zabiegało o mnie wiele
zespołów. Następstwem tego było zawodowe granie w Reprezentacyjnej Orkiestrze
Wojska Polskiego na instrumentach perkusyjnych. Grałem podczas zmiany warty przy
Grobie Nieznanego Żołnierza, podczas wizyt
zagranicznych delegacji na lotniskach, co
wymagało nie lada dyscypliny dla muzyków.
Doświadczenia nabyte w Orkiestrze Reprezentacyjnej przydają mi się do dnia dzisiejszego.
Jak wojskowa dyscyplina przełożyła się
na muzykę?
Muzyka to ciężka praca, choć bardzo przyjemna, bądźmy szczerzy systematyczna
praca nad swoim warsztatem i techniką gry,
pozwala na to, ażeby osiągnąć to do czego
się dąży o czym się marzy. Po wyjściu z wojska kontynuowałem karierę muzyczną, grałem z zespołem w NRD i na Węgrzech, gdzie

również miałem możliwość nauczenia się
języków, co często się przydawało. Pracowałem jako instruktor kulturalno-oświatowy, w
różnych ośrodkach kultury i wszędzie przydawała się wojskowa dyscyplina. Zapraszany
często jestem również jako juror-, znawca
muzyki folklorystycznej, oraz znawca instrumentów ludowych, zabytkowych, unikatowych, na ogólnopolskie i międzynarodowe
festiwale, odbywające się w Polsce. Swoją
wiedzę muzyczną przekazuję również młodemu pokoleniu, ucząc ich grać na różnych
instrumentach klawiszowych, gitarze i akordeonie.
O! Wreszcie pojawia się nam instrument, z
którego najbardziej pan słynie, z tej wirtuozerskiej gry..., pojawia się akordeon.
Jak zaczęła się ta wspaniała przygoda z
akordeonem?
W 2002 roku założyłem Częstochowską Kapelę Biesiadną „Grupa Romana” i powstało pytanie - kto będzie grał na akordeonie ? Padło
na kierownika, czyli na mnie - Romana Krysta,
i do dnia dzisiejszego z tym instrumentem
się nie rozstaję. Kapela w ubiegłym roku obchodziła jubileusz 10- lecia istnienia, została
nagrodzona przez Prezydenta Miasta Częstochowy „ Merentibusem”. Kapela jest jedną z
najlepszych kapel w Polsce, laureatem wielu
nagród, wyróżnień na licznych festiwalach
i przeglądach. Liczba pucharów, statuetek
i wszelkich innych trofeów zajęła by dosyć
dużo miejsca. Również wszelkiego rodzaju
zdobyte dyplomy uznania, podziękowania od
wielu instytucji za wszelkiego rodzaju akcje
charytatywne, w których kapela bierze udział
zasilają jej archiwum. Sukcesów jest tak wiele,
że trudno je wszystkie wymienić.
To naprawdę imponujące sukcesy.
Kapela to nie jest jedyne moje pole działania.
Jestem instruktorem, choreografem i akompaniatorem zespołu KGW z Choronia, który
w tym roku obchodzi swój jubileusz 65-lecia,
muszę tu trochę zareklamować dziewczyny,
oraz kapelmistrzem Orkiestry Dętej w Poraju. Równocześnie pracuję w gminie Dąbrowa
Zielona na stanowisku instruktora, prowadząc
również zespół folklorystyczny.
W ubiegłym roku byliśmy na wystawie
akordeonów w Szkole Podstawowej w
Choroniu, można kilka słów o tej pasji?
O tak, to wielka moja pasja. Wyszukiwanie
i ratowanie starych instrumentów, głównie
akordeonów. Razem ze swoją partnerką Grażyną Łoś posiadamy w swojej kolekcji około
200 eksponatów, ale kolekcja wciąż się powiększa - tak trudno jest przejść obok starego,
zniszczonego, znajdującego się na strychu czy
w piwnicy instrumentu. Z uporem maniaka i
z duszą muzyka, przy wsparciu Grażyny instrumenty są przywracane do życia i mogą
cieszyć oczy i uszy. W naszej kolekcji znajdu-

ją się prawdziwe perełki , podziwiane przez
zwiedzających na wystawach w całej Polsce.
Wystawa gościła w wielu miastach w Polsce,
w Operze i w Filharmonii Podlaskiej, Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku, gdzie
cieszyła się ogromnym zainteresowaniem,
odwiedziło ją ponad 16 tysięcy osób, w Opatowskim Ośrodku Kultury, ale wszystkich
wystaw i zwiedzających nie sposób zliczyć.
Gościliśmy z częścią kolekcji w szkole nr 11 w
Częstochowie, która obchodziła swoje 110lecie, a której jestem absolwentem. Trwają
już rozmowy z Filharmonią Gorzowską, z
Ośrodkiem Kultury w Janowie Lubelskim,
muzeami w Kielcach, Ciechanowcu, Głogówku, Chełmnie – to tylko te najbliższe wystawy, lecz już zamówienie mamy na rok 2014
z zaproszeniem zaprezentowania kolekcji.
Niektórym jednostkom kulturalnym musimy
jednak odmawiać ze względu na warunki jakie wymagamy dla naszej kolekcji, a jednostki nie mogą ich zapewnić.
A może zdradzimy czytelnikom jak pan
związał się z nasza gminą?
No tak...., przecież o tym nic nie mówiłem. Od
kilku lat zamieszkuję w Gminie Poraj, dokładnie w Dębowcu, cudowne miejsce. Choć urodziłem się w Częstochowie to mój wybór padł
na Dębowiec i niczego nie żałuję.
Marzenia, plany?
Na pewno chcę dalej zajmować się muzyką
i ratować stare instrumenty, to pasja z której
nie mam zamiaru się wyleczyć. Zdrowia życzyłbym wszystkim, sobie i moim bliskim w
szczególności. A marzenia...., jest jedno ciche
marzenie, aby w Gminie Poraj powstało muzeum unikatowych instrumentów muzycznych, gdzie mógłbym przekazać swoją kolekcję na rzecz tego muzeum i właśnie Gminie
Poraj, gminę w której zamieszkałem z wyboru
i chcę ją rozsławiać na całą Polskę i nie tylko.
Za co dziękujemy. Pozostaje trzymać kciuki za spełnienie marzeń, życzyć zdrowia dla
Pana i Pani Grażyny.
Dziękuję za życzenia i możliwość spotkania się
z czytelnikami „Kuriera Porajskiego”.
To my dziękujemy za wywiad. Wszelkiej
pomyślności.
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30 dni w skrócie

30 dni w skrócie
Podbiły Warszawę

W Warszawie odbył się Europejski Festiwal Artystyczny Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Wszystkich Twórczych Seniorów
- Juwenalia III Wieku. Podobnie jak przed rokiem, obecna była
tam również silna reprezentacja Gminy Poraj działająca pod
egidą Gminnego Ośrodka Kultury im. Janusza Gniatkowskiego:
Zespół „Szalona Piątka Plus” i Elżbieta Jatulewicz. I podobnie,
jak w ubiegłym roku nasi przedstawiciele nie zawiedli, przywożąc z Warszawy aż trzy nagrody. I tak: Elżbieta Jatulewicz
wyśpiewała nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie piosenek Adam Skorupki, znanego i cenionego kompozytora, który
w tym roku obchodził swój jubileusz i zasiadał w jury. Dostała
również I nagrodę w kategorii solistów, którzy stanowili najliczniejszą grupę wykonawców. W kategorii zespoły wokalne
i zespoły inst.wokalne I miejsce zdobyła „Szalona Piątka Plus”,
która w Warszawie wystąpiła w sześcioosobowym składzie:
Elżbieta Jatulewicz – założycielka zespołu i jego instruktor, Lucyna Cielecka, Danuta Służałek-Jaworska, Katarzyna Olszewska, Henryka Chołdyk i Maria Magdalena Gurbała. Sam kompozytor nie krył swojego uznania dla umiejętności wokalistki,
nagradzając ją tuż po występie gromkimi brawami.

Jubileusz kolarzy

Miejsko Gminny Ludowy Klub Sportowy „Błękitni” Koziegłowy
obchodzi w tym roku 35-lecie działalności. Zajmuje się szkoleniem dzieci i młodzieży, organizacją imprez sportowych. Jedną z nich jest Wyścig w Kolarstwie Przełajowym o Puchar Wójta
Gminy Poraj w Masłońskim. Z okazji Jubileuszu prezes Andrzej
Chmurzewski otrzymał od wójta Łukasza Stachery i radnego
prezesa PTKKFiS Andrzeja Pawłowskiego okolicznościowy grawerton, z podziękowaniami za wkład pracy w popularyzację
kolarstwa w Gminie Poraj.

Żołnierze najlepsi w strzelaniu

Na Miejskiej Strzelnicy w Myszkowie odbyły się Rejonowe Zawody Strzeleckie o Puchar Prezesa Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie Zofii Jakubczyk. W zawodach
drużyna LOK Poraj, złożona z przedstawicieli Związku Żołnierzy
Wojska Polskiego w składzie: Grzegorz Sawicki, Piotr Sawicki,
Juliusz Knapik, Jarosław Synowiec oraz Adrian Ligus zdobyła 1
miejsce w pojedynku drużyn.

Uczcili Kazimierza Wielkiego

W Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Jastrzębiu
obchodzono Dzień Patrona. Gwoździem tegorocznego programu uroczystości, która odbyła się w środę, 22 maja, było
posadzenie pamiątkowego drzewka na placu szkolnym. Z prezentacji przygotowanej przez Alinę Madejską goście dowiedzieli się o najważniejszych wydarzeniach w szkole w ciągu
całego roku oraz zobaczyli osiągnięcia uczniów w konkursach
i zawodach sportowych na szczeblu gminy, powiatu czy ogólnopolskich. Prezentacji towarzyszyła część artystyczna w wykonaniu uczniów.

Strażacy pielgrzymowali
do Leśniowa

Jak co roku, w dzień św. Floriana, strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych RP z Powiatu Myszkowskiego odbyli pielgrzymkę do Leśniowskiego Sanktuarium, gdzie odbyła się msza za
strażaków i ich rodziny. Już trzynasty raz jednostki OSP odwiedziły Leśniów. Najbardziej zasłużeni strażacy otrzymali odznaczenia. W uroczystości uczestniczyli m.in. starosta
Wojciech Picheta, komendant Zarządu Wojewódzkiego OSP
Zbigniew Meres oraz wójtowie i burmistrzowie gmin, wśród
nich wójt Łukasz Stachera.
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Dzień Dziecka w Masłońskim

Rada Sołecka i panie z Klubu „Natalinki” w Masłońskim, zaprosiły dzieci z miejscowości na organizowany przez siebie
„Dzień Dziecka”. Atrakcji nie brakowało, jak i uśmiechu na
twarzach najmłodszych mieszkańców sołectwa. Przygotowany został poczęstunek dla dzieci. Bogaty program imprezy obfitował w liczne konkursy, dziecięce gry sprawnościowe
oraz możliwość realizacji plastycznych na wielkim kartonie,
gdzie każdy mógł namalować to co mu się tylko wymarzyło.
Nagrody w konkursach ufundował Urząd Gminy Poraj. Sporą
dawkę emocji dostarczyło malowanie twarzy. Organizatorzy
pragną podziękować wszystkim osobom, które zaangażowały się w przygotowanie Dnia Dziecka, a w szczególności:
Sławomirowi Duma, Anecie Duma, Barbarze, Jarosławowi i
Przemysławowi Wielgos, Ewie Kasprzyk – Koźlińskiej, Katarzynie Zielińskiej, kupcom z targowiska w Poraju: Tomaszowi
Wituckiemu, Sławomirowi Garbaczowi, Grażynie i Farugowi
Rogala, Barbarze Sularz, Ewelinie Kustrze z GOK w Poraju,
Katarzynie Rzepce i Sławomirowi Widawskiemu oraz Patrycji
Skrzypiec i Julii Santamaria.

Jak uczeń z przedszkolakiem

Z inicjatywy Beaty Rajczyk, dyrektor Samorządowego Publicznego Przedszkola w Poraju „Leśne Skrzaty” oraz Danuty Służałek – Jaworskiej, dyrektor Szkoły Podstawowej im. kpt. Leonida Teligi, odbyło się spotkanie integracyjne przedszkolaków i
uczniów szkoły. Tego dnia dwie grupy 6 – letnich gr. Jeżyki i gr.
Jagódki wraz z wychowawczyniami Moniką Dworaczek i Joanną Makuch wybrały się z wizytą do szkoły, gdzie przedszkolaki
zapoznały się ze szkołą. Wizyta była dla przedszkolaków okazją do bliższego poznania szkoły, a dla uczniów okazją do poznania przyszłych kolegów, którzy już we wrześniu rozpoczną
swoją dalszą edukację w murach szkoły.

Ciotka Klotka
u „Leśnych Skrzatów”

Przedszkole „Leśne Skrzaty” w Poraju odwiedził gość specjalny.
Na zaproszenie dyrektor Beaty Rajczyk przyjechała do porajskich przedszkolaków Ewa Chotomska, znana bliżej jako „Ciotka Klotka” z popularnego przed laty telewizyjnego programu
dziecięcego „Tik tak”. Przebieg wizyty koordynowały nauczy-

Wiosna z poezją

W filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarkach Letnisku odbyło się „Wiosenne spotkanie w bibliotece przy poezji, muzyce,
malarstwie.” W spotkaniu wzięli udział poeci Klubu Literackiego „Fraszka” Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Politechnice
Częstochowskiej, którzy prezentowali swoją twórczość. Wśród
wiosennych wierszy znalazły się też strofy o Żarkach Letnisku.
Prezentowane były prace malarskie Wiesławy Pośpiech, która
wraz z Janem Gryzikiem zapewnili oprawę muzyczną. Również
uczestnicy spotkania mieli możliwość zaprezentowania swojej
twórczości. Spotkanie zorganizowała Krystyna Bodnar – Miler.
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cielki przedszkola Justyna Morgała i Joanna Makuch. Autorka
opowiedziała o swojej pacy z dziećmi i o podróżach. Przeczytała fragmenty swoich książek. Nie zabrakło także wspólnego
śpiewania popularnych „tik-takowych” piosenek. Dzieciaki
mogły sprawdzić się w zagadkach słownych, dźwiękowych i
muzycznych. Zabawa była świetna.

„Malwy” i Kapela na Redyku

Najwięcej emocji dostarczyła licytacja, której celem było zdobycie pieniędzy na nagrody fundowane uczestnikom różnych
konkursów. Wyjątkowym zaangażowaniem wykazała się nie
tylko prowadząca licytację dyrektor Mariola Karpowicz, ale
przede wszystkim goście, którzy chcieli zakupić prace Eweliny
Kustry, mamy uczennicy gimnazjum, a także prace plastyczne
młodzieży wykonane pod opieką Agnieszki Parkitnej.

W Korbielowie odbył się Redyk, czyli wypędzanie owiec na
hale. W trakcie imprezy nie zabrakło pokazu mieszania owiec,
pokazu doju i przetwórstwa mleka owczego oraz atrakcji muzycznych – obok kapel góralskich usłyszeć można było Jurajską Kapelę Biesiadną i KGW „Malwy” z Poraja. Nasze rodzime
zespoły, jak zwykle spotkały się z aplauzem publiczności. Jurajska Kapela Biesiadna wystąpiła w składzie: Mirosław Podlejski,
Józef Ślusarz, Andrzej Kozłowski, Józef Majchrzak i Kazimierz
Noszczyk. Wyjazd odbył się dzięki życzliwości wójta Gminy Poraj Łukasza Stachery.

Konkurs plastyczny „Portret
mojej mamy”

TIK? - TAK! 2013

Odbyła się III edycja Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego TIK? - TAK! Uczniowie Szkoły Podstawowej w Poraju przystąpili do niego po raz drugi. Po ubiegłorocznym sukcesie (I
miejsce w woj. śląskim) apetyty uczniów były jeszcze większe.
Olga Szymaniec i Mikołaj Rajczyk zakwalifikowali się do II etapu, w którym brało udział stu najlepszych uczniów z całej Polski. Mikołaj zajął 12 miejsce w Polsce. Niestety zabrakło mu zaledwie 2 punktów, by znaleźć się wśród 10 najlepszych „informatyków” podczas finału w Warszawie. Opiekunowie konkursu: Jolanta Pokutycka, Urszula Rajczyk, Krystyna Puszczewicz,
Elżbieta Krawczyk, Anna Wyremblewska i Bożena Dróżdż.

U progu lata …

W Gimnazjum w Żarkach Letnisku odbyła się specjalna gala,
na której podsumowano osiągnięcia uczniów w mijającym
roku szkolnym. Sukcesów uczniów Gimnazjum w Żarkach
Letnisku nie brakuje. Niezwykłym osiągnięciem może się
pochwalić Magdalena Kott, która zajęła II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Fair play”. Jednak nie te
konkursy są najważniejsze, lecz praca Klubu Ośmiu, w którym
działa duża grupa gimnazjalistów i zaangażowaniem bierze
udział w akcjach charytatywnych. Uczniowie zaprezentowali
także swój talent w przygotowanym pod opieką Ewy Napory
przedstawieniu „Nasz wspólny domeczek”. Perypetie pewnej
rodziny w humorystyczny sposób ukazali Karolina Irzwikowska, Magdalena Olszewska, Klaudia Dyrka, Weronika Kowalik,
Sandra Pluta, Bartłomiej Biały, Konrad Miklas i Maciej Surma.
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Rozstrzygnięto gminny konkurs plastyczny „Portret mojej
mamy”. W ogłoszonym przez świetlicę środowiskową w Choroniu konkursie plastycznym na portret mamy udział wzięło
56 młodych artystów ze szkół podstawowych naszej gminy.
Jury w składzie: Maria Magdalena Gurbała, Andrzej Kozłowski
i Anna Trąbska miało twardy orzech do zgryzienia. „Wszystkie
portrety były przepiękne. Po długich naradach podjęto decyzję”. - podsumowuje Justyna Zalejska wychowawca świetlicy. I
tak w grupie starszej: Im. Monika Romańska SP Poraj, II m. Magdalena Pakuła SP Choroń, IIIm. Jakub Proszowski SP Jastrząb.
W grupie młodszej: I m. Nadia Zalejska SP Choroń, IIm. Paweł
Krawczyk SP Poraj, IIIm. Małgorzata Leszczyńska SP Choroń.
Przyznano także dwa wyróżnienia: Emilii Liwoch SP Poraj i Julii
Noszczyk SP Choroń. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni
słodkim upominkiem, do zwycięzców powędrowały nagrody.

„Krasnoludki” w Muzeum Chleba

Dzieci z przedszkolnej grupy „Krasnoludki” z Samorządowego Publicznego Przedszkola Leśne Skrzaty w Poraju wraz z
wychowawczynią Hanna Ptak i rodzicami odbyły wycieczkę
autokarową do „Muzeum Chleba” w Radzionkowie. Wycieczka
była bardzo udana, a atrakcji było co niemiara. Zgromadzone w muzeum eksponaty wzbudziły ogromne zainteresowanie zarówno u dorosłych jak i dzieci, a szczególnie pierwsze
komputery, starodawne stroje, zabawki, meble i przedmioty
codziennego użytku.

Mistrzowie rachunków

W Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarkach Letnisku odbył się
II Międzygimnazjalny Konkurs Matematyczny „Mistrz Rachunku”. W konkursie, zainicjowanym przez nauczycielkę matematyki Aleksandrę Dyrkę, brali udział uczniowie z 10 gimnazjów.
Każdą szkołę reprezentowało trzech uczniów, po jednym z
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każdego rocznika. Uczniowie zmierzyli się z zadaniami rachunkowymi. Ich zadaniem było szybko i sprawnie wykonać prawidłowe obliczenia. Tytuł „Mistrza Rachunku klas I” otrzymał Michał Wiśniewski z Zespołu Szkół w Koziegłowach, „Wicemistrza
klas I” - Igor Cichecki z Gimnazjum nr 5 w Myszkowie, „Mistrza
Rachunku klas II” - Mariusz Kurek z Gimnazjum w Poraju, „Wicemistrza klas II” - Ewelina Sularz z Gimnazjum nr 5 w Myszkowie, „Mistrza Rachunku klas III” - Piotr Kot z Gimnazjum z Żarek
Letniska, „Wicemistrza klas III” - Kamil Jastrząbek z Gimnazjum
nr 4 w Myszkowie. Wszyscy uczniowie otrzymali cenne nagrody. Najlepszym uczniem Gminy Poraj został uczeń Gimnazjum
w Żarkach Letnisku Piotr Kot, który otrzymał specjalną nagrodę ufundowaną przez Wójta Gminy Poraj Łukasza Stacherę.

Pójdą w ślady Wojtka?

W tym roku Dzień Strażaka przedszkolaki obchodziły w Remizie Strażackiej OSP w Żarkach Letnisko. Celem zorganizowania
tej uroczystości było poszerzenie wiedzy przedszkolaków na
temat tego trudnego i odpowiedzialnego zawodu. Dzieci miały okazję z bliska obejrzeć remizę i samochody bojowe OSP
oraz ich wyposażenie. Druhowie zaprezentowali stroje bojowe w których wyjeżdża się na akcję, oraz oprowadzili dzieci
po Strażnicy i opowiadali jak wygląda ich codzienna praca. W
zamian dzieci przedszkolne przedstawiły program artystyczny dla Strażaków. Były wiersze, piosenki, instrumentalizacja
do utworu: „Marsz Radetzeckiego, oraz krótkie przedstawienie teatralne „Pali się”. Prezes OSP w Żarkach Letnisku Mariusz
Karkocha opowiadał o trudnej i niebezpiecznej pracy strażaków oraz odpowiadał na liczne pytania dzieci. To spotkanie z
pewnością na długo pozostanie w pamięci dzieci. Być może
niektórzy z nich pójdą w ślady strażaka Wojtka.

Dzień Polskiej Niezapominajki w
porajskim przedszkolu

Dzień Polskiej Niezapominajki obchodzony jest co roku 15
maja. Święto ma przypominać o ochronie środowiska i zachowaniu różnorodności biologicznej Polski. Ale nie tylko. Ma
również ocalić od zapomnienia wszystkie ważne chwile z życia wszystkich świętujących osób. Dzień Polskiej Niezapominajki zainicjował w 2002 roku nieżyjący już Andrzej Zalewski
– redaktor radiowej Jedynki prowadzący audycję „Ekoradio”.
O Dniu Polskiej Niezapominajki pamiętały również dzieci z
Przedszkola Leśne Skrzaty w Poraju. W tym dniu realizowany był cykl zajęć pod wspólnym tytułem „Niezapominajka
przypomina – o przyrodzie niezapomnianej”. Uwieńczeniem
obchodów święta było posadzenie przez każde dziecko przyniesionej niezapominajki w ogrodzie przedszkolnym. Pomysłodawcą przedsięwzięcia była Marta Janusiewicz, nauczyciel
przedszkola.

„Bober Sailing Team” po pierwszych regatach w klasie Omega

Ledwo co się zaczął sezon żeglarski a załoga w składzie Rafał
Jędrzejewski (sternik), Monika Stanisławska, Tymoteusz Szczygieł (załoga) reprezentująca Gminą Poraj ma już za sobą starty
w dwóch imprezach rangi Pucharu Polski oraz jedną imprezę
w ramach Pucharu Śląska. Załoga Gminy Poraj startowała w
majowych zawodach w: Pszczynie na akwenie Łąka (12 miejsce); w Pucharze Polski w Dąbrowie Górniczej na akwenie Pogoria 3 (14 miejsce) - po dwóch edycjach w rankingu Pucharu
Polski załoga zajmuje 13 miejsce; w Przeczycach (7 miejsc). Po
trzech edycjach Pucharu Śląska załoga zajmuje 5 miejsce. Więcej informacji na facebookowym profilu „Bober Sailing Team”.
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Dzień dziecka ze Strażakiem

W Szkole Podstawowej w Choroniu odbył się Dzień dziecka ze
Strażakiem. W tym dniu do szkoły przybyli strażacy z OSP w Choroniu Tomasz Marchewka i Maciej Kowalczyk. Dzień rozpoczął się
od konkursu plastycznego na temat straży pożarnej. Zwycięzcami
zostali: kl. I-III: Im. Zofia Wnuk, IIm.Patryk Wieczorek, IIIm. Dominka Góra; w kl. IV-VI: Im. Zuzanna Przystalska, IIm.Magda Cieślar,
IIIm.Kamil Ligus. Strażacy zaprezentowali sprzęt do ratownictwa
technicznego, służący do wydobycia osoby zakleszczonej w pojeździe, sprzęt z jakim działa ratownik podczas pożaru budynku,
sprzęt do ochrony dróg oddechowych. Dzieci miały także okazję
zobaczyć ubrania specjalne strażaków, m.in. ubrania służące do
usuwania gniazd szerszeni i os. Wszyscy uczestnicy dnia dziecka
obdarowani zostali na zakończenie słodkim upominkiem.

Sukces DZPiT w Siewierzu

W Siewierzu 25 maja odbył się Wojewódzki Festiwal Piosenki
dla Mamy „Mamo moja”. Tegoroczna edycja okazała się szczęśliwa dla reprezentacji naszego GOK-u – Dziecięcego Zespołu
Pieśni i Tańca „Poraj”, który zdobył drugie miejsce.

Z wiosną w tle

W GOK w Poraju zagościła wiosna zamknięta w strofach wierszy autorstwa Krystyny Bodnar – Miler – mieszkanki Żarek
Letniska. Pani Krystyna pisze wiersze już od wielu lat, ale dopiero pod wpływem zagłębiowskiej poetki i pisarki Zdzisławy
Gwiazdy, zdecydowała się wyjąć je z szuflady i pokazać szerszemu gronu odbiorców. Na spotkaniu gościli członkowie klubu poetyckiego „Fraszka” z Częstochowy, a także wielu wielbicieli poezji. Utwory przeplatane były utworami Jana Gryzika
śpiewanymi przez Wiesławę Pośpiech. Spotkanie dedykowane
było członkom Polskiego Związku Niewidomych w Częstochowie.

Grillowali z Przemysławem
Bąkiem

Już po raz dziewiąty odbyły się „Warsztaty kulinarne”. Tym razem uczestnicy wyszli w plener. Wiosenne grillowanie zorganizowano na tarasie. Warsztaty poprowadził Przemysław Bąk
– radny Gminy Poraj i miłośnik dobrej kuchni. W oczekiwaniu
na grillowane przysmaki, przy dźwiękach Jurajskiej Kapeli Biesiadnej, która przygrywała na tarasie, uczestnicy warsztatów
przygotowywali wiosenne sałatki i sosy. Unoszące się wokół
smakowite zapachy upewniły wszystkich w przekonaniu, że
sezon grillowy został na dobre rozpoczęty.

Świat malowali plasteliną

W Rędzinach po raz kolejny dzieciaki z grupy plastycznej
„Pastelki” odbierały nagrody Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Świat malowany plasteliną”. Tegoroczny podtytuł
brzmiał: „Świat przyszłości” – temat szeroki i trudny ale i tym
razem nasi mali artyści nie pozostali w tyle. Nagrody otrzymały
Agata Rogacz i Gabriela Jędrzejewska.

Bajkowy festyn

Na festynie zorganizowanym przez dyrekcję, grono pedagogiczne i społeczność Szkoły Podstawowej im. Pokoju w Żarkach Letnisku wszyscy bawili się znakomicie, zgodnie z hasłem imprezy
- „Witajcie w naszej bajce”. Ci, którzy lubią spędzanie wolnego
czasu na festynach i piknikach, mieli jedną z pierwszych w tym
roku okazji, na spędzenie sobotniego popołudnia 18 maja w wymarzony sposób. Atrakcji nie zabrakło. Uczniowie podstawówki
zaprezentowali się muzycznie, wokalnie i aktorsko. Wystawiono
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przedstawienie „Kopciuszka”, którego szkolną wersję zaprezentowało koło teatralne. Był przegląd „bajkowych” przebojów, quiz
sprawdzający wiedzę z zakresu bajek i baśni. Bawić można było
się też przy występach młodzieży z miejscowej szkoły podstawowej i MDK w Myszkowie. Do gustu publiczności przypadł
zespół „Szkoła Rocka”, który działa przy szkole. Dla miłośników
festynowej kuchni nie zabrakło kulinarnych atrakcji. A na tych,
którzy lubią ”odlecieć” w przestworza, czekały trzy półgodzinne
przeloty samolotem nad Jurą Krakowsko – Częstochowską.

życzenia. Pani Marianna otrzymała bukiety kwiatów i okolicznościowe listy, w tym od premiera Donalda Tuska. Pani
Marianna Paliga przyszła na świat w Gniazdowie w rodzinie
Marianny i Franciszka Nowaków jako 3 dziecko spośród 8
rodzeństwa (2 starszych braci i 5 młodszych sióstr). Szacowna jubilatka przez większość swego życia zajmowała się
gospodarstwem rolnym, pomagała również w wychowaniu
młodszego rodzeństwa. W 1936r. wyszła za mąż za Adama
Paligę z Gniazdowa. Urodziła 2 synów, którzy z kolei obdarzyli ją gromadką 4 wnuków i 2 prawnuczek. Od 1974 roku
pani Marianna jest wdową. Obecnie mieszka w Jastrzębiu,
z młodszym synem Januszem i synową. Tajemnicą jej długowieczności jest ciężka praca, od której nigdy nie stroniła
i pogoda ducha.

Emeryci z Choronia zwiedzili stolicę

Do stolicy wybrali się emeryci z Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Choroniu. Odwiedzili najpiękniejsze
miejsca i zabytki Warszawy. Na trasie wycieczki znalazły się

Z bukietem u stulatki

Mieszkanie w domu w Jastrzębiu z trudem pomieściło tych
wszystkich, którzy przybyli w środę 5 czerwca, do pani Marianny Paligi, by złożyć jej urodzinowe życzenia. Jubilatka
skończyła setną rocznicę urodzin. O jej dostojnym jubileuszu pamiętali najbliżsi, przedstawiciele władz samorządowych Koziegłów i Poraja. Tego dnia w domu pani Marianny
były kwiaty, urodzinowy poczęstunek, łzy radości i wzruszenia. W długiej kolejce z najlepszymi powinszowaniami dla
stulatki ustawili się m.in.: burmistrz Koziegłów Jacek Ślęczka, wójt Łukasz Stachera, przedstawiciele administracji obu
miejscowości. Zaproszeni goście złożyli jubilatce serdeczne

m.in. Pałac Kultury i Nauki, Łazienki Królewskie, Stadion Narodowy, Grób Nieznanego Żołnierza oraz Lotnisko im. F.Chopina. Wyjazd zorganizowali Zarząd Koła w Choroniu, któremu
przewodniczy Jan Wójcik i Referat Promocji Urzędu Gminy.
Wycieczkę dofinansował Wójt Gminy Poraj Łukasz Stachera.

Kącik poezji

Dziś poetyckie spotkanie z naszym redakcyjnym współpracownikiem Wiesławem Popielakiem.
Patria cordi *
Jest taki zakątek nad rzeką,
Gdzie zieleń z błękitem się miesza,
Gdzie wracasz strudzony z daleka,
By serce i duszę wyciszać.
Tam idziesz ścieżyną i słyszysz,
Jak mową przodków las śpiewa,
A pośród zielonej ciszy
Historią szumią drzewa.
To miejsce leżące nad Wartą,
To ojców pradawne siedlisko,
Maleńka ojczyzna … co warto
Kochać ją, bo sercu jest bliska.
			
Czerwiec 2013
* w wolnym tłumaczeniu: ojczyzna serdeczna (leżąca na sercu).
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sport przedszkolny

Pierwsze w ich życiu zawody sportowe

W Przedszkolu w Żarkach Letnisku odbyła się Spartakiada Przedszkolaków. Uczestniczyły w niej dzieci ze wszystkich
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Gminie Poraj.
Konkurencje były dostosowane do wieku
i możliwości dzieci, a nad prawidłowym
przebiegiem czuwało jury w składzie:
Agnieszka Kurzak - dyr. Niepublicznej
Szkoły Podstawowej w Masłońskim, Arkadiusz Jelonek- przedstawiciel Rady Rodziców Przedszkola „Leśne Skrzaty” w Poraju
i Andrzej Pawłowski- prezes Porajskiego
Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej
i Sportu. Każda drużyna otrzymała puchar
oraz dyplom z rąk wójta Łukasza Stachery, kierownik ZEAS Anny Socha-Korendo i
radnego Andrzeja Pawłowskiego.
I i VII miejsca (2 drużyny)
– Przedszkole w Poraju

II miejsce – Przedszkole w Kuźnicy Starej

IV miejsce – Przedszkole w Choroniu
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III miejsce – Przedszkole w Masłońskim

V miejsce – Przedszkole w Jastrzębiu

VI – miejsce – Przedszkole w Żarkach Letnisko

sport szkolny

Oni ju wiedz , jak czerpać radość ze sportu

Corocznie od kilku lat, w Gminie Poraj organizowany jest Turniej Gier i zabaw szkół podstawowych kl. I-III. Nie inaczej było i
w tym roku. Zawody rozegrano 23 maja w hali sportowej Gimnazjum w Poraju, pod patronatem Wójta Gminy Poraj.

Wśród konkurencji znalazły się m.in. sadzenie ziemniaków, wyścig z piłką do koszykówki, slalom unihokej, rzut woreczków do
koła hula-hop, skoki dokładane, slalom z rakietką do pingponga. Rywalizacja była zacięta, a o zwycięstwie przesądził 1 punkt.

I miejsce – SP w Poraju 35 pkt.

II miejsce – SP w Jastrzębiu 34 pkt.

IV miejsce – SP w Żarkach Letnisku 23 pkt.
III miejsce – SP w Choroniu 28 pkt.
Nagrody wręczyli wójt Łukasz Stachera, przewodnicząca Rady
Gminy Katarzyna Kaźmierczak, prezes Porajskiego Towarzystwa
Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Pawłowski. Organizatorem zawodów był LKS Polonia Poraj, Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum w Poraju i Porajskie Towarzystwo Krzewienia
Kultury Fizycznej i Sportu.

Kurier Porajski – Miesięcznik Gminy Poraj.
Egzemplarz bezpłatny. Nakład 2500 egz.
Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury im. J.Gniatkowskiego
w Poraju, ul. Piłsudskiego 14, tel. (0-34) 314 55 48;
Skład: spotart.pl,
Redaktor naczelny: Andrzej Kozłowski.
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informacje

Poraj pszczelarstwem stoi
Od blisko 40 lat działa Koło Pszczelarzy w Poraju. W Urzędzie Gminy, odbyło się spotkanie przedstawicieli władz
Gminy z władzami Koła. Wzięli w nim udział wójt Łukasz Stachera oraz Tadeusz Cesarz, Wacław Cesarz i Piotr Mazur. Od władz gminy pszczelarze otrzymali pamiątkową statuetkę, list gratulacyjny oraz deklarację wsparcia ruchu
pszczelarskiego.
Pszczelarstwo w formie zorganizowanej
pojawia się w drugiej połowie lat sześćdziesiątych. W tym czasie w każdej wsi
działają Kółka Rolnicze. Założycielami
Kółka Rolniczego w Poraju byli:Grudzińscy ojciec i syn, Stanisław Górniak, Stanisław Życzyński, Jan Filipczak, Antoni
Cichoń. Działalność KR w Poraju koncentrowała się głównie na usługach transportowych. Działalność typowo rolniczą
prowadziło Koło Rolnicze w Choroniu.
Wszystkie Koła Rolnicze z Gminy Poraj podlegały pod Powiatowy Związek
Kółek Rolniczych w Myszkowie, gdzie
działały różne związki branżowe dotyczące działalności rolniczej. Rolnicy zainteresowani pszczelarstwem utworzyli
koło pszczelarzy przy kółku Rolniczym w
Choroniu. Do tego koła do czerwca 1975
roku należeli też pszczelarze z Poraja. Po
zmianie administracyjnej i utworzeniu
województwa częstochowskiego zlikwidowane zostały Powiatowe Związki
Kółek Rolniczych. W ich miejsce powstał
Wojewódzki Związek Kółek Rolniczych
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w Częstochowie, który zrzeszał pszczelarzy w związku branżowym pod nazwą Wojewódzki Związek Pszczelarzy w
Częstochowie. W 1977 roku pszczelarze
z Poraja: Józef Jurczyk, Ryszard Sobota,
Henryk Kret, Adam Tylkowski podjęli decyzję o odłączeniu się od koła działającego przy Kółku Rolniczym w Choroniu
i założyli koło porajskie. Pierwszym jego
prezesem został Józef Jórczyk. Ta forma
organizacyjna istniała do likwidacji województwa częstochowskiego. Po śmierci prezesa chorońskiego koła Józefa
Pakuły, koło pszczelarzy w Choroniu zakończyło działalność. Część pszczelarzy
z Choronia przeszła do koła w Poraju. Po
likwidacji województwa częstochowskiego Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Częstochowie nie przystąpił do
struktur administracyjnych Województwa Śląskiego. W 1996 roku powołany
został Regionalny Związek Pszczelarzy
w Częstochowie, który działa do dziś. Na
przestrzeni lat działalności koła pszczelarzy w Poraju zajmowali się następujący

działacze – w wyniku wyborów w 1992
roku przewodniczącym koła został Henryk Kret. Zarząd w tym składzie działał
do chwili śmierci prezesa Kreta w 1999r.
W 2000 roku w skład Zarządu weszli:
Bogusław Nita – przewodniczący, Zdzisław Pluta – sekretarz, Tadeusz Cesarz
– skarbnik. Po rezygnacji prezesa Nity w
2010 roku członkowie koła wybrali nowy
zarząd: Tadeusz Cesarz – przewodniczący, Piotr Mazur – sekretarz, Henryk Śpiewak – skarbnik, Wacław Cesarz – członek
zarządu i Karol Flak – członek zarządu.
W tym składzie zarząd działa do chwili
obecnej.
Zarząd Koła Pszczelarzy w Poraju, korzystając z uprzejmości redakcji „Kuriera
Porajskiego” zwraca się do wszystkich
miłośników i hobbistów pszczelarstwa do
organizowania własnych pasiek oraz do
wstępowania do Kół Pszczelarskich.
Autor tekstu: Tadeusz Cesarz

sport gminny

Pobiegli w lipach
Odbyła się ogólnopolska akcja Polska Biega 2013. Na starcie biegu w ciągu Alei Lipowej w Choroniu stanęło blisko
150 uczestników, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy.
Akcja Polska Biega to propagowanie
sportu, a przy okazji zdrowia i radości
życia. Do akcji już po raz kolejny włączyła się Gmina Poraj, która przy wsparciu
Ludowego Klubu Sportowego „Polonia”
Poraj zorganizowała rekreacyjną imprezę biegową, w piątkowe przedpołudnie
24 maja. W ramach wspólnego biegania, organizatorzy trener i prezes Porajskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury
Fizycznej i Sportu Andrzej Pawłowski
i nauczyciele wf z gminnych szkół, zorganizowali bieg, którego start znajdował się w pobliżu Szkoły Podstawowej w
Choroniu, a trasa biegła wśród malowniczo położonej chorońskiej Alei Lipowej.
Zwycięzcy biegu szkoły podstawowej dziewczęta: kl.IV – Natalia Masłonik (SP
Jastrząb), kl. V – Aleksandra Krzyczmonik (SP Poraj), kl. VI – Sandra Kramarzyk
(SP Choroń); chłopcy: kl.IV – Szymon
Prysak (Poraj), kl.V - Krystian Buski (SP
Żarki Letnisko), kl.VI - Jan Szczęsny (SP
Żarki Letnisko). Wśród gimnazjalistów
– dziewczęta: kl.I – Zuzanna Kot (Poraj),
kl.II – Ewa Chrostowska (Żarki Letnisko),
kl.III – Agnieszka Woźniak (Poraj); chłop-

cy – kl.I - Dominik Nietresta (Żarki Letnisko), kl.II – Dawid Walencki (Poraj), kl.III
– Mateusz Pawłowski (Poraj). Po zakończeniu wspólnego biegania organizatorzy zapewnili każdemu z uczestników
pamiątkowe medale, a dla najlepszych
puchary, ufundowane przez Urząd Gminy Poraj, które wręczyli: wójt Łukasz
Stachera, radni Andrzej Pawłowski i
Edward Mizera oraz dyrektor SP w Cho-

roniu Dorota Mizera. „Cieszę się, że tylu
zawodników zameldowało się na starcie.
Wszyscy również dobiegli do mety. Była
bardzo dobra trasa, atrakcyjna, biegnąca
częściowo wzdłuż naszego pomnika przyrody.” - podsumował bieg trener Andrzej
Pawłowski. Z roku na rok na imprezie pojawia się coraz więcej zawodników. Terenów do czynnego uprawiania biegów w
gminie Poraj nie brakuje.

Strażacy grali w piłkę
Strażacy OSP z gminy Poraj zajmują się nie tylko gaszeniem pożarów, ale i aktywnie spędzają czas wolny. Symbolem
tego jest Turniej Piłki Nożnej Drużyn OSP o Puchar Wójta Gminy Poraj, który rozegrany został w sobotę 1 czerwca
Na boisku stawiły się reprezentacje
czterech jednostek OSP z terenu gminy:
Poraj, Żarki Letnisko, Kuźnica Stara i Jastrząb. Wszystkie spotkania były zacięte.
Nie brakowało niespodzianek. Wyniki:
Jastrząb – Poraj 6:0, Kuźnica Stara – Żar-

ki Letnisko 1:5, Poraj – Kuźnica Stara 0:4,
Żarki Letnisko – Jastrząb 0:4, Kuźnica Stara – Jastrząb 1:5, Żarki Letnisko – Poraj
6:0. Z turnieju zwycięsko wyszła drużyna
Jastrzębia z 9 pkt., przed Żarkami Letnisko 6 pkt., Kuźnicą Starą 3 pkt. I Porajem

0 pkt. Puchary i dyplomy w imieniu wójta
Łukasza Stachery wręczyli radny Andrzej
Pawłowski i kierownik referatu promocji
Andrzej Kozłowski.
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Więcej informacji na: www.ugpora
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