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informacje

Radni jednogłośnie pRzyjęli uchwałę udzielającą wójtowi łukaszowi 
stacheRze absolutoRium za wykonanie budżetu w 2011R. 

Sesja Rady Gminy w czwartek 28 czerwca, poświęcona była głównie udzieleniu 
absolutorium wójtowi Łukaszowi Stacherze z wykonania budżetu za 2011 rok, 
w tym za zrealizowane w ramach ubiegłorocznego budżetu zadania inwestycyj-
ne. Rok 2011 był rokiem sukcesu w Gminie Poraj. Samorząd gminny zrealizował 
zdecydowaną większość planowanych na 2011 rok zadań. Wiele z nich dzięki 
środkom unijnym. Rok 2011 był rokiem największych od kilkunastu lat inwesty-
cji w Gminie Poraj. W minionym roku pozyskano blisko 10 mln złotych środków 
zewnętrznych, głównie unijnych, na realizację kluczowych inwestycji i zadań. 
Najważniejsze działania podjęte w 2011 roku to niewątpliwie budowa oczysz-
czalni ścieków i kanalizacji w Jastrzębiu, odwodnienie znacznej części gminy, od-
danie do użytku rozbudowanej części Gimnazjum w Poraju oraz hali sportowej 
i budynku wielofunkcyjnego w Masłońskim. Wspierano rozwój kultury fizycznej 
i sportu. Działania zmierzały do budowy pozycji Gminy Poraj, jako wiodącego 
ośrodka kulturalnego regionu. Prowadzona była wielokierunkowa działalność 
zorientowana na ochronę środowiska poprzez realizację programów: „Czysty 
Las, Czyste Letnisko” i „Zalew w Poraju, czysto jak w raju”. Przeprowadzono mo-
dernizację kilku odcinków dróg oraz zamontowano oświetlenie uliczne, w new-
ralgicznych miejscach, celem zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców. Na 
bieżąco realizowane były zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Utwo-
rzono Biuro Podawcze i Informacji, wyremontowano salę sesyjną oraz przepro-
wadzono termomodernizację budynku Urzędu Gminy. Prowadzona była szero-
ka działalność w zakresie promocji. Powszechnie zauważalne stały się pozytyw-
ne zmiany w stylu i modelu zarządzania oraz diametralny wzrost aktywności i 
kompetentnych działań urzędu wójta oraz Urzędu Gminy Poraj. W ubiegłorocz-
nym budżecie dochody kształtowały się na poziomie 26.246.155,71 zł, wydat-
ki wyniosły: 37.302.626,39 zł, co stanowi 95,84%. Przychody Gmina osiągnęła 
na poziomie: 12.063.352,25 zł, rozchodów w ubiegłym roku nie odnotowano.  
I ta praca oraz działania zostały podsumowane przez Radę Gminy. Po uzyska-
niu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz komisji rewizyjnej 
rady, radni jednogłośnie udzielili absolutorium za wykonanie budżetu w 2011 
roku. Radni docenili to, że rok 2011 spożytkowany został także na budowanie 
podstaw do dalszego rozwoju Gminy, zarówno w wymiarze społecznym, jak i 
gospodarczym. Wszystkie te działania tworzyły spójną politykę rozwoju gminy, 
dynamiczną i zawsze zgodną z potrzebami mieszkańców. „Dziękuję za kolejny rok 
wspólnej pracy. Dziękuję radnym, że przy Państwa udziale mogliśmy zrealizować 
przyjęte zadania. Osiągnęliśmy dobre wskaźniki. Chciałbym życzyć, aby następny 
rok nie był gorszy” – mówił wójt Łukasz Stachera, dziękując za udzielone abso-
lutorium, co przypieczętowano wspólną lampką szampana i toastem za pomyśl-
ność Gminy i jej Mieszkańców. 

Wójt Stachera z abSolutoriumSzanowni 
Państwo,

T r z y m a c i e 
w rękach naj-
nowszy nu-
mer „Kuriera 
Porajsk iego”, 
w którym jak 
zawsze mnó-
stwo ciekawych 

informacji i ilustracji zdjęciowych upa-
miętniających najważniejsze wydarzenia 
minionego miesiąca, a wśród nich „Dni 
Gminy Poraj 2012” - przedsięwzięcie, 
które do Jastrzębia przyciągnęło kilkuty-
sięczną publiczność. Mam nadzieję, że w 
stworzonym przez nas, bardzo zróżnico-
wanym programie, każdy z Państwa mógł 
znaleźć coś dla siebie. Sądząc po frekwen-
cji oraz opiniach, jakie do nas docierają, w 
tym również recenzjach medialnych, mo-
żemy chyba uznać, że „Dni Gminy Poraj 
2012” były wielkim sukcesem, z którego 
wszyscy możemy być dumni. Nie byłoby 
go jednak, gdyby nie ogromny wysiłek 
całego sztabu ludzi, którzy nie szczędzili 
sił i środków, by największe wydarzenie 
kulturalno-rozrywkowe w Gminie Poraj 
mogło się odbyć na najwyższym pozio-
mie. W tym miejscu pragnę serdecznie 
podziękować WSZYSTKIM OSOBOM, któ-
re włączyły się w organizację tej imprezy. 
Dziękuję sponsorom, za udzielone nam 
wsparcie rzeczowe i finansowe.

Szanowni Państwo, życząc dalszych, 
udanych wakacji zachęcam Was do prze-
czytania bieżącego wydania „Kuriera 
Porajskiego”. Znajdziecie w nim dawkę 
najświeższych informacji, jak choćby tą 
o planowanej termomodernizacji Gmin-
nego Ośrodka Zdrowia czy osiągniętych 
w minionym roku szkolnym wynikach 
uczniów naszych szkół.

Życzę miłej lektury, a wszystkim Tym, 
którzy są jeszcze przed urlopem, pięk-
nych wakacji.

Zapraszam na „Chorońskie Prażuchy” 
do Alei Lipowej 18 sierpnia.

Z pozdrowieniami
Magdalena Ryziuk-Wilk

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
im. J. Gniatkowskiego w Poraju 
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Dni Gminy Poraj

Dni Gminy Poraj za nami

W tym roku po raz kolejny mieszkańcy 
Gminy Poraj oraz niezliczone tłumy gości 
z poza naszej gminy, przybyli 7-8 lipca na 
OSWiR w Jastrzębiu, aby uczestniczyć w 
największej w regionie imprezie plene-
rowej – Dni Gminy Poraj 2012. Organiza-
torzy, wśród których głównym był Wójt 
Gminy Poraj Łukasz Stachera, dyrektor 
Magdalena Ryziuk – Wilk  -  Gminny 
Ośrodek Kultury im. J.Gniatkowskiego w 
Poraju wraz z pracownikami oraz Urząd 
Gminy Poraj, postarali się, żeby każdy zna-
lazł w repertuarze coś dla siebie. Niestety 
w ciągu dwóch dni dynamiczna burzowa 
aura pokrzyżowała trochę plany organi-
zacyjne, jednakże odbyły się zaplanowa-
ne koncerty gwiazd. Sobotę swoimi wy-
stępami uświetnił Wojciech Gąssowski, 
prawdziwego powera na scenie pokazała 
wrocławska grupa „The Beatlmen” z jej 
charyzmatycznym frontmenem Grzego-
rzem Markockim, a gwiazdą był zespół 
„Boys” i jej lider Marcin Miller, który w 
nowszych aranżacjach z towarzyszeniem 
układów tanecznych zaprezentował zna-
ne wszystkim utwory klasyki disco polo. 
Niestety, z powodu burzowej nawałnicy, 
która rozpętała się tego wieczoru, nie od-
był się zaplanowany pokaz ogni sztucz-
nych, które odpalono w niedzielę, dając 
efektowny pokaz i dostarczając oglądają-
cym niezapomniane wrażenia wizualne, 
podobnie jak lampiony szczęścia wy-
puszczane w niebo. Pozdrowienia z Poho-
relic w Czechach i Bela Dulic na Słowacji, 
przekazali mieszkańcom,  goszczący w 

niesamowite atRakcje, te wielkie i te mniejsze gwiazdy sceny i estRady - pRzyciągnęły tłumy mieszkańców naszej gminy oRaz 
mieszkańców Regionu na tegoRoczne dni gminy poRaj. 
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W sobotę 7 lipca w trakcie Dni Gminy Poraj 
odbyły się wybory Miss Nastolatek Gminy 
Poraj. W szranki o tytuł najpiękniejszej stanę-
ło jedenaście kandydatek: Agnieszka Dróżdż, 
Dominika Olsińska, Patrycja Ignasiak, Do-
minika Sobieraj, Ewelina Jarkiewicz, Natalia 
Sawicka, Paulina Piekarska, Wiktoria Sołtysik, 
Faustyna Heleniak,  Karolina Irzwikowska, 
Natalia Bednarczyk. Wybory Miss nadzoro-
wała Anita Popiel-Prokop, która od wielu 
lat współorganizuje Wybory Miss Ziemi Czę-
stochowskiej i Miss Województwa Śląskiego. 
Na scenie kandydatki zaprezentowały się w 
trzech kolekcjach strojów: wyjściowych oraz 
kolekcji sportowej. Prezentację na scenie 
oceniało jury w składzie: aktor i konferansjer 

Dariusz Niebudek, Anita Popiel – Prokop, 
Katarzyna Kaźmierczak, Maciej Gurba-
ła – prezes BES Polska i rzecznik Andrzej 
Kozłowski. Imprezę poprowadził Michał 
Szewczyk. Jury szczególną uwagę zwracało 
na grację, umiejętność i swobodę prezentacji 
na scenie, poruszanie się. W wyniku werdyk-
tu jury Miss Nastolatek Gminy Poraj została 
Dominika Olsińska, pierwszą wicemiss – 
Natalia Sawicka, a drugą wicemiss – Eweli-
na Jarkiewicz. Nagrodą główną dla miss był 
rower górski ufundowany przez Firmę PPHU 
CONTEST Wiesława Brzozowskiego z Żarek 
Letniska. Wszystkie finalistki otrzymały ze-
stawy kosmetyków ufundowane przez firmę 
BES Polska Macieja Gurbały. Nagrody wręczył 

Poraju,  starostowie obu gmin. Od soboty ko-
ronę najpiękniejszej Porajanki nosi Dominika 
Olsińska, która zwyciężyła w wyborach Miss 
Nastolatek Gminy Poraj 2012. Drugiego dnia 
było kabaretowo, wystąpili Kabaret „Dno” i 
Damian Kubik Skecz Up. Odbył się koncert 
piosenek Janusza Gniatkowskiego, w którym 
wystąpili laureaci tegorocznego porajskie-
go festiwalu twórczości artysty. Znakomite 
standardy polskich utworów rozrywkowych 
zaprezentowała grupa „Biesiada Rodzinna”. 
Wręczono także nagrody w konkursach spor-
towych, które towarzyszyły tegorocznej im-
prezie. Wszyscy jednak w napięciu oczekiwali 
na występ gwiazdy dnia – Kamila Bednarka. 
I doczekali się, oglądając wspaniały koncert 
muzyki reggae w wykonaniu laureata progra-
mów „Mam Talent” i „Bitwa na głosy”, przed 
którym wystąpił znany sympatykom gatun-

ku częstochowski zespół „Nefre”. Tegoroczne 
koncerty poprowadzili Dariusz Niebudek, 
Ryszard Rembiszewski i Andrzej Kozłow-
ski. Do każdego z goszczących w Poraju ze-
społów trafiła statuetka „Przyjaciel Gminy Po-
raj”. Nie zabrakło również występów naszych 
gminnych wykonawców: Orkiestry Dętej z 
Poraja, Jurajskiej Kapeli Biesiadnej z Poraja, 
Zespołu Wokalno – Tanecznego „Nastolatki”, 
Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Poraj”, 
solistów z gminy, „Szalonej Piątki” z Żarek Let-
niska i rockowej grupy młodzieżowej „Orbidi-
cort”. Części artystycznej towarzyszyły liczne 
konkursy dla publiczności, stoiska gastrono-
miczne, atrakcje dla dzieci oraz wesołe mia-
steczko ”Franko” z Czech. 
Więcej  zdjęć na facebookowym profilu  GOK 
w Poraju. 

wydarzenia

Miss odjechała na rowerze
jedną z atRakcji tegoRocznych dni gminy poRaj był wybóR najpiękniejszej nastolatki z 
gminy.  została nią dominika olsińska. w nagRodę otRzymała RoweR góRski. 

Szanowni Państwo! 
Składam serdeczne po-

dziękowania wszystkim 
uczestnikom „Dni Gminy 
Poraj 2012”, Mieszkańcom 
oraz naszym gościom z 
kraju i zagranicy, za to, że 
zechcieli uświetnić swo-
ją obecnością tegoroczne 
święto naszej gminy. Bar-
dzo cieszy mnie fakt, że 
zgromadziło ono tysiące 
prawdziwych sympatyków 
Gminy Poraj. To dzięki Pań-
stwa obecności, wszystkim 
występom towarzyszyła 
wspaniała, niepowtarzalna 
atmosfera, pomimo kapry-
śnej aury, dająca niezapo-
mniane wrażenia. Zagrały 
wszystkie zaplanowane w 
programie gwiazdy. Dzię-
kuję sponsorom, z pomo-
cą których impreza mogła 
odbyć się na taką skalę. Za 
wkład pracy w jej organiza-
cję dziękuję pracownikom 
Gminnego Ośrodka Kultu-
ry im. J.Gniatkowskiego w 
Poraju i Urzędu Gminy Po-
raj oraz wszystkim osobom 
zaangażowanym w przygo-
towanie imprezy. Wspólnie 
dołożyliśmy wszelkich sta-
rań, aby przygotować bo-
gaty i atrakcyjny program, 
w którym każdy, niezależ-
nie od wieku i upodobań 
muzycznych mógł znaleźć 
coś dla siebie. Ze swojej 
strony deklaruję, że z roku 
na rok, wzrastać będzie 
atrakcyjność Dni, a ich or-
ganizacja będzie stawać się 
coraz bardziej perfekcyjna. 
Do zobaczenia na Dniach 
Gminy Poraj 2013. 

Wójt Gminy Poraj
Łukasz Stachera
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wydarzenia

m.in. wójt Łukasz Stachera. Dziewczęta 
pokazały się w kolekcji strojów spor-
towych Sklepu „Decathlon”. Nagrodą 
będzie bezpłatna sesja fotograficzna i 
udział w edycji gminnego kalendarza 
na rok 2013, do którego zdjęcia wyko-
na fotograf Anna Paterek. Organiza-
torzy konkursu Miss Nastolatek Gminy 
Poraj: Paweł Krzyczmonik, Katarzyna 
Kaźmierczak i Magdalena Ryziuk – 
Wilk, pragną podziękować wszystkim 
osobom, które wsparły organizację 
konkursu: Firmie „CONTEST” Wiesława 
Brzozowskiego z Żarek Letniska, Firmie 
BES Polska Macieja Gurbały, Sklepowi 
„Decathlon”, Pani Anicie Popiel – Prokop, 
Salonowi Fryzjersko – Kosmetycznemu 
„Violetta” z Poraja oraz wszystkim oso-
bom, które swoim wsparciem, wiedzą 
i zaangażowaniem przyczyniły się do 
zrealizowania wyborów Miss Nastolatek 
Gminy Poraj.  

Czesi i słowaCy z wizytą w Poraju

Gmina Poraj współpracuje od wielu lat 
z partnerskimi samorządami Pohořeli-
ce w Czechach i Belá-Dulice na Słowa-
cji. W obecnej kadencji jest to pierwsze 
spotkanie wójta Łukasza Stachery z 
samorządowcami czeskimi i słowackimi. 
W Poraju gościli starostowie, czyli wój-
towie obu gmin Josef Svoboda i Anna 
Badinova. Włodarze naszych południo-
wych sąsiadów przyjechali wraz z dele-
gacjami, z Czech: z-ca starosty Miroslav 
Novák, radni: Ivo Kudrna,  Jana Plevzo-
vá,  Monika Janičatová, Josef Hrabo-
vský, dyrektor szkoły artystycznej Hana 
Celnarová oraz Ivana Kohútová z Urzę-
du Gminy w Pohořelicach, natomiast 
ze Słowacji: główna kontroler Ľubica 
Sumková oraz radni: Anna Herčúto-
vá, Oľga Kováčiková i Milan Kubizňa. 
Odbyły się rozmowy o współpracy, w 
których uczestniczyły obie delegacje, 
wójt Stachera oraz przewodnicząca rady 
gminy Katarzyna Kaźmierczak, wice-
przewodniczący rady Krzysztof Klimek, 
sekretarz gminy Maria Magdalena 
Gurbała, skarbnik Jadwiga Zasik. Wi-
zytę delegacji zorganizowali: kierownik 
referatu promocji Andrzej Kozłowski, 
dyrektor szkoły podstawowej w Poraju 
Danuta Służałek – Jaworska, nauczy-
ciel Agnieszka Szymczyk, Ewelina 

Drzewiecka i Ilona Hadzińska z UG. W 
sobotę zagraniczni goście wzięli udział 
w Dniach Gminy Poraj. Oboje z gości 
otrzymali statuetki „Przyjaciel Gminy Po-
raj”. Nasi południowi sąsiedzi zwiedzili 
gminę Poraj, Leśniów, Jasną Górę oraz 
Zamki w Bobolicach i Mirowie. „Jestem 
usatysfakcjonowany wizytą delegacji z 

Czech i Słowacji. Odbyliśmy szereg kon-
struktywnych rozmów. Sporo uwagi po-
święciliśmy kontaktom dzieci i młodzieży 
oraz wymianie w zakresie kultury i sportu.” 
- mówi wójt Łukasz Stachera. 

z wizytą w gminie poRaj gościły dwie delegacje paRtneRskich gmin – pohořelic w czechach i belá – dulic na słowacji. 
goście odbyli Rozmowy z władzami gminy, zwiedzili juRę kRakowsko – częstochowską oRaz gościli na dniach gminy 
poRaj.
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inwestycje

Powstałe w ubiegłym roku gminne place 
zabaw zyskały nowe urządzenia. Są wśród 
nich: wszelkiego rodzaju bujaki (koni-
ki, koniczyna), sprężynowce, huśtawki 
oraz piaskownice. Na nich właśnie dzieci 
mogą godzinami spędzać miło i aktyw-
nie czas na świeżym powietrzu. Wójt gmi-
ny Łukasz Stachera zabiega, aby sporo 
urządzeń na placach było z drewna lub z 
licznymi elementami drewnianymi, które 
są naturalne, ekologiczne, wytrzymałe i 
trwałe. Największe z placów zabaw znaj-
dują się w Poraju i Żarkach Letnisku. Pla-
ce będą nadal sukcesywnie uzupełniane 
nowymi sprzętami. Sporym zaintereso-
waniem maluchów cieszą się „bujaki” na 
sprężynie i piaskownice. Oczywiście dla 
dorosłych plac zabaw nie stanowi najbar-
dziej atrakcyjnej formy odpoczynku, ale 
dla dzieci to prawdziwy raj. Każdy więc 

patrząc na beztroską zabawę dzieci może 
odpocząć choćby przez chwilę, bądź spo-
tkać się tu z innymi rodzicami lub dziad-
kami. Place posiadają wiele ławeczek, w 
spokojnej, przyszkolnej scenerii, dzieci 
bezpiecznie mogą się bawić, a dorośli 

odpocząć od trosk dnia codziennego. 
Place zabaw cieszą się niesłabnącą popu-
larnością. Obecnie pogoda sprzyja, więc 
zabawa w tym miejscu to dla dzieci jedna 
z atrakcyjnych alternatyw dla monitora 
telewizora bądź komputera. 

Place zabaw teraz jeszcze atrakcyjniejsze
powstałe w ubiegłym Roku place zabaw w gminie poRaj wzbogaciły się o nowe spRzęty dla najmłodszych. 

Na tę inwestycję mieszkańcy gminy, a 
ściślej pacjenci Gminnego Ośrodka Zdro-
wia w Poraju czekali latami. Urząd Gminy 
na termomodernizację obiektu pozyskał 
właśnie środki z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska w Katowicach. 
W sumie wartość zadania wyniesie ok. 

780 tys. zł, z czego blisko 300 tys. zł stano-
wić będzie dotacja z WFOŚiGW, a ponad 
180 tys. zł częściowo umarzalna pożycz-
ka, udzielona przez tą instytucję, reszta 
to środki własne. Z tej kwoty docieplone 
zostaną ściany zewnętrzne i piwniczne 
budynku oraz stropu, przebudowana zo-
stanie kotłownia, wewnętrzna instalacja 
centralnego ogrzewania oraz wymienione 
będzie ogrzewanie z kotłowni węglowej 
na gazową. Poza walorami ekologicznymi 
budynek zyska nowy estetyczny wygląd. 
„Jestem przekonany, że usługi świadczo-
ne w Ośrodku Zdrowia będą na wysokim 
poziomie. Najważniejszym dobrem jest 

zdrowie pacjenta, a wszelkie działania, któ-
re podejmujemy czynimy z myślą o dobru 
pacjenta. Dlatego cieszy fakt, że udało nam 
się pozyskać niezbędne dofinansowanie 
na realizację tej inwestycji.” – podkreśla 
Łukasz Stachera, wójt Gminy Poraj. Po 
przeprowadzeniu prac modernizacyjnych 
tego obiektu, mieszkańcy będą leczeni w 
o wiele godniejszych warunkach niż do tej 
pory. Ośrodek Zdrowia jest prężnie kiero-
wany przez dra Piotra Jarosa. Na bardziej 
komfortowe warunki doczekają się wszy-
scy pacjenci ośrodka zdrowia, na czym za-
leży zarówno władzom gminy, jak i Radzie 
Społecznej SP ZOZ w Poraju.  

Gminny OśrOdek ZdrOwia w POraju  ZOstanie OciePlOny Z dOtacji wFOś
zaplanowana wśRód szeRegu inwestycji na bieżący Rok, teRmomodeRnizacja gminnego ośRodka zdRowia w poRaju, wkRacza w 
decydującą fazę. uRząd gminy właśnie pozyskał śRodki z wojewódzkiego funduszu ochRony śRodowiska na Realizację inwestycji. 
wkRótce pacjenci będą leczeni w baRdziej komfoRtowych waRunkach.

RUSZA PRZEBUdOWA PRZEJAZdU 
W PORAJU
uRząd gminy poRaj infoRmuje, że w związku z planowanymi pRzez pkp 
polskie linie kolejowe s.a. zakład linii kolejowych w częstochowie 
Robotami związanymi z Remontem nawieRzchni pRzejazdu kolejowego 
na dRodze poRaj-choRoń nastąpi zmiana oRganizacji Ruchu. pRace 
potRwają w dniach 13-31 sieRpnia 2012R.
Remont polegał będzie na położeniu nowoczesnej, ekologicznej 
nawierzchni gumowej, likwidacji trzech torów skrajnych i pozo-
stawieniu trzech torów środkowych, wraz z przebudową napę-
dów rogatkowych oraz nowego oświetlenia przejazdu.   

W związku z tym wytyczono objazdy. Jak jeździć?
Dla samochodów osobowych i dostawczych planowany jest ob-
jazd przez przejazd kolejowy w Osinach (na kierunku Poraj – Czę-
stochowa) ulicą Kolejową, natomiast na kierunku Poraj – Mysz-
ków przez przejazd „Turek” ul. Zieloną i Kosmiczną w Poraju. Do-
jazd samochodów ciężarowych na czas planowanych robót do 
Choronia i zakładów zlokalizowanych w Poraju przy ul. Kolejowej 
i bocznych oraz ul. Zielonej i bocznych odbywać się będzie:
a) od strony Częstochowy przez Olsztyn, Biskupice
b) od strony Myszkowa przez Żarki, Przybynów, Zaborze
Prosimy o zachowanie szczególnej uwagi. Przepraszamy jedno-
cześnie za utrudnienia w ruchu. 
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W Gimnazjach w Poraju i Żarkach Letnisku, w szkołach 
podstawowych w Poraju, Żarkach Letnisku, Choroniu, 
Jastrzębiu, Kuźnicy Starej i Masłońskim oraz przedszkolach, 
uroczyście zakończył się rok szkolny 2011/2012. Na 
gimnazjalnych akademiach wieńczących rok szkolny, 
gościł wójt Łukasz Stachera, który dla najzdolniejszych 
uczniów ufundował nagrody Wójta Gminy Poraj. W 
Poraju otrzymali je: Agnieszka Marchewka, Katarzyna 
Okularczyk, Zofia Pustuł, Wojciech Pustuł i Weronika 
Szczypińska, a w Żarkach Letnisku Marta Trybuszewska i 

Przemysław Marszałek. W szkołach w Jastrzębiu i Kuźnicy 
Starej, w imieniu wójta życzenia uczniom złożyła sekretarz 
gminy Maria Magdalena Gurbała, w Żarkach Letnisku 
radny Krzysztof Klimek, a w Poraju i Choroniu Paweł 
Krzyczmonik z referatu promocji. Do życzeń dla uczniów 
dołączają się również radni i sołtysi. 

W kolejnym numerze „Kuriera” przedstawimy najlepszych 
uczniów roku szkolnego 2011/2012.

Wakacje, znoWu są Wakacje...
po dziesięciu miesiącach wszyscy uczniowie i nauczyciele zakończyli naukę i pRacę w szkołach. w piątek 29 czeRwca, we 
wszystkich szkołach gminy poRaj odbyły się uRoczyste akademie, połączone z wRęczeniem świadectw szkolnych, oRaz nagRód dla 
najzdolniejszych uczniów, a także podziękowań dla Rodziców i osób wspieRających życie poszczególnych szkół.

edukacja
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SukceSy uczniów w powiatowych konkurSach
ochrona środowiska : : who is who w Gminie Poraj

uczniowie z gminy poRaj RepRezentowali baRdzo wysoki poziom wiedzy oRaz wykazali szeRokie umiejętności z wybRanych 
dyscyplin naukowych w konkuRsach oRganizowanych w Roku szkolnym 2011/2012 pRzez juRajskie stowaRzyszenie 
nauczycieli twóRczych, zaRówno na poziomie szkół podstawowych, jak i gimnazjów. 
Konkursy organizowane przez Jurajskie 
Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych 
mają już dwunastoletnią historię. Z koń-
cem roku szkolnego w Gimnazjum w 
Koziegłowach odbyło się ich tegoroczne 
podsumowanie. W całym roku szkolnym 
odbyło się 18 konkursów w tym 7 dla 
szkół podstawowych i 11 dla gimnazjum. 
Brali w nich udział uczniowie z powiatów 
myszkowskiego, zawierciańskiego, lu-
blinieckiego i częstochowskiego. Spore 
sukcesy odnieśli uczniowie Gimnazjów 
w Poraju i Żarkach Letnisku oraz Szkoły 
Podstawowej w Poraju. Na szczególne 
wyróżnienie zasługuje uczennica Gimna-
zjum im. Kazimierza Górskiego w Poraju 
Agnieszka Marchewka, która została 

laureatką z siedmiu przedmiotów. Jest to 
rekord w uzyskaniu tytułu laureatów kon-
kursów organizowanych przez Stowarzy-
szenie. Spośród szkół podstawowych, 
pod względem liczby uczniów biorących 
udział w konkursach SP w Poraju uzyska-
ła trzecie miejsce, a Gimnazjum w Poraju 
drugie miejsce. I tak laureatami zostali, 
wśród szkół podstawowych: V Powiatowy 
Konkurs z Języka Polskiego dla uczniów 
klas IV-VI  - Agata Gajewska, II Powiatowy 
Konkurs z Języka Angielskiego - Mikołaj 
Rajczyk, Jakub Macoch; V Powiatowy Kon-
kurs z Historii dla uczniów klas IV-VI „Po-
lacy i ziemie polskie w okresie zaborów 
1795 r. - 1918r.” - Agata Gajewska; II Jurajski 
Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas 

IV–VI - Karolina Skóra, wszyscy z SP Poraj. 
Spośród gimnazjów, nasi laureaci odnosili 
sukcesy w: VIII Powiatowy Konkurs z Języ-
ka Niemieckiego - Mateusz Skóra, Karoli-
na Bogacka, Agnieszka Marchewka, Woj-
ciech Sołtysik; IX Powiatowy Konkurs z 
Języka Polskiego - Agnieszka Marchewka, 
Faustyna Heleniak, Weronika Szczypińska, 
Kinga Chachulska; X Powiatowy Konkurs 
z Biologii - Daniel Maciągowski, Agniesz-
ka Marchewka; XII Powiatowy Konkurs z 
Matematyki -  Agnieszka Marchewka; VIII 
Powiatowy Konkurs z Geografii – Agniesz-
ka Marchewka; VIII Powiatowy Konkurs z 
Informatyki - Mariusz Kurek; V Powiatowy 
Konkurs z Fizyki  - Agnieszka Marchewka; 
IX Powiatowy Konkurs z Języka Angiel-
skiego - Manuela Graf, Agnieszka Mar-
chewka; V Powiatowy Konkurs z Wiedzy o 
Społeczeństwie „Unia Europejska” - Zorika 
Kołodziejczyk i Przemysław Marszałek z 
Gimnazjum w Żarkach Letnisku. Koor-
dynatorami konkursów były m.in.: Anna 
Szczęsna, Urszula Rajczyk, Jolanta 
Pokutycka, Agnieszka Kuwak, Joanna 
Wiktorko i Monika Organa. Warto przy-
pomnieć, że we władzach JSNT aktywnie 
działają: Halina Masłoń, Justyna Białas, 
Anna Szczęsna. Nagrody dla naszych 
uczniów w konkursach ufundował wójt 
Łukasz Stachera. 

I N F O R M A C J A !!!

Pragnę poinformować, iż Spółka „PORECO” uruchomiła  
Pogotowie Techniczne,  które będzie czynne 24 h na dobę. 

W razie awarii sieci w godzinach 7.00 – 15.00 proszę kontakto-
wać się z tel. siedziby spółki 34 314 76 54,  

natomiast po godzinie 15.00, proszę dzwonić 
 pod numer tel. 601 349 378.

z wyrazami szacunku
Rafał Kępski

Prezes Zarządu

Jednocześnie informuje, iż osoby zgłaszające nieuzasadnione awarie 
będą zobowiązane do pokrywania kosztów wyjazdu.

O G Ł O S Z E N I E 
w sprawie nielegalnych przyłączy.

„PORECO” Spółka z o. o. z siedzibą w Poraju, ul. Górnicza 21, informuje 
wszystkich odbiorców, którzy są podłączeni do sieci wodociągowej i/
lub kanalizacyjnej administrowanej przez „PORECO” bez odpowied-
niego zgłoszenia i/lub bez podpisanej umowy (również uprzednio z 
Urzędem Gminy Poraj), że istnieje możliwość zalegalizowania w/w 
przyłączy bez sankcji karnych w terminie do 30.09.2012 roku. Po tym 
dniu, spółka przystąpi do weryfikacji podłączeń, a w razie wykrycia 
pobierania wody z urządzeń wodociągowych i wprowadzania ście-
ków do urządzeń kanalizacyjnych bez uprzedniego zawarcia umo-
wy, będzie wszczęte postępowanie zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 7 
czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków.
Informujemy, że nielegalne korzystanie z przyłączy wod-
nych i kanalizacyjnych jest zagrożone karami zgodnie z art. 
28. w/w ustawy (cyt., 1. Kto bez uprzedniego zawarcia umo-
wy, o której mowa w art.6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń 
wodociągowych, podlega karze grzywny do 5.000 zł.  … . . 
4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 
1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze 
ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł….. )

z wyrazami szacunku
Rafał Kępski 

Prezes Zarządu
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wydarzenia mijającego miesiąca

Strefa Dobrej Muzyki 

Strefę Dobrej Muzyki rozpoczął przegląd 
Amatorskich Zespołów Młodzieżowych 
pod nazwą „I Letnie Prezentacje Mu-
zyczne” – konkurowały ze sobą: „Lipstick 
on The Glass” z Myszkowa, „Orbidicort” 
z Jastrzębia i „Reflection” z Myszkowa. 
Bezkonkurencyjny był zespół „Orbidi-
cort”. Nagrody finansowe dla uczestni-
ków Letnich Prezentacji ufundował To-
masz Brymora, a wręczali je: wójt Łukasz 
Stachera, przewodnicząca Rady Gminy 
Katarzyna Kaźmierczak, radny Tomasz 
Brymora i dyrektor GOK w Poraju Mag-
dalena Ryziuk – Wilk. W Strefie Dobrej 
Muzyki zagrały grupy reprezentujące 
różnorakie gatunki muzyczne: duet „For 
Your Soul”, zespół „BAZA1L”, „Los Bluesos 
Tabakos”, Disco Inferno Show, a gwiazdą 

wieczoru był wokalista Piotra Rubika – 
Michał (Gashoo) Gasz. Wystąpił również 
iluzjonista Sebastian „Alkadiass” Gra-
bowski. W przerwie między koncertami 
publiczność brała udział w konkursach 
wiedzy o Gminie, zdobywając upominki 
i nagrody.
„Strefa Dobrej Muzyki była zainicjowana 
przez radnych z Żarek Letniska Barbarę 
Trząskowską-Szcześniak i Krzysztofa Klim-
ka i była uzupełnieniem oferty GOK-u o 
przedsięwzięcie adresowane do młodych 
ludzi. Mam nadzieję, że Strefa na stałe 
wpisze się do kalendarza imprez organi-
zowanych przez Gminny Ośrodek Kultu-
ry”- mówi dyr. M. Ryziuk-Wilk.

w piątek 29 czeRwca, w amfiteatRze w żaRkach letnisku, wspólnie powitaliśmy wakacje w „stRefie dobRej muzyki”. 
to wyjątkowe, bo adResowane do młodzieży, pRzedsięwzięcie aRtystyczne zainauguRowało sezon letni w gminie poRaj. 
honoRowy patRonat nad impRezą objął wójt gminy poRaj – łukasz stacheRa.
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sport

Organizatorami wyjazdowych zmagań 
sportowych byli: Urząd Gminy Poraj, LKS 
„Polonia” Poraj, Porajskie Towarzystwo 
Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu 
w Poraju, Uczniowski Klub Sportowy w 
Poraju. Nad całością lekkoatletycznych 
zmagań czuwali trener i prezes PTKKFiS 
Andrzej Pawłowski oraz nauczyciele wf. 
„Po raz kolejny dzieci i młodzież z gminy 
Poraj mogły spróbować swoich sił na profe-
sjonalnym obiekcie sportowym. Będziemy 
wspierać rozwój lekkiej atletyki w gminie. 
Za rok zapewne spotkamy się na kolejnej 
spartakiadzie, na dużym, profesjonalnym 
obiekcie sportowym” - podsumował fun-
dator nagród, wójt Łukasz Stachera. 
Uczniowie mogli zmierzyć swoje siły w 
wielu konkurencjach lekkoatletycznych. 
W klasyfikacji zespołowej wygrała Szko-

ła Podstawowa w Poraju z 52 medalami, 
przed Jastrzębiem 25 medali, Choro-
niem z 21 medalami, Żarkami Letnisko 
15 medali oraz Kuźnicą Starą 5 medali, a 
ostatnie miejsce zajęła SP z Masłońskie-
go z 5 medalami. Spośród gimnazjów 

wygrało Gimnazjum w Poraju z 21 me-
dalami przed Żarkami Letnisko 9 medali. 
Start młodych zawodników i prawidłowe 
wykonywanie konkurencji nadzorowali 
profesjonalni sędziowie lekkiej atletyki z 
miejscowego klubu.  

już po Raz dRugi odbyła się gminna spaRtakiada lekkoatletyczna dla dzieci i młodzieży szkolnej z gminy poRaj. zawody 
RozegRano 4 czeRwca na pRofesjonalnym lekkoatletycznym stadionie cks „budowlani” w częstochowie. inicjatoRem, 
tej jedynej w Regionie spoRtowej impRezy o tym chaRakteRze, był wójt łukasz stacheRa.



N r 7 / 2 0 1 2   K u r i e r  Po r a j s k i    11

W Spartakiadzie rywalizowały dzieci z przedszkoli gminy Poraj. 
Organizatorami przedsięwzięcia była Szkoła Podstawowa 
w Choroniu pod dyrekcją Doroty Mizery. Impreza, poza 
perfekcyjną organizacją, miała również odpowiednią oprawę: 
„Koko, koko Euro spoko” zaśpiewały panie z KGW „Choronianki”, 
zapłonął olimpijski znicz, a dopingu licznie zgromadzonej 
publiczności,  pozazdrościć mógłby nie jeden stadion. Start 
przedszkolaków w konkurencjach: bieg z pałeczką sztafetową, 
bieg slalomem, sadzenie ziemniaków, strzelanie gola, grzybki, 
oceniało jury pod przewodnictwem trenera Andrzeja 

Pawłowskiego. Rywalizacja sportowa jednak była prawdziwa 
i nikt tu nikomu nie zamierzał dawać forów. Ostatecznie 
wygrało Przedszkole „Leśne Skrzaty”, przed Żarkami Letnisko, 
Masłońskim, Choroniem, Jastrzębiem i Kuźnicą Starą. Dla 
małych sportowców nagrody ufundował m.in. wójt Gminy 
Poraj Łukasz Stachera i organizatorzy imprezy, które wręczyli 
radny Andrzej Pawłowski i dyrektor Dorota Mizera. Sportowe 
zmagania na długo pozostaną w pamięci wszystkich 
uczestników. 

sport

kilkudziesięcioRo pRzedszkolaków wzięło udział w spaRtakiadzie pRzedszkolaków, któRa odbyła się w Remizie ochotniczej stRaży 
pożaRnej w choRoniu. spoRo maluchów kibicowało też swoim kolegom. najlepsze w Rywalizacji okazały się pRzedszkolaki z poRaja. 
oRganizatoRem zawodów była szkoła podstawowa z choRonia,  a patRonat nad impRezą spRawował wójt gminy poRaj.  
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wydarzenia mijającego miesiąca 

Z UROdZINOWą WIZYTą U 102 -LATKI
W piątek 29 czerwca urodzinową wizytę najstarszej mieszkan-
ce gminy Helenie Filipczak, złożyli przedstawiciele władz Gminy 
Poraj. Okazją były 102 urodziny. W długiej kolejce z życzeniami 
ustawili się m.in.: wójt Łukasz Stachera, sekretarz gminy Maria 
Magdalena Gurbała, radni Andrzej Pawłowski i Jan Duda, soł-
tys Choronia Edward Mizera, ofiarując bukiet kwiatów, statuet-
kę oraz okolicznościowy list. Odbyła się również msza święta za 
jubilatkę, celebrowana przez proboszcza miejscowej parafii ks. 
Jana Lisieckiego, w kościele pod wezwaniem Św. Jana Chrzcicie-
la w Choroniu.

„IMIENINY HRABINY” NAGROdZONE
W Warszawie rozdano doroczne nagrody V edycji konkursu ogło-
szonego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej za budo-
wanie demokracji w Polsce przez lokalne inicjatywy kulturalne. 
Wśród nagrodzonych znalazło się Towarzystwo Przyjaciół Żarek 
Letniska im. hr. Stefanii Raczyńskiej, które w kategorii organiza-
cje pozarządowe, otrzymało wyróżnienie za pomysł i organizację 
imprezy plenerowej „Imieniny Hrabiny”.  Dla  Towarzystwa jest to 
już druga ogólnopolska nagroda w ciągu kilku miesięcy, doce-
niająca ich działalność społeczną. W listopadzie 2011 Towarzy-
stwo otrzymało  zaszczytny tytuł „Lidera Polskiej Ekologii” z rąk 
Ministra Środowiska. „Obecne wyróżnienie otrzymano „za wybit-
ne przedsięwzięcia o charakterze kulturowym i kulturotwórczym, 
które w latach 2010-2011 w znaczący sposób przyczyniły się do 
wzmocnienia więzi i tradycji lokalnych oraz aktywizacji społeczno-
ści jako podstawowych czynników rozwoju samorządności i demo-
kracji  lokalnej w Polsce” - stwierdził prezes Towarzystwa Andrzej 
Będkowski, który nie kryje, że dla aktywnych jego członków to 
szczególny powód do dumy. Inicjatorką i pomysłodawczynią im-
prezy jest Henryka Jastrzębiec Chołdyk. 

WERNISAż EWELINY KUSTRY
W Galerii Sztuki Współczesnej w Gminnym Ośrodku Kultury im. 
Janusza Gniatkowskiego w Poraju odbył się wernisaż malarstwa 
i grafiki Eweliny Kustry. Pani Ewelina jest absolwentką często-

chowskiego TZN, kierunek architektura. Od zawsze maluje i wy-
konuje grafiki, doskonali również innego rodzaju techniki arty-
styczne. Wernisaż zgromadził publiczność z Gminy Poraj, przede 
wszystkim z Masłońskiego, gdzie artystka mieszka. Miła atmos-
fera, pełna ciepła i wzruszeń towarzyszyła uczestnikom wernisa-
żu, nie obyło się bez kwiatów i życzeń, które z okazji tak ważnego 
dla każdego artysty święta jakim jest wernisaż przybyli goście 
wręczali autorce. Wystawę prac możemy oglądać do 17 sierpnia. 
Serdecznie zapraszamy.

RAdOSNA FAMILIAdA 
W sobotę 16 czerwca z okazji „Dnia Mamy i Taty” Samorządowe 
Przedszkole Publiczne, któremu szefuje dyr. Joanna Sawicka, z 
pomocą Rady Rodziców zorganizowało XIII Festyn Rodzinny „Ra-
dosna Familiada”, który odbył się w Amfiteatrze w Żarkach Let-
nisku. Festyn rozpoczął się pokazem umiejętności strażaków  z 
OSP w Żarkach Letnisku. Przedszkolaki zaprezentowały występy 
artystyczne, recytowały wiersze, śpiewały i tańczyły dla swoich 
rodziców. Wśród zaproszonych gości, z własnym programem 
artystycznym, wystąpiły „Nastolatki”.  W czasie festynu czekały 
na dzieci, jak i rodziców wiele atrakcji, a wszystkim zebranym  
uśmiechy na twarzy budziła piosenka: „Koko, koko festyn spoko”. 
Po występach dzieci mogły zajadać się pysznym tortem ufundo-
wanym przez zaprzyjaźnioną piekarnię.

CZYTALI PRZEdSZKOLAKOM
Fundacja „ABC XXI – Cała Polska Czyta Dzieciom” obchodzi Jubi-
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leusz 10-lecia tej społecznej kampanii. Do akcji dołączyło rów-
nież Przedszkole w Żarkach Letnisku. Codziennie nauczycielki 
czytały swoim podopiecznym przeróżne opowieści o wesołych 
zwierzątkach czy postaciach z bajek i baśni.  Liderem kampanii 
w przedszkolu była nauczycielka Ewelina Słabosz. Wśród zapro-
szonych gości, którzy czytali dzieciom byli: wójt Łukasz Stache-
ra, kierownik ZEAS Anna Socha – Korendo, rzecznik Andrzej 
Kozłowski, ks. Maciej Klekowski, sołtys Ryszard Świerdza, 
strażacy druhowie, red. Robert Bączyński oraz członkowie TPŻL 
Barbara Woźniak i Jadwiga Duljas. W ramach tej akcji Przed-
szkole podjęło również wiele działań takich jak zbiórka książek 
dla dzieci z domów opieki i Szpitala, konkurs recytatorski „Dzie-
cięce rymowanie” oraz liczne konkursy. 

ANGELIKA WALCZYŁA O KORONĘ
Miss Gminy Poraj 2011 Angelika Pilarska rywalizowała o tytuł 
najpiękniejszej mieszkanki Województwa Śląskiego. W finale 
konkursu, który 5 lipca odbył się w Klubie „Politechnik” w Często-
chowie, udział brało 12 młodych kobiet z różnych stron naszego 
województwa. Pokaz uczestniczek konkursu rozpoczął się od 
prezentacji w strojach biznesowych, potem była kolekcja letnia, 
stroje kąpielowe, a później stroje wieczorowe i suknie ślubne, 
a na koniec w suknie bankietowe. Udział mieszkanki Poraja w 
finale konkursu był nagrodą za zdobycie tytułu najpiękniejszej 
mieszkanki naszej gminy. Miss Województwa została Patrycja Bi-
lof  Angelika zwyciężyła w internetowym głosowaniu „Dziennika 
Zachodniego” i portalu www.naszemiasto.pl. Zdobyła sympatię 
2077 internautów, wyprzedzając następną w kolejności kandy-
datkę o blisko 700 głosów. 

LETNIE GOTOWANIE W JASTRZĘBIU
Już po raz trzeci miłośnicy dobrej kuchni spotkali się na wspólnym 
gotowaniu, podczas III Warsztatów Kulinarnych, które 20 czerwca 
odbyły się w budynku wielofunkcyjnym w Jastrzębiu. Królowały 
letnie inspiracje, lekka kuchnia, a do tego jak zwykle bardzo pysz-
na. Kulinarne przewodnictwo sprawowali radni: Jolanta Zalega 
i Przemysław Bąk. „Kolejną, trzecią już edycję Warsztatów Kulinar-
nych zwieńczyła degustacja przygotowanych wcześniej potraw. W 
Jastrzębiu uczyło gotować się około 30 osób, w tym kilku panów”- 
mówi dyrektor GOK w Poraju Magdalena Ryziuk-Wilk. 

Na kolejne, IV Warsztaty Kulinarne zapraszamy już 19 września do 
Choronia.

PORAJSKI WIECZóR PIŁKARSKI
W niedzielę 1 lipca, w Kinie „Bajka” w Poraju, wszyscy chętni mo-
gli obejrzeć finałowe spotkanie w ramach Euro 2012, pomiędzy 
Hiszpanią a Włochami. Chętnych do spędzenia piłkarskiego wie-
czoru w kinie nie zabrakło. Organizatorem pokazu meczu był 
Wójt Gminy Poraj Łukasz Stachera, Gminny Ośrodek Kultury w 
Poraju oraz Referat Promocji Urzędu Gminy. Impreza piłkarska 
miała zdecydowanie charakter niekomercyjny, z wejściówek na 
mecze, które mógł otrzymać każdy, kto wyraźnie śledził stronę 
www.ugporaj.pl skorzystało blisko 130 osób. W trakcie pokazu 
obowiązywał bezwzględny, całkowity zakaz wnoszenia i spoży-
wania wszelkich produktów spożywczych oraz napojów alko-
holowych. Pocieszeni ze spotkania wychodzili jedynie kibice „La 
Furia Roja”, w przeciwieństwie do tych, którzy trzymali kciuki za 
„Azzurri”.    

OGRALI GóRALI 
Przebywająca na zgrupowaniu w Białce Tatrzańskiej Polonia 
Poraj rozegrała cztery gry kontrolne. Wszystkie zakończyły się 
zwycięstwem naszej drużyny. Poloniści wyruszyli w dniach 9-19 
lipca w polskie góry, by tam szukać formy na najbliższy sezon. 
Piłkarze Polonii przed wyjazdem otrzymali także nowy sprzęt 
sportowy. Wraz z kadrą Polonii do Białki pojechało także kilku 
nowych piłkarzy. Do zespołu Krzysztofa Całusa dołączyła dwój-
ka młodzieżowców z częstochowskiego Rakowa. Testowani byli 
również inni zawodnicy. Rozegrane sparingi: Polonia Poraj - Hu-
ragan Vaksmund (A-klasa) 3:0, Polonia Poraj - KS Zakopane (IV 
liga) 2:1, Polonia Poraj - Dunajec Ostrowsko (A-klasa) 8:0, Polonia 
Poraj - Białka Tatrzańska (IV liga) 4:3. Przygotowania do nowego 
sezonu przebiegają zgodnie z oczekiwaniami, a przed drużyną 
kolejne sparingi z Wartą Zawiercie, Zielonymi Żarki, Lotem Ko-
nopiska i GLKS Kłomnice.

ALTANA OżYŁA
Kontynuowana jest bardzo cenna inicjatywa Towarzystwa 
Przyjaciół Żarek Letniska, organizowania w altanie w centrum 
miejscowości, nie-
dzielnych koncer-
tów z muzyką na 
żywo. Przed kilko-
ma tygodniami w 
altanie koncerto-
wali najzdolniejsi 
uczniowie z Żarek 
Letniska: Karolina 
Irzwikowska, Mag-
dalena Olszewska, 
Jan Szczęsny i Piotr 
Miszta. Koncer-
towała w altanie 
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orkiestra dęta z Poraja, Zdzisław Zasuń oraz uczniowie Niepu-
bliczna Szkoła Muzyczna w Myszkowie, a w niedzielę 22 lipca, 
przed publicznością zaprezentowała się Jurajska Kapela Biesiad-
na z Poraja. Znana wszystkim w naszej gminie JKB wystąpiła w 
składzie: Mirosław Podlejski, Józef Ślusarz, Andrzej Kozłowski, 
Kazimierz Noszczyk i Józef Majchrzak. Organizatorami koncer-
tów są Towarzystwo Przyjaciół Żarek Letniska im. hr Raczyńskiej 
i Gminny Ośrodek Kultury im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju. 
Jest to nawiązanie do wspaniałej, przedwojennej tradycji, gdy w 
każdą niedzielę w parku odbywały się koncerty. 

TAAAKA RYBA
W niedzielę 8 lipca na Zalewie Porajskim w Jastrzębiu, od-
były się Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Poraj z 
okazji Dni Gminy.  
W zawodach wzięła udział spora liczba zawodników. Złowiono 
kilka leszczy oraz kilkanaście jazgarzy. Zwycięzcą rywalizacji 
okazał się Grzegorz Pluta, który uzyskał 598 pkt, przed Adamem 
Chliszczykiem z wynikiem 469 pkt oraz Grzegorzem Pilśnikiem z 
461 pkt. Puchary ufundował Wójt Gminy Poraj Łukasz Stachera, 
które wręczył wraz z przewodniczącą Rady Gminy Katarzyną 
Kaźmierczak i wiceprezesem koła PZW w Poraju Ireneuszem 
Zębikiem. Zawody odbyły się z okazji Dni Gminy Poraj. Po za-
wodach zaproszono wszystkich na poczęstunek przy ognisku. 
„Wędkarstwo to doskonały sposób na spędzanie wolnego czasu. 
Dziś zebrali się tu pasjonaci tego sportu. Gratuluję wszystkim osią-
gniętych wyników. Gmina Poraj jest doskonałym miejscem do roz-
wijania wędkarskich pasji”– mówił Łukasz Stachera, wójt gminy. 

SPRZąTALI ZALEW
Odbyła się kolejna akcja sprzątania terenów przyzalewowych 
„Zalew w Poraju, czysto jak w raju”. Akcja  w sobotę 16 czerwca 
trwała dwie godziny, które pozwoliły posprzątać linię brzegową 
i las graniczący z zalewem. Śmieci było bardzo mało. W sumie 
sprzątało ponad sto osób. Akcję finansowo wspiera Urząd Gmi-
ny Poraj. Godny uwagi był udział, poza stałymi wolontariuszami, 
pań z Auchan Polska. Duże wsparcie organizatorzy otrzymują 
również od firm, instytucji oraz osób prywatnych, które swoim 
wsparciem przyczyniają się do sukcesu akcji. Nieodzowni są 
strażacy ochotnicy z Kuźnicy, Gęzyna, Poraja i Choronia. Realiza-
torem programu jest Katarzyna Rzepka. Podczas akcji zebrano 
1,625kg śmieci. Pełna relacja z akcji na www.czystyzalew.info

UPAŁ NIE PRZESZKOdZIŁ W SPRZąTANIU
W sobotę 7 lipca, jak w czasie każdej akcji – „Czysty Las, Czyste 
Letnisko”, na ulice i do lasów Żarek Letniska wyszły dziesiątki wo-
lontariuszy, aby tym razem w ogromnym upale i letnim, gorą-
cym słońcu usuwać sterty śmieci, które oszpecają miejscowość. 
Koordynator akcji Wioleta Kowalik mogła jak zwykle liczyć na 
pomoc osób dorosłych i Eko-Uczniów. Kontynuowano m.in. li-
kwidację olbrzymiego wysypiska na gliniance oraz innych tere-
nów dzikich wysypisk śmieci. Program CLCL w 2012 r. finansuje 
Urząd Gminy Poraj. Pełna dokumentacja fotograficzna z akcji 
dostępna na profilu akcji na facebook.com 

ZEFIR-dRAKKAR Z dALSZYMI SUKCESAMI
Sezon wakacyjny sprzyja przede wszystkim aktywnemu wypo-
czynkowi na wszystkich akwenach, jednak dla wielu żeglarzy 
jest okresem ważnych startów regatowych. Na jeziorze położo-
nym nieopodal Pszczyny odbyły się regaty w ramach Pucharu 
Polski. Rozegrane zostały w dniach 16-17 czerwiec. Gminę Poraj 
i Yacht Club „Zefir-Drakkar” reprezentowało dwóch zawodników. 
W wyścigach Karolina Skóra która zajęła siedemnaste miejsce, a 
Maciej Brymora uplasował się na czwartej pozycji. Tydzień póź-
niej ekipa „Zefir-Drkkar” startowała w Pucharze Czterech Jezior 
w Ostrowach. W tych regatach Gminę oraz Zefir reprezentowało 
8 zawodników: Maciej Brymora 1-miejsce, Karolina Skóra 2-miej-
sce, Jakub Zębik 3 - miejsce, Maciej Jarosz 4 miejsce, Maria Grab-
ska 8-miejsce, Damian Dziedzic 9-miejsce, Piotr Grabski 14-miej-
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sce(najmłodszy zawodnik - 7 lat), Mateusz Skóra 15-miejsce, 
w sumie na dziewiętnastu zawodników. W kolejnym tygodniu 
rozegrany został Puchar Polski na Jeziorze Żywieckim. Porajski 
Yacht Club wystawił 4 zawodników: Jakub Zębik 4-miejsce, Ma-
ciej Brymora 5-miejsce, Maria Grabska 10-miejsce i Aleksandra 
Brymora 21-miejsce. Młodym zawodnikom życzymy dalszych 
udanych startów.

„LEŚNE LUdKI” NA BIEGOWYCH TRASACH
Ekipa biegaczy z „Leśnych Ludków” z Żarek Letniska wzięła udział 
w I Międzynarodowym Maratonie Lubaczów – Jaworów. Był to 
pierwszy trans graniczny bieg z Polski na Ukrainę.  Trasa biegu 
prowadziła przez jednorazowo udostępnione „przejście” granicz-
ne w Budomierzu. Większość dystansu zawodnicy pokonywali 
po „drogach” ukraińskich (od 11 km aż do mety, czyli 42.195 km).  
Na całej trasie zawodnicy byli serdecznie dopingowani przez 
miejscową ludność bez względu na narodowość. Zawodnicy z 
Żarek Letniska spisali się dobrze: Andrzej Mielnik zajął wysokie 
13 miejsce, a Włodzimierz Rajczyk 32 miejsce. W dniu 8 czerwca 
odbył się - uważany przez wielu biegaczy – najtrudniejszy ultra 
maraton w Polsce – Bieg Rzeźnika. Ten kultowy bieg rozgrywany 
jest w Bieszczadach i prowadzi czerwonym szlakiem bieszczadz-
kim. Łącznie  do pokonania jest aż 3235 metrów przewyższeń. 
Jest błoto, kamienie, strumienie, strome podejścia, karkołomne 
zbiegi, pot i kurz – jednym słowem – rzeźnia.  Bieg Rzeźnika cha-
rakteryzuje się jeszcze jedną rzeczą, a mianowicie tym, że star-
tuje się w dwuosobowych drużynach. Każda drużyna musi biec 
cały czas razem i nie może być między nim większej przerwy niż 
100 metrów. „Z jednej strony daje to poczucie bezpieczeństwa a 
drugiej musimy pamiętać, że biegniemy nie tylko dla siebie ale i 
dla drużyny. Jest się odpowiedzialnym nie tylko za siebie ale i za 
partnera. Musimy sobie wzajemnie ufać i współpracować. Rzeź-
nika nie da się ukończyć w pojedynkę”. - informuje Włodzimierz 
Rajczyk. Bieg ukończyło 234 dwuosobowych drużyn – w tym – 
na bardzo dobrym 121 miejscu – debiutująca w tej imprezie dru-
żyna Leśnych Ludków Żarki Letnisko w składzie: Andrzej Mielnik 
i Jerzy Cebula.  Pokonanie trasy zajęło im 13 godzin i 39 minut. O 
skali trudności może świadczyć fakt, iż w czasie 10 godzin zmie-
ściły się tylko jeszcze dwie drużyny. (W.R.)

Who is Who W Gminie Poraj - cz. Vi
Jan Wójcik Emeryt, społecznik, 
Przewodniczący PZERiI w Choroniu

Urodził się w 1950 roku, u podnórza 
Gór Świętokrzyskich, we wsi Porąbki, 
obecnie gmina Bieliny. Tam skończył 
szkołę podstawową. Później wybrał 
przyzakładowe technikum o  kierunku 

frezer, funkcjonujące przy KZW SHL w Kielcach. Ówczesne wa-
runki peerelowskiej wsi kieleckiej spowodowały, iż ojciec pana 
Jana zdecydował się w 1968 roku na przeprowadzkę wraz z 
rodziną do Choronia. I to był nowy rozdział w jego życiu. Na-
jpierw podjął pracę w Hucie Częstochowa ówczesnej Hucie 
Bieruta, w swoim zawodzie, a następnie w 1972 r. założył kole-
jarski mundur i zawodowo związał się na kolejne blisko 20 lat 
z Elektrowozownią Łazy, gdzie pracował jako maszynista elek-
trowozu. W Łazach pracował aż do 2000 roku, gdy w ramach 
grupowych zwolnień w zakładzie pracy, wysłany został na 
świadczenie przedemerytalne. Jest żonaty, żona Małgorzata. 
Mieszka w Choroniu. Ma dwójkę dorosłych dzieci: córkę 
Katarzynę i syna Pawła, mających swoje rodziny. Jest dumnym 
dziadkiem czworo wnucząt, trzech wnuków i wnuczki.  Obec-
nie sporo czasu poświęca swojemu hobby - pracy w ogrodzie, 
na działce, w przydomowym gospodarstwie oraz wnukom. 
Najmilej spędza czas w ogrodzie, pomagając w jego prowad-
zeniu i utrzymaniu córce i zięciowi. O wspólnych sukcesach 
w tym zakresie świadczyć może ubiegłoroczne zwycięstwo 
w gminnym konkursie na najpiękniejszy ogród Gminy Poraj. 
Obecnie najwięcej czasu poświęca działalności społecznej. Od 
7 lat jest przewodniczącym koła Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów RP w Choroniu. Koło skupia obecnie 
ponad czterdziestu członków. Organizuje wycieczki, spotka-
nia integracyjne. Rozrost liczebności członków, z kilkunastu 
osób w chwili objęcia stanowiska, do kilkudziesięciu obec-
nie, świadczy o tym, że jak magnes przyciąga ludzi i skupia 
wokół wspólnej działalności. Kierowany przez niego Zarząd 
Koła przez ten okres prowadził aktywizację działalności, cz-
czono wartości państwowe przy Dębowcu, sprzątano rowy w 
Choroniu, brano udział w licznych uroczystościach gminnych 
oraz w miejscowości, organizowano różne święta, Dzień Mat-
ki, Dzień Kobiet, uczestniczono w kościelnych procesjach. W 
działalności koła ceni współpracę z wójtem Łukaszem Stacherą 
i Urzędem Gminy, Zarządem Powiatowym PZERiI i Genowefą 
Lasecką, księdzem proboszczem Janem Lisieckim, radnymi 
i sołtysem, strażakami ochotnikami i innymi organizacjami 
pozarządowymi. Jak mówi o planach: „Najważniejszy cel w 
tym roku to kontynuacja obranej działalności, jesienne wybory 
władz terenowych związku oraz rozwój organizacji”. Jak sam 
uważa, takie „koło emerytów jest potrzebne, gdyż starsze osoby 
mające dużo czasu, szczególnie zimą, dzięki związkowi mogą 
poznać część kraju. Gdyby nie związek nie byliby nigdzie”. A to 
tylko jeden z elementów działalności koła. Zależy mu na tym, 
aby mieszkańcy Choronia i Dębowca miło spędzali czas, gdyż 
to dodaje mu energii do działania, a obserwowanie radości 
ludzi ze wspólnych spotkań, motywuje do dalszej pracy.

PREZENTACJA, A POTEM LOSOWANIE
Wszyscy, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie ekologicznych pie-
ców c.o. i solarów, mogli zapoznać się z ofertą firm instalacyjnych, które 
uzyskały certyfikaty na montaż urządzeń w ramach programu niskiej 
emisji. Natomiast we wtorek 17 lipca w sali sesyjnej Urzędu odbyło się 
szkolenie dla mieszkańców pozytywnie zweryfikowanych w PONE Etap 
I. Podczas spotkania odbyło się losowanie inwestorów dla wariantu 
montażu kolektorów słonecznych. Po wylosowaniu na listę rankingową 
zakwalifikowało się 15 inwestorów. Pozostali inwestorzy znaleźli się na 
liście rezerwowej według kolejności losowania. Miejsce na liście rankin-
gowej jest uzależnione od rezygnacji inwestora. Operator Programu 
pełni dyżur w każdy wtorek od godz. 12.00 – 16.00 w siedzibie Urzędu 
Gminy Poraj, pok.107.

WNIOSKI NA AZBEST dO 20 SIERPNIA
W związku z zamiarem wystąpienia Urzędu Gminy Poraj o dofinansowanie 
realizacji zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pod nazwą: „Dofinansowanie na 
prace związane z usuwaniem wyrobów azbestowych z budynków miesz-
kalnych i obiektów należących do osób fizycznych z terenu Gminy Poraj 
– etap I”, informujemy mieszkańców Gminy Poraj zamierzających skorzy-
stać z ww. dofinansowania o konieczność złożenia wniosku wraz ze sto-
sownymi dokumentami w nieprzekraczalnym terminie do 20 sierpnia br.  
Wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą mogły być objęte do-
finansowaniem w ramach Programu usuwania azbestu z terenu Gminy 
Poraj w 2013 r.  Druk wniosku jest dostępny w wersji papierowej w pok. 
108 Urzędu Gminy w Poraju w godzinach pracy urzędu. Więcej informa-
cji pod numerem tel: (34) 366 85 83.
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organizatorzy: 

patronat medialny:

sponsorzy strategiczni:

sponsorzy główni: sponsorzy wspierający:

Fotorelacja:
Inwestycje  Gminy Poraj

Trwa przebudowa drogi gminnej 
ul. hr. Raczyńskiej w Żarkach Letnisku.

Trwają intensywne prace przy 
termomodernizacji Szkoły Podstawowej 
w Choroniu.

Przy porajskim Orliku stanął 
kamień do wspinaczki 
skałkowej.

Zdemontowany został płot 
przed budynkiem GOK  

w Poraju.


