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Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Tadeusza Świerzbińskiego
kapitana w stanie spoczynku

Prezesa Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych 
Więźniów Politycznych Koło Nr 40 w Poraju

Rodzinie i Bliskim Zmarłego 
składamy wyrazy głębokiego współczucia. 

       Cześć Jego Pamięci.

Wójt Gminy Poraj Łukasz Stachera
wraz z Pracownikami Urzędu Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy Poraj  Katarzyna Kaźmierczak
wraz z Radnymi Rady Gminy i Sołtysami  

informacje

Szanowni Państwo,

Zapraszam do lektury 
bieżącego numeru „Ku-
riera Porajskiego”. Szcze-
gólnie zachęcam do 
zapoznania się z materia-
łami dotyczącymi aktual-
nych inwestycji w naszej 
gminie. Gmina Poraj w 
obecnym czasie stała się 
wielkim placem budowy. 
Realizowane są każde z 
tych zadań, których wy-
konanie zapowiadałem, 
aby wszystkim żyło nam 
się lepiej w Naszej Małej 
Ojczyźnie – Gminie Poraj. 
Mam nadzieję, że wszy-
scy Państwo dostrzega-
cie te korzystne zmiany. 
Na początek roku szkol-
nego chciałbym życzyć 
wszystkim uczniom, na-
uczycielom, pracowni-
kom oświaty oraz rodzi-
com sukcesów, wszelkiej 
pomyślności i satysfakcji.  

z wyrazami szacunku

 Wójt Gminy Poraj
Łukasz Stachera

kanalizacji jastrzębia ciąg dalszy 
Na tę wiadomość mieszkańcy zNaczNej części sołectwa jastrząb czekali od wielu 
lat – rusza dalszy etap kaNalizacji miejscowości. właśNie rozstrzygNięty został 
przetarg Na ii etap iNwestycji, której wartość kosztorysowa sięga ok. 4,8 mlN zł.

W 2011 roku w Jastrzębiu, staraniem wój-
ta Łukasza Stachery i radnych: sołtys 
Jolanty Zalegi i Sylwestra Sawickiego, 
przy przychylności Rady Gminy, powstała 
oczyszczalnia ścieków oraz przeprowa-
dzony został I etap kanalizacji miejscowo-
ści. Położono wówczas blisko  8 km nitki 
kanalizacji. „Kolejny etap budowy kana-
lizacji, realizowany przez Urząd Gminy 
Poraj, jest obecnie największym przed-
sięwzięciem inwestycyjnym w sołectwie 
Jastrząb”. –podkreśla wójt Łukasz Stache-
ra. Sieć kanalizacyjna budowana będzie 
w ciągu ulic Wojska Polskiego i Zielonej. 
Dzięki budowie kanalizacji zmniejszy się 
ilość zanieczyszczeń odprowadzanych 
do środowiska, uporządkowana zosta-
nie gospodarka ściekowa, niewątpliwie 
będzie to miało wpływ na podniesienie 

standardu jakości życia mieszkańców, 
zwiększy się atrakcyjność inwestycyjna 
gminy, zwiększy się ruch turystyczny oraz 
zmianie ulegać będzie wizerunek gminy w 
oczach przyjezdnych. Na roboty złożą się 
m.in.: kanalizacja sanitarna grawitacyjna 
wraz z przyłączami, kanalizacja sanitarna 
tłoczna oraz przepompownia ścieków. 
Wspomniany drugi etap ma kosztować 
ok. 4,8 mln zł, większą część środków na 
jego realizację Gmina ma zamiar pozyskać 
ze środków zewnętrznych. Urząd Gminy 
złożył wniosek do Program Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich. 
Prace powinny ruszyć jesienią tego roku. 
Ile uda zrealizować się w tym roku, uzależ-
nione jest w głównej mierze od warunków 
atmosferycznych. Na koniec 2013 roku 
planowane jest zakończenie inwestycji.   
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inwestycje

Nowy obiekt drogowy powstaje na skrzy-
żowaniu ul. Armii Krajowej  (DW 791), ul. 
Piłsudskiego i ul. Mickiewicza. Inwesty-
cja ma na celu poprawę bezpieczeństwa 
ruchu w okolicach Zalewu Porajskiego. 
Zważywszy na duży ruch w sezonie tury-
stycznym, inwestycja ma znaczenie nie tyl-
ko lokalne. Planowany termin ukończenia 
prac przewidziano na 15 listopada br. Tym 
sposobem wykonany zostanie kolejny 
etap unowocześniania infrastruktury dróg 
na terenie Gminy Poraj. Wykonawcą inwe-
stycji będzie firma „Drog-Bud” Sp. z o. o. w 
Częstochowie. Koszt inwestycji to ok. 1,5 
mln złotych. Środki pochodzą z budżetu 
Województwa Śląskiego. W środę 5 wrze-
śnia teren inwestycji wizytowali marszałek 
Mariusz Kleszczewski i wójt Łukasz Sta-
chera. „W tym roku zrealizowana zostanie 
inwestycja w postaci budowy ronda. W 
roku przyszłym kontynuowana będzie 

przebudowa drogi wojewódzkiej od Zale-
wu do centrum Poraja i dalej na ocinku od 
ronda w kierunku Osin. To bardzo ważna 
inwestycja na drogach wojewódzkich. Te-
raz pora na Poraj.” – podkreśla Marszałek 
Mariusz Kleszczewski. „Składam podzięko-
wania Zarządowi Województwa Śląskiego 

na ręce Marszałka Mariusz Kleszczewskie-
go za dotrzymanie obietnicy realizacji tak 
ważnej dla mieszkańców Gminy Poraj i 
oczekiwanej od lat inwestycji drogowej. To 
największa inwestycja na drogach woje-
wódzkich w gminie Poraj”. – mówi Łukasz 
Stachera, wójt gminy Poraj. 

Rondo tuż tuż
ruszyły prace przy budowie Nowego roNda w poraju. roNdo powstajie ze środków urzędu marszałkowskiego. 
tereN iNwestycji wizytowali marszałek mariusz kleszczewski i wójt łukasz stachera.   

W Poraju Przejazd już Przejezdny 
dobiegły końca prace przy moderNizacji przejazdu kolejowego w poraju. jadąc z poraja do choroNia bądź w odwrotNym 
kieruNku możNa już swobodNie przejechać po Nowo położoNej gumowej NawierzchNi.  
Inwestycja na porajskim przejeździe kole-
jowym, realizowana na terenie Gminy Po-
raj przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
Zakład Linii Kolejowych w Częstochowie, 
trwała od połowy sierpnia. Prace pole-
gały na położeniu nowoczesnej, ekolo-
gicznej nawierzchni gumowej, likwidacji 
trzech torów skrajnych i pozostawieniu 
trzech torów środkowych, wraz z prze-
budową napędów rogatkowych oraz 
nowego oświetlenia przejazdu. W środę 
5 września odbyło się oficjalne oddanie 
przejazdu do użytku. Uczestniczyli w nim 
m.in.: marszałek Województwa Śląskiego 
Mariusz Kleszczewski, wójt Łukasz Sta-
chera, kierownik referatu gospodarki ko-
munalnej Mariusz Musialik, władze czę-
stochowskiego oddziału PKP PLK S.A. w 
Katowicach dyrektor Helmut Klabis oraz 
naczelnicy Zenon Kret i Marek Mizera. 
Zastosowany w Poraju system nawierzch-
ni drogowej przejazdowej jest jednym z 
najnowocześniejszych rozwiązań w tej 
dziedzinie. Elementami nawierzchni dro-
gowej są elementy gumowe Strail. „Chcę 
podziękować dyrektorowi Helmutowi 
Klabisowi i władzom Spółki za dostrzeże-
nie potrzeb mieszkańców naszej gminy. 

Po wielu latach udało się tak ważną dla 
mieszkańców inwestycję przeprowadzić. 
Dotychczasowa, dobrze układająca się 
współpraca z władzami  PKP na terenie 
Gminy Poraj powinna już niebawem 
przynieść kolejne wymierne efekty.” – 
podkreśla wójt Łukasz Stachera. Na dzień 
uruchomienia przejazdu mieszkańcy Po-

raja i przejezdni czekali z niecierpliwością. 
Oddanie tego strategicznego obiektu ko-
lejowego po remoncie znacznie ułatwi 
życie kierowcom, którzy do tej pory czę-
sto stali w dość długim ogonku, czekając 
na przejazd pociągu i otwarcie szlabanu. 
Teraz przejazd odbywa się płynnie i zde-
cydowanie komfortowo.  
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Folkloriada Jurajska - Starodawne i Bliskie czasy

„Poprawa infrastruktury drogowej na 
terenie gminy to jedno z prioryteto-
wych zadań realizowanych przez wła-
dze gminy. Takie działania przyczyniają 
się do poprawy komfortu jazdy, zwięk-
szają bezpieczeństwo na drogach oraz 
podnoszą rozwój gospodarczy gminy”. 
– podkreśla Łukasz Stachera, wójt gmi-
ny. Wiele inwestycji jest również w fazie 
przygotowania do realizacji. Efekt prac 
już jest widoczny.

Modernizacja dróg w gMinie Poraj
w gmiNie poraj trwają iNteNsywNe remoNty dróg. wiele odciNków zostało już ukończoNych, Na iNNych robotNicy 
aktualNie pracują  bądź Na ukończeNiu są procedury przetargowe. dzięki temu wiele ulic, we wszystkich Niemal sołec-
twach, zyska Nową NawierzchNię.

Żarki Letnisko - ul. Hrabiny Raczyńskiej

Choroń - ul. Górska, Źródlana, Piwniczna i Studzienna

Poraj - ul. Sportowa

Żarki Letnisko - ul. NadrzecznaPoraj - modernizacja chodnika na ul. Kościelnej

Poraj - aleki między blokami
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sport : : wydarzenia

Turniej o Puchar Premiera DonalDa Tuska
w środę 12 wrześNia Na orliku w żarkach letNisku rozegraNo gmiNNe elimiNacje turNieju orlika o puchar premiera 
doNalda tuska. w zmagaNiach rywalizowali chłopcy i dziewczęta w dwóch kategoriach wiekowych. patroNat Nad 
turNiejem objął wójt gmiNy poraj łukasz stachera.

W środę 12 września odbyły się gminne eliminacje Turnieju 
o Puchar Premiera Donalda Tuska. Organizatorami imprezy 
byli nauczyciele wf z Żarek Letniska, Porajskie Towarzystwo 
Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu w Poraju, LKS Polonia 
Poraj oraz Uczniowski Klub Sportowy. Chłopcy rywalizowali 
w dwóch kategoriach wiekowych 10-11 i 12-13 lat. Rywaliza-
cja wśród chłopców:  kat. 1999-2000: 1. Gim. Żarki Letnisko, 
2. Gim. Poraj, 3. SP Poraj, 4. SP Jastrząb; kat. 2001-2002: 1. SP 
Poraj, 2. SP Żarki Letnisko, 3. SP Choroń, 4. SP Jastrząb. Rywa-

lizowały także dziewczęta: kat. 2001-2002: 1.SP Jastrząb, 2. SP 
Poraj, 3. SP Choroń, 4. SP Żarki; kat. 1999-2000: (po dogrywce 
w karnych Gim. Poraj – SP Żarki 4-3): 1.Gim. Poraj, 2. SP Żar-
ki Letnisko, 3.SP Choroń, 4. SP Poraj. Nad całością zawodów 
czuwał trener radny Andrzej Pawłowski. Nagrody w postaci 
pucharów i dyplomów wręczył wójt Łukasz Stachera, który 
życzył uczestnikom Turnieju powodzenia w dalszych rozgryw-
kach. 

Niedziela filmowa w Poraju
W niedzielny wieczór 2 września, Wójt Gminy Poraj i GOK w 
Poraju, zaoferowali wszystkim kinomanom sporą porcję roz-
rywki. Tego popołudnia i wieczoru na kompleksie sportowym 
Orlik w Poraju, odbyła się po raz drugi, plenerowa projekcja 
filmów – II Wakacyjny wieczór filmowy. W ofercie znalazło się 
pięć filmów z wytwórni Walta Disneya. Chętnych, którzy chcie-
li tego dnia spędzić wieczór na filmowo nie zabrakło. Patronat 

nad imprezą objął wójt Gminy Poraj Łukasz Stachera. Imprezę 
zorganizował Paweł Krzyczmonik z referatu promocji. Każdy 
kto zgłodniał w trakcie seansu mógł skorzystać z zapewnio-
nej przez organizatorów oferty kulinarnej. Pokaz był również 
okazją do spotkania się z harcerzami z porajskiego ZHP, którzy 
zachęcali do wstąpienia w swoje szeregi.   
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Widowisko, na które złożył się m.in.: korowód postaci przebra-
nych w stroje z tamtej epoki to doskonały sposób na promocję 
miejscowości, o czym świadczą tłumy, które pomimo nie naj-
lepszej pogody przybyły by wspaniale bawić się na Imieninach. 
Pomysłodawczynią przedsięwzięcia jest Henryka Jastrzębiec-
Chołdyk, a organizacją zajęli się członkowie TPŻL, sponsorzy, 
Wójt Gminy Poraj, Wójt Gminy Janów, Gminny Ośrodek Kultury 
w Poraju, Rada Sołecka Żarek Letniska i Muzeum im.Z.Krasiń-
skiego w Złotym Potoku. Stąd też wyruszył tradycyjny korowód, 
który dotarł zabytkowymi samochodami pod Willę Nałęcz w 
Żarkach Letnisku. Hrabiostwo Raczyńscy, w rolę których   wcie-
lili się wójt Łukasz Stachera (po raz trzeci) i Dorota Cebula, 
przybyli do swojej willi kremowym Rolls Roycem. Korowód i 
jego uczestników po Letnisku oprowadził Wiesław Popielak. A 
na koniec w Amfiteatrze z rąk hrabiny i hrabiego dyplomy i ko-
tyliony otrzymali członkowie klubów jeździeckich, którzy także 
byli uczestnikami barwnego korowodu. Specjalnymi statuetka-
mi nagrodzono też sponsorów imprezy. Rozstrzygnięte zostały 
również konkursy towarzyszące Imieninom, w tym na najlepszy 
strój odzwierciedlający ducha minionej epoki. Swoimi umie-
jętnościami aktorskimi popisywali się członkowie i sympatycy 

TPŻL. Z recitalem wystąpiła również aktorka z Teatru Rozrywki w 
Chorzowie Maria Meyer. Nie zabrakło imieninowego tortu oraz 
odtańczonego poloneza. Całości dopełnił bal i pokaz sztucz-
nych ogni. Towarzystwo za „Imieniny Hrabiny” otrzymało wy-
różnienie w V edycji konkursu organizowanego przez Fundację 
Rozwoju Demokracji Lokalnej, „za „wybitne przedsięwzięcia o 
charakterze kulturowym i kulturotwórczym, w znaczący sposób 
przyczyniające się do wzmocnienia więzi i tradycji lokalnych 
oraz aktywizacji społeczności”.

imprezy 

ImIenIny HrabIny
po raz trzeci, w sobotę 1 wrześNia, mieszkańcy żarek letNiska oraz turyści i letNicy mieli okazję poczuć Niezwykły klimat 
lat 20-tych i 30-tych ubiegłego wieku. wszystko dzięki iNicjatywie towarzystwa przyjaciół żarek letNiska, które w 
swojej miejscowości zorgaNizowało kolejNe już imieNiNy hr. stefaNii raczyńskiej. imprezę wsparł urząd gmiNy poraj.  
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imprezy : : inwestycje

W Poraju każdy zdobędzie sWój everest
w gimNazjum w poraju staNęła ściaNa do wspiNaczki skałkowej. to drugi, po kamieNiu bulderowym, stającym przy 
porajskim „orliku”, obiekt w gmiNie poraj, Na którym możNa uprawiać wspiNaczkę i pierwszy taki obiekt w okolicy. 
wkrótce, przy lks „poloNia” poraj powstaNie sekcja wspiNaczki skałkowej.

W ostatnim czasie zauważyć można 
tendencję ogromnego wzrostu zainte-
resowania wspinaczką skałkową w na-
szym regionie. Wiosną tego roku, przy 
porajskim „Orliku”, stanął kamień bulde-
rowy, służący do uprawiania wspinaczki, 
który dziś jest oblegany przez dzieci i 
młodzież. „Pasja wspinaczkowa rozwija 
się w naszym regionie niezwykle prężnie 
wśród mieszkańców.  Mają na to wpływ 
naturalne walory Jury Krakowsko–Często-
chowskiej. Zainteresowanie wspinaczką w 
zawrotnym tempie rośnie również wśród 
mieszkańców naszej gminy, także tych 
najmłodszych.” - mówi wójt Łukasz Sta-
chera. „Ze względów czysto finansowych 
nie każdy może wyjąć ze swojego portfela 
taką sumę, by zrealizować swoje marzenia 
o bezpiecznej wspinaczce na prawdziwych 
jurajskich skałkach. Dlatego wychodząc 
naprzeciw tym problemom i oczekiwa-
niom młodych osób, po konsultacjach ze 
środowiskiem młodzieży, zdecydowaliśmy 
o postawieniu w hali Gimnazjum w Poraju 
profesjonalnej ścianki do wspinaczki, tzw. 
Porajski Climbing”. – podkreśla Andrzej 
Pawłowski, prezes Porajskiego Towa-

rzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej i 
Sportu, radny Rady Gminy. Korzystać z 
niej będzie mogła nie tylko młodzież, 
ale wszyscy chętni, bez względu na 
wiek i sprawność fizyczną. Dzięki temu 
każdy będzie mógł realizować swoje 
marzenia o uprawianiu tej dyscypliny 
sportu i rozpocząć wspaniałą przygodę 
ze wspinaniem. Znaczną część środków 
na jej powstanie Urząd Gminy pozyskał 
z Partnerstwa Północnej Jury, w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
W ramach przedsięwzięcia zakupiony 
zostanie także atestowany sprzęt ase-
kuracyjny. Ściana wspinaczkowa to do-
skonała forma spędzania wolnego czasu 
z przyjaciółmi lub rodziną. Hala sporto-
wa w Poraju stanie się miejscem jeszcze 
chętniej odwiedzanym przez młodzież, 
w związku z tym zmianie ulegnie orga-
nizacja zajęć w hali i jej funkcjonowanie. 
Ściana zapewni możliwość uprawiania 
tej dyscypliny sportu przez cały rok, bez 
względu na pogodę. Wkrótce w Poraju, 
przy Ludowym Klubie Sportowym „Polo-
nia” Poraj, powstanie sekcja wspinaczki 
skałkowej, a nad szkoleniem i bezpie-

czeństwem korzystających czuwać będą 
profesjonalnie przeszkoleni instruktorzy 
wspinaczki skałkowej.     
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rozmowa kuriera

Zupełnie nowa jakość
koNkurs Na dyrektora szkoły podstawowej im.pokoju w żarkach letNisku został rozstrzygNięty. fuNkcję Nowego 
dyrektora pełNić będzie justyNa krauze – cieślińska. o pracy, uczNiach, Nauczycielach i plaNach rozmawiają: aNdrzej 
kozłowski i paweł krzyczmoNik. 

Witamy Pani Dyrektor, właśnie słysze-
liśmy pierwszy dzwonek na lekcję, dziś 
3 września, początek nowego roku 
szkolnego. Wraz z nim nastąpiła zmia-
na na stanowisku dyrektora placów-
ki. Zamieniła Pani pracę nauczyciela 
przedmiotów plastycznych na stano-
wisko dyrektora Szkoły Podstawowej 
im. Pokoju w Żarkach Letnisku. Co było 
motywacją dla tej decyzji?
Przede wszystkim byłam zmotywowana 
chęcią samorealizacji i rozwoju wewnętrz-
nego oraz robienia czegoś nowego.  
Od ilu lat związana jest Pani ze szkol-
nictwem?
Właściwie od zawsze. Zawód nauczyciela 
to tradycja w mojej rodzinie. Moja mama, 
odkąd pamiętam, była dyrektorem przed-
szkola w Zabrzu. Można powiedzieć, że 
przedszkole było moim drugim domem. 
Studia pedagogiczne były naturalną dro-
gą wyboru zawodowego. W szkolnictwie 
pracuje już od 17 lat. Przeszłam przez 
wszystkie etapy kształcenia. Pracowałam 
najpierw w przedszkolu, później w szkole 
podstawowej, gimnazjum i liceum.   
Obawia się Pani nowych wyzwań? 
Szkoła w Żarkach Letnisku to przecież 
ponad 50-lat tradycji, wizytówka miej-
scowości, wysoki poziom nauczania.
Tradycja i wysoki poziom nauczania 
to gwarancje kreatywności nauczycie-
li i ogromnego wsparcia rodziców, a to 
czynniki sprzyjające sukcesowi. Moim za-
daniem będzie nie tylko utrzymanie tego 
wysokiego poziomu, ale rozwój współ-

pracy z rodzicami.  
Czym ogólnie szkoła jest dla Pani?
Szkoła to przede wszystkim uczniowie, 
grono nauczycielskie, pracownicy admi-
nistracji szkolnej, którzy wspólnie tworzą 
jeden organizm, jedną rodzinę szkolną. 
To miejsce, które codziennie dostarcza mi 
wiele radości i satysfakcji. Dążę do tego, 
by w mojej szkole, szkole moich marzeń 
wszyscy czuli się dobrze, by uczniowie 
odważnie stawiali pytania: po co żyję? 
kim jestem? dokąd zmierzam? czym jest 
świat? i otrzymali zawsze właściwe od-
powiedzi na te pytania, by pracownicy 
mogli realizować bezpiecznie i spokojnie 
swoje zadania. 
Jak układa się współpraca z gronem 
pedagogicznym? Jakie cechy szczegól-
nie Pani ceni w nauczycielach?
Szkoła w Żarkach Letnisku ma wspaniałą, 
dobrze przygotowaną kadrę nauczyciel-
ską, a więc i współpraca z nimi jest bardzo 
dobra. Staram się wprowadzać współpra-
cę na zasadach koleżeńskich, na chwilę 
obecną poznajemy się coraz lepiej, swoje 
możliwości, dążenia i oczekiwania. Bardzo 
cenię profesjonalizm, wysokie poczucie 
odpowiedzialności za wykonywaną pra-
cę, identyfikowanie się ze szkołą, życzli-
wość, uśmiech na co dzień.  Nauczyciel to 
nie zawód, ale misja. 
Jak układa się współpraca z lokalnym 
środowiskiem?
Współpraca szkół z lokalnym środowi-
skiem to istotny aspekt ich funkcjonowa-
nia. Ważna jest stała obecność rodziców 
w szkole, współpraca z radą rodziców, 
wsłuchiwanie się w potrzeby uczniów i 
rodziców. Istotne są wspólne działania 
m.in. z Towarzystwem Przyjaciół Żarek 
Letniska.  
Wielu pracowników placówki zasta-
nawia się, jak będzie się im pracowało 
pod batutą nowej Pani dyrektor. A jaką 
Pani naprawdę jest?
Na to pytanie najlepiej odpowiedziałyby 
moje koleżanki z Gimnazjum w Poraju. 
Jak każda kobieta staram się realizować 
na wielu płaszczyznach. W szkole jestem 
przede wszystkim nauczycielem i dyrek-
torem, w domu zaś, mamą i żoną. Jak wie-
le kobiet staram się godzić te zadania  i 

obowiązki.   
Została Pani wybrana na dyrektora z 
konkretnym programem, wizją szkoły. 
Co uważa Pani za najważniejsze jego 
punkty? Koncepcja pracy szkoły wg 
Justyny Krauze – Cieślińskiej to…
Najważniejszym punktem to kształcenie 
ku przyszłości, ale w oparciu o tradycje.
Czy praca dyrektora szkoły jest trud-
na?
Przede wszystkim odpowiedzialna. Dy-
rektor musi tak zorganizować pracę na-
uczycieli, pracowników obsługi, aby każ-
dy w szkole czuł się dobrze. Uczniowie i 
nauczyciele spędzają tu około 7 godzin 
dziennie. Nie zapominajmy przy tym, że 
uczniowie i nauczyciele muszą zrealizo-
wać najważniejszy cel, czyli przekazać i 
zdobyć wiedzę, ułatwiającą start na ko-
lejnym etapie edukacyjnym. Jednak pro-
ces dydaktyczny, który monitoruje na co 
dzień dyrektor, to nie jedyne zadanie. Na-
leży wspomnieć o funkcji wychowawczej 
szkoły. 
Jakie są Pani oczekiwania względem 
środowiska szkoły?
Przede wszystkim liczę na współpracę, 
wsparcie, wzajemne otwarcie się na sie-
bie i podejmowanie co raz to nowych 
inicjatyw. 
Czy szkoła zarządzana przez Panią jest 
miejscem bezpiecznym?
To priorytet szkoły. Bezpieczeństwo dzie-
ci to mniejszy stres rodziców, którzy po-
wierzają dzieci placówce. 
Jakie działania podjęte przez Gminę w 
ostatnim okresie wpłynęły na popra-
wę jakości pracy szkoły?
Wskażę tu m.in. podział 5 klasy na 2 od-
działy. Dzieci uczą się w małych klasach, 
po 15 osób, co daje lepsze efekty kształ-
cenia.  
Czego możemy Pani należy życzyć 
po konkursie na dyrektora szkoły? 
Przede wszystkim wytrwałości, realizacji 
zamierzeń, dobrej współpracy z rodzica-
mi i środowiskiem lokalnym oraz wspar-
cia Urzędu Gminy.
Czego życzymy, a także zdrowia oraz wielu 
sukcesów zawodowych.
Dziękujemy za rozmowę.
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szkoły

Nowy rok szkolNy 2012/2013 

Na tę chwilę uczniowie czekali dwa 
miesiące. Po wakacjach spotkali się w 
swoich szkołach, w klasach, z wycho-
wawcami, aby poznać nowych kole-
gów bądź podzielić się wrażeniami z 
wakacji. W rozpoczęciu roku szkolne-
go uczestniczyli, reprezentując władze 
Gminy m.in.: wójt Łukasz Stachera, 
przewodnicząca rady gminy Katarzy-
na Kaźmierczak, wiceprzewodniczą-
cy rady Krzysztof Klimek i radny An-
drzej Pawłowski. Niemal we wszyst-
kich placówkach przeprowadzone zo-
stały niezbędne inwestycje i remonty. 
Okres wakacyjny wykorzystano na 
przeprowadzenie niezbędnych prac 
remontowych w szkołach i przedszko-
lach. Największa inwestycja wiąże się 
z termomodernizacją Szkoły Podsta-
wowej w Choroniu wraz z zastoso-
waniem odnawialnych źródeł energii. 
Większość prac przeprowadzanych w 
szkołach, starano się wykonywać sys-
temem gospodarczym, co pozwala 
na o wiele tańsze wykonywanie prac i 
spore oszczędności. Sukcesywnie do-
kupywany jest również sprzęt szkolny 
i pomoce dydaktyczne.  

w szkołach podstawowych, gimNazjalNych i przedszkolach 3 wrześNia rozpoczął się Nowy rok szkolNy. każdy z 
uczNiów szkół podstawowych otrzymał od wójta łukasza stachery specjalNie edytowaNy plaN lekcji. Nie zabrakło 
życzeń pomyślNości sukcesów w Nauce w Nowym roku szkolNym.  .
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inwestycje : : tradycje

dobiegają końca iNteNsywNe prace, polegające Na termomoderNizacji budyNku szkoły podstawowej w choroNiu wraz 
z zastosowaNiem odNawialNych źródeł eNergii. iNwestycja ma wyNieść w sumie ok. milioNa złotych, z czego 85% urząd 
gmiNy pozyskał z dofiNaNsowaNia uNijNego, Natomiast resztę kwoty dołoży z własNego budżetu.

Termomodernizacja szkoły w choroniu na finiszu

Dobiegają końca prace polegające na 
termomodernizacji Szkoły Podstawo-
wej im. Marii Konopnickiej w Choroniu. 
Atutem całego zadania jest zastosowa-
nie nowoczesnych rozwiązań techno-
logicznych, w tym m.in. odnawialnych 
źródeł energii. W sumie całość inwesty-
cji ma kosztować ok. milion złotych, z 
czego 85% stanowić mają środki unijne 
pozyskane przez Urząd Gminy Poraj w 
ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2007 - 2013, a reszta wkład własny 
Gminy. Prace objęły kompleksową ter-
momodernizację budynku wraz z zasto-
sowaniem odnawialnych źródeł energii, 
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 
docieplenie ścian zewnętrznych budyn-
ku oraz stropodachu, wymianę instalacji 
c.o., a przede wszystkim montaż kolek-
torów słonecznych i pompy ciepła wraz 
z dolnym źródłem ciepła na potrzeby 

c.o. oraz montaż kotłowani gazowej. W 
inwestycji główny nacisk położono na 
ochronę środowiska. Wykonawcą inwe-
stycji jest częstochowska firma Wachelka 
Inergis. „Cieszę się, że prace przebiegają 

w tak szybkim tempie. To największa te-
goroczna inwestycja Gminy w zakresie 
oświaty”. - nie kryje swojego zadowole-
nia wójt Łukasz Stachera.  

Gmina Poraj na Dożynkach
w Niedzielę 9 wrześNia br. w myszkowie odbyły się dożyNki powiatowe. pięciu rolNików i działaczy kultury z Naszej 
gmiNy otrzymało wyróżNieNia starosty myszkowskiego i wójta gmiNy poraj. 
Gospodarzami tegorocznego święta 
plonów było Starostwo Powiatowe w 
Myszkowie i Gmina Myszków. Panie z 
KGW „Kalina”, „Porajanki” i „Choronian-
ki” przygotowały misternie wykonane 
wieńce dożynkowe, występując także 
w części artystycznej. Zagrała Jurajska 
Kapela Biesiadna z Poraja. Władze Gmi-
ny Poraj reprezentowali przewodnicząca 
rady Katarzyna Kaźmierczak, z-ca dyr. 

Renata Garleja i Paweł Krzyczmonik 
z  referatu promocji UG. KGW „Kalina” 
przekazało wieniec dla wójta Łukasza 
Stachery. Wśród nagrodzonych przez 
Starostę Myszkowskiego i Wójta Gminy 
Poraj, za dobre wyniki produkcyjne w 
gospodarstwie rolnym, agroturystyce, 
aktywizację środowisk wiejskich i za 
działalność kulturalną znaleźli się: Grze-
gorz Rudawski z Jastrzębia, Krzysztof 

Różczka z Masłońskiego - właściciel 
agrogospodarstwa – „Pokoje przy Jezio-
rze”, Edward Mizera - sołtys Choronia, 
Emil Prysak - inicjator społecznej akcji 
dokarmiania w porze zimowej ptaków 
na terenie Gminy Poraj i propagator ak-
cji zalesiania terenów nieużytkowych 
rolniczo oraz Zdzisława Pluta – prze-
wodnicząca KGW „Porajanki”.
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W klasyfikacji ogólnej I miejsce zajął 
Krzysztof Różczka (Masłońskie) organi-
zator mistrzostw, II miejsce zajął Adam 
Bienek (Poraj), III miejsce zajął Paweł 
Synowiecki (Kraków). Sędzią głównym 
była Małgorzata Poniatowska, Przed-
stawicielka firmy „Horizont”, organizu-
jąca tego typu wydarzenia sportowe w 
naszym kraju. Ta zapomniana, niegdyś 
olimpijska dyscyplina sportowa, okazała 
się równie emocjonująca jak popularne 
dziś odmiany sportu. Organizatorzy już 
zapowiedzieli kolejne zmagania o nagro-
dy i puchary w przyszłym roku, a wspar-
cie w tej imprezie obiecał Wójt Gminy 
Poraj Łukasz Stachera który przyznał, że 
emocje i zmaganie zawodników w tych 
zawodach były bardzo emocjonujące i li-

czy na to, że w przyszłym roku na starcie 
stanie jeszcze  większa liczba  zawodni-
ków. Organizatorzy bardzo dziękują za 
pomoc wszystkim zaangażowanym przy 
organizacji mistrzostw, zawodnikom za 

udział i sportową postawę podczas ca-
łych zawodów i zapowiadają już II Nie-
oficjalne Mistrzostwa Polski w skoku w 
dal z miejsca. Kto wie, może niedługo już 
nie będą to Nieoficjalne Mistrzostwa.

rozmowa Kuriera Porajskiego

w masłońskim odbyły się pierwsze NieoficjalNe mistrzostwa polski w skoku w dal z miejsca. z iNicjatywy krzysztofa 
różczki, przy pomocy referatu promocji urzędu gmiNy, Na starcie mogło staNąć trzydziestu zawodNików z Naszej 
gmiNy okolic jak i całego kraju. patroNat Nad impreza objął wójt gmiNy poraj. 

Skakali w dal  

Ruszają WaRsztaty z ceRamiki aRtystycznej
gmiNNy ośrodek kultury w poraju zaprasza Na bezpłatNe zajęcia z ceramiki artystyczNej. poprowadzi je marta 
jędrzejewska.
Od 21 września w każdy piątek można na-
uczyć się tworzenia przedmiotów z masy 
lejnej (figurki, biżuteria oraz wielu innych). 
W programie także koło garncarskie oraz 
kreatywna praca w glinie. Zostały utworzo-
ne dwie grupy wiekowe: dzieci i młodzież. 
Pierwsza grupa ma zajęcia w godzinach 
14.00-15.30 , a druga od 15.30 do 17.00. 
Zapisywać się do nich można pod nume-
rem 34 314 55 48 lub w sekretariacie GOK. 
„Zajęcia z ceramiki do tej pory nie były pro-
wadzone w żadnym z okolicznych ośrodków 
kultury w okolicy i wierzymy, że nasza oferta 

zyska pozytywny odbiór”. - mówi dyrektor 
Magdalena Ryziuk-Wilk. 
Zapraszamy także na inne zajęcia w GOK-u:
Zajęcia Dziecięco - Młodzieżowego Klubu 
Plastyki „Pastelki”, od 17 września, w budyn-
ku GOK;  poniedziałek i środa: 14.00-15.30 
grupa dzieci i 15.30-17.00 grupa młodzie-
ży; w Choroniu: wtorek, 14.00-15.30 grupa 
dzieci, 15.30-17.00 grupa młodzieży.
Zapraszamy dzieci i młodzież na lekcje gry 
na perkusji, które poprowadzi Przemysław 
Smaczny, absolwent Akademii Muzycznej 
w Katowicach. 

Lekcje odbywają się w środy w godzinach 
popołudniowych. Odpłatność za 45 minut 
wynosi 10 zł. Zapisy: (34) 314 55 48. 

Zapraszamy dzieci na zajęcia z tańca no-
woczesnego. 
Zajęcia prowadzone będą w SP w Żarkach 
Letnisku dla dzieci w wieku 5-6 lat i 8-9 lat, 
natomiast w sali remizy OSP Poraj dla dzie-
ci w wieku 5-6 lat  i 9-12 lat. 
Zajęcia prowadzi Larysa Policińska, zawo-
dowa tancerka, solistka baletu w Teatrze 
Rozrywki w Chorzowie. 

IV Kongres KobIet w warszawIe
w dNiach 14-15 wrześNia 2012 w warszawie odbył się iV koNgres kobiet pod hasłem „aktywNość, przedsiębiorczość, 
NiezależNość”. wzięła w Nich udział m.iN. aNNa socha – koreNdo, kierowNik zeas w poraju. 
Kongres odbył się pod hasłem „Aktyw-
ność, Przedsiębiorczość, Niezależność”; 
miał promować szeroko pojętą przedsię-
biorczość kobiet, szczególnie tych z ma-
łych miast i wsi. Przy okazji kongresu pre-
zentowały się organizacje pozarządowe, 
stowarzyszenia, organizacje kobiece. W 
spotkaniach brali udział także goście z za-
granicy, m.in. kobiety z Afganistanu, Arabii 
Saudyjskiej, Kuwejtu, Gruzji, Ukrainy oraz 
przedstawiciele państw UE. Z powiatu  
myszkowskiego w Kongresie wzięła udział 
30 osobowa delegacja, m.in. radna powia-
towa Anna Socha – Korendo. 
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Zalew w Poraju czysto jak w raju
Czysto tu w lipcu i czysto w maju
Są dzikie kaczki, dzikie łabędzie

Rybitwy są tu dosłownie wszędzie
W niedzielę mnóstwo ludzi na plaży

W promieniach słońca swe ciała praży
Wędkarz cierpliwie czeka na branie
Żaglówki pędzą jak w zimie sanie
Dzieci po ciepłym piasku biegają

Chłopcy dziewczyny tu podrywają

Po drugiej stronie plaża „Kochowie”
Przyczep, namiotów jest tam mrowie

Można w kajaku przeżyć przygodę
Można Browarka pić na ochłodę

Ci co się nudzą siedząc przy brzegu
Mogą iść z buta wkoło zalewu

Można tu rozbić namiot z dziewczyną
Codzienne troski wnet się rozpłyną
Można wieczorem zrobić ognisko
Można tu robić prawie wszystko

Lecz wypoczynek to także śmieci
Nie raz  nad głową papierek leci

Leżą butelki i reklamówki

Nie psujcie tym naszej wizytówki
Weźcie ze sobą worki na śmieci

 Uczcie czystości też swoje dzieci
Jeśli nie trzeba wśród śmieci pływać

O wiele przyjemniej jest wypoczywać
To jest nasz dom pamiętaj o tym

Przywiozłeś śmieci zabierz z powrotem
Gdy będzie czysto wrócicie napewno

Jak tylko wasze ciała zbledną.

Autorem wiersza 
jest mieszkaniec Poraja 

Seweryn Zasik. 

GCRPA : :  kącik poezji : : informacje

Alkoholizm - chorobA czy nAłóg? (cz.7)
koNtyNuujemy cykl artykułów poświęcoNych problemom alkoholowym. są oNe częścią edukacyjNej działalNości gmiNNej 
komisji rozwiązywaNia problemów alkoholowych w poraju, działającej pod przewodNictwem jadwigi kidawy.
W reakcji na chorobę alkoholową, 
członkowie rodziny nieświadomie speł-
niają role, które pozwalają zneutrali-
zować skutki zachowania alkoholika i 
sprawiają, że rodzina funkcjonuje nadal. 
Każde dziecko w alkoholowym domu 
rodzinnym zaczyna grać jakąś rolę lub 
kombinację kilku różnych ról - -po pro-
stu po to, aby przetrwać. Role, z których 
każda jest odmienna od pozostałych, 
służą do tego samego celu: do ukrycia 
choroby, której na imię alkoholizm. Role 
te służą jako zbiorowy system obronny, 
tak by rodzina mogła nadal funkcjono-
wać, a jej poszczególni członkowie mieli 
choćby niewielkie poczucie bezpieczeń-
stwa i stabilizacji. 
Można wyodrębnić cztery role jakie od-
grywają dzieci w rodzinie alkoholowej:
- bohater rodziny: nazywamy też super-
dzieckiem, menadżerem, strażnikiem. 
To dziecko, na które patrzy się z szacun-

kiem, a nawet z zazdrością, ponieważ 
przeciwności losu udało mu się zamienić 
w źródło własnej siły, odpowiedzialności 
oraz poczucia własnej wartości. Dziecko 
pełniące tę rolę zachowuje się zawsze 
dorośle i odpowiedzialnie. Obowiązki ja-
kie bierze na siebie często przekraczają 
jego możliwości. W szkole robi wszystko 
czego się od niego wymaga, a nawet 
jeszcze więcej. Jest posłuszny, nie spra-
wia nikomu kłopotu, gotów wiele zrobić 
aby się przypodobać.
- kozioł ofiarny: jest przedmiotem silnej 
krytyki zarówno ze strony rodzeństwa, 
jak i obojga rodziców, a także innych 
osób pełniących rolę autorytetów, na co 
zasługuje sobie trudnymi dla otoczenia 
zachowaniami, a czasem wręcz prze-
stępczymi. Strategia kozłów ofiarnych 
polega na odciąganiu uwagi wszystkich 
od alkoholizmu jednego z rodziców, na 
jednoczeniu rodziny przez własne nie-

udacznictwo i kłopoty. Kozły ofiarne to 
ci, którym nic się nie udaje, którzy stale 
sprawiają kłopoty wychowawcze, bun-
tują się przeciw autorytetom. Podczas 
gdy bohaterowie rodziny na ogół silnie 
związani są z domem rodzinnym, kozły 
ofiarne szybko z niego wypadają i koń-
czą w domach krewnych, we własnych, 
zbyt wcześnie założonych rodzinach czy 
poprawczakach. na ogół źle sobie radzą 
z problemami, często też wpadają 
w alkoholizm czy narkomanię.

Fachową pomoc psychologa otrzymasz 
bezpłatnie w Poraju. Informacji o termi-
nie przyjęć uzyskasz pod numerem tele-
fonu (34) 314 52 51.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych 
w Poraju  Jadwiga Kidawa

DZIEń PAPIESKI W PORAJU
„jaN paweł ii – papież rodziNy” – tak brzmi hasło Xii dNia papieskiego. 
to czas Na refleksję i wiele potrzebNych iNicjatyw – mówią jego 
orgaNizatorzy. rówNież w poraju odbędą się jego  obchody.  

W Kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poraju, w  niedzielę 
14 października o godz. 18.00, odbędzie się uroczysty koncert.  W 
programie przewidziano koncert zespołu „Oazis”, działającego na co 
dzień przy parafii, wraz z udziałem uczniów Szkoły Podstawowej i 
Gimnazjum (komentarze, śpiew). Koncert połączony będzie z projekcją 
grafiki komputerowej Marty Raźniewskiej „Pontyfikat przełomów”. 
Serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny. 

KąCIK POEZJI 
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Autorka po raz pierwszy prezentowała swoje prace 
publicznie, choć z malarstwem związana jest od za-
wsze. Wójt Gminy Poraj Łukasz Stachera wręczył Zofii 
Chwastek pamiątkową statuetkę i bukiet kwiatów, w 
ramach podziękowania za wieloletnią pracę na niwie 
kultury. Na otwarciu wystawy obecnych było wielu 
gości, w tym m.in.: radna powiatowa Anna Socha – 
Korendo, radni Gminy Poraj, przedstawiciele lokalne-
go świata artystycznego, Urzędu Gminy, przyjaciele, 
znajomi artystki. Podziwiając obrazy olejne i pastele 
można było posłuchać występu wokalnego Agniesz-
ki Podlejskiej, której akompaniował na gitarze brat – 
Artur.

30 dni w skrócie

Wernisaż Zofii ChWastek
w piątek 31 sierpNia odbył się w galerii sztuki współczesNej gmiNNego ośrodka kultury im. jaNusza gNiatkowskiego 
w poraju werNisaż malarstwa zofii chwastek „moja Natura”.

w dNiach 7-9 wrześNia br. w belá-dulicach Na słowacji przebywała delegacja gmiNy poraj z wójtem łukaszem 
stacherą Na czele.
Z Gminą Belá-Dulice na Słowacji Gmina 
Poraj współpracuje od wielu lat. W lipcu 
przyjaciele Poraja ze Słowacji gościli na 
Dniach Gminy Poraj. Jednak na Słowa-
cji wójt Łukasz Stachera gościł po raz 
pierwszy. Wizyta odbyła się w dniach 7-9 
września i związana była z obchodami 
730-lecia pierwszej pisemnej wzmian-
ki o Belá-Dulicach i 50-lecia otwarcia 
tamtejszego Domu Kultury. Na zapro-
szenie władz Gminy Belá-Dulic przeby-
wała delegacja w składzie: wójt Łukasz 
Stachera, radni Andrzej Ludwikowski 
i Andrzej Pawłowski oraz kierownik 
referatu promocji Andrzej Kozłowski 
i Ilona Hadzińska, pracownik Urzędu 
Gminy. W piątek w Domu Kultury w Be-
lá-Dulicach odbyły się oficjalne obchody 
święta gminy. Z tej okazji wójt Łukasz 

Stachera przekazał specjalne życzenia, 
list gratulacyjny i okolicznościową sta-
tuetkę na ręce wójt Anny Badinovej. 
„W ciągu bieżącego roku współpraca 
pomiędzy naszymi gminami nabrała ru-
mieńców. Szczególnie aktywnie przebiega 
ona w obszarze kultury, sportu i oświa-
ty”. - podkreśla wójt Łukasz Stachera. 
Dlatego też główne rozmowy dotyczyły 
tych właśnie obszarów. Porajscy samo-
rządowcy spotkali się z władzami samo-
rządowymi Belá-Dulic. W trakcie wizyty 
nasza delegacja odwiedziła Urząd Gmi-
ny, Szkołę Podstawową, Przedszkole, 
Słowackie Muzeum Narodowe w Marti-
nie, uczestniczyli w imprezie plenerowej 
z okazji święta gminy, spotykając się z 
mieszkańcami, a także w ewangelickim 
nabożeństwie w intencji za Belá-Dulice. 

Coraz intensywniejsze kontakty między 
gminami Poraj i Belá-Dulice wkrótce 
owocować będą realizacją konkretnych 
projektów w ramach współpracy. 

W hołdzie poległym 
w sobotę 1 wrześNia, obchodziliśmy 73. roczNicę wybuchu ii wojNy światowej. z tej okazji władze samorządowe gmiNy 
poraj, kombataNci oraz mieszkańcy uczestNiczyli w okoliczNościowej mszy świętej przy pomNiku poległych w dębowcu.
Okolicznościowa msza święta oraz złożone wiązanki kwiatów 
to symbole, którymi władze gminy, kombatanci oraz mieszkań-
cy Choronia i Dębowca uczcili pamięć poległych w II wojnie 
światowej. Uroczystą mszę świętą odprawił proboszcz parafii 
pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Choroniu ks. Jan Li-
siecki. Uczestniczyli w niej m.in. kombatanci, wójt Gminy Po-
raj Łukasz Stachera, przewodnicząca Rady Gminy Katarzyna 
Kaźmierczak, radni gminni Andrzej Pawłowski, Zbigniew 
Rajczyk, Krzysztof Szustak, sołtys Edward Mizera z Choro-
nia, przedstawiciele Urzędu Gminy, koła Związku Emerytów i 
Rencistów z Choronia, mieszkańcy, młodzież. Uczestnicy mszy 

złożyli wiązanki kwiatów. Obchody uświetniła również orkie-
stra dęta z Choronia. 
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Ćwiczenia na zalewie
Komenda Powiatowa PSP w Myszkowie zorganizowała ćwi-
czenia doskonalące z ratownictwa wodnego na Zalewie Po-
rajskim. Uczestniczyły w nich jednostki OSP m.in. z Jastrzębia, 
Poraja, Żarek Letniska oraz sekcji OSP z Częstochowy specja-
lizującej się w ratownictwie wodno - nurkowym. Ćwiczono 
wspólnie z częstochowskim WOPR, zespołem ratownictwa 
medycznego oraz policji. Celem ćwiczeń było sprawdzenie 
możliwości i czasu dojazdu do miejsca zdarzenia, zapoznanie 
ćwiczących z procedurami i sprzętem ratownictwa wodnego 
dostępnym przez ćwiczących. 

Wakacje w Choroniu
W okresie wakacyjnym w Domu Ludowym, dla dzieci z Choro-
nia i okolic, świetlica środowiskowa przez miesiąc zapewniała 
ciekawe i rozwijające wyobraźnię zajęcia. Wakacyjne zajęcia 
świetlicowe były głównie zajęciami plastycznymi, kuchennymi 
i rekreacyjnymi. Największą popularnością cieszyły się zajęcia 

kuchenne, tak zwane „Kuchenne Rewelacje” – pizza własnego 
wypieku, ciasteczka i ciasta, a także zdrowe desery w postaci 
zapiekanych jabłek, były najciekawszymi i z przyjemnością-
powtarzanymi zajęciami. „Mamy nadzieję, że w przyszłym roku 
również będziemy się dobrze bawić podczas wakacyjnych zajęć 
świetlicowych, udowadniając tym samym, że wcale nie trzeba 
daleko wyjeżdżać, żeby ciekawie i miło spędzać czas”. – podkre-
śla Justyna Zalejska ze Świetlicy Środowiskowej w Choroniu.
 

Wakacje w świetlicy w 
Żarkach Letnisku
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Pokoju w Żarkach Letni-
sku w sierpniu mieli zapewnioną opiekę i zabawę na Świetlicy 
Środowiskowej. Zajęcia odbywały się w budynku szkolnym i  
na zewnątrz. Były warsztaty plastyczne w plenerze, zabawy 
na Orliku, wycieczki do lasu i „Kuchenne rewolucje”. Na zakoń-
czenie letnich „kolonii” uczestnicy zajęć mogli spędzić cały 
dzień w Krasiejowie, magicznej krainie w której mieszkają pre-
historyczne gady. Tunel czasu, w którym podążali, przybliżył 
dzieciom historię powstania i ewolucji ziemi. Gady naturalnej 
wielkości, obrazy 3D, prehistoryczne cmentarzysko, zabawy 
na olbrzymim placu zabaw. „Uczniowie Szkoły Podstawowej w 
Żarkach Letnisku i Szkoły Podstawowej w Choroniu  pragną po-
dziękować Wójtowi Gminy Poraj, Łukaszowi Stacherze za umoż-
liwienie spędzenia miłych chwil w gronie przyjaciół.”- mówi Elż-
bieta Sitek ze Świetlicy w Żarkach Letnisku.  

imprezy mijającego miesiąca

W Gimnazjum im. K. Górskiego w Poraju polonistki – Halina 
Masłoń, Marzena Kozak-Sobota i Agnieszka Kuwak zorganizo-
wały czytanie utworu już w piątek 07 września. Na lekcjach ję-
zyka polskiego uczniowie  czytali po 20 wersów wybranej księ-
gi. Każdy z uczniów również przyniósł swój egzemplarz „Pana 
Tadeusza”. Konkurs na najstarsze wydanie wygrała uczenni-
ca  z klasy I a – Agata Gajewska (wydanie  z 1951 roku). Ilość 
przyniesionych egzemplarz uzmysłowiła młodzieży, że jest to 
utwór, który, jak chciał Mickiewicz, zagościł w każdym polskim 
domu. Dla niektórych uczniów będzie to może jedyny kontakt 
z arcydziełem, ponieważ został on wycofany z kanonu lektur 
gimnazjalnych.  A szkoda.

Gimnazjalne czytanie „Pana Tadeusza”
Narodowe czytaNie „paNa tadeusza”, to zaiNicjowaNa przez prezydeNta rp broNisława komorowskiego akcja publiczNego 
czytaNia słyNNego dzieła adama mickiewicza okazją do tej akcji była dwusetNa roczNica wydarzeń, które toczą się w 
Naszym Narodowym poemacie. w Naszej gmiNie akcję przeprowadziło gimNazjum w poraju.     
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W sumie na scenie amfiteatru zaprezen-
towało się kilkudziesięciu wykonawców. 
Swoje umiejętności prezentowali zarów-
no najmłodsi, czyli przedszkolaki, jak i 
starsi wykonawcy. W prezentacji udział 
wzięli: Zuzanna Służałek z Jagodą Guzik, 
Szymon Szczepańczyk, Maja Szwedow-
ska, Ola Karkocha, Maja Irzwikowska, 
Wiktoria Makówka, Julia Kucharska, Lilu 
Policińska, Weronika Sowińska, Zuzanna 
Sulej, Julia Biały, Marysia Izdebska, Kinga 
Olszewska, Marta Olszewska, Jan i Max 
Zalega, Karolina Kurdziel, Karolina Irzwi-
kowska, Magdalena Olszewska. Spośród 
dorosłych mogliśmy usłyszeć: Henrykę 
Chołdyk, Elżbietę Jatulewicz, Zespół 
"Nenufary" - Wiesława Pośpiech i Jan 
Gryzik.  Na widowni nie zabrakło najbliż-
szych wykonawcom, rodzin i mieszkań-
ców miejscowości. Pomysł koncertu był 
„strzałem w dziesiątkę”, dając mieszkań-
com możliwość zaprezentowania swo-
ich umiejętności i talentów przed własna 
publicznością, a jego perfekcyjna orga-
nizacja dopełniła w stu procentach uda-

nej całości. Przedsięwzięcie zorganizo-
wali członkowie Towarzystwa Przyjaciół 
Żarek Letniska im. Hrabiny Raczyńskiej. 
Z rąk prezesa Towarzystwa Andrzeja 
Będkowskiego każdy z uczestników 
otrzymał słodki upominek i dyplom. 
„Przegląd talentów pod nazwą "Od przed-
szkola do seniora” nie był konkursem lecz 
przeglądem i miał na celu dobrą zabawę, 
a nie rywalizację. Wszyscy zarówno wystę-
pujący, jak i słuchacze dobrze się bawili”. 
– podkreśla Barbara Woźniak, sekretarz 
TPŻL. Koncert zakończyła zabawa z Ju-
rajską Kapelą Biesiadną z Poraja. 

imprezy : : ochrona środowiska

Przegląd talentów z Żarek letniska
w sobotNie popołudNie 15 wrześNia w amfiteatrze w żarkach letNisku odbył się i przegląd pioseNki „od przedszkola 
do seNiora”. zamysłem tego wspaNiałego przedsięwzięcia była promocja muzyczNych taleNtów z miejscowości.

Liliowce – jednodniowe kwiaty 
Liliowce to częściowo lub całkowicie zimo-
zielone kępiaste byliny zielne o wspania-
łych, barwnych, egzotycznych kwiatach, 
które możemy podziwiać przez całe lato 
- od czerwca do sierpnia. Są wyjątkowo 
długowiecznymi i raczej niewybrednymi 
bylinami o wielostronnym zastosowaniu. 
W naturze rosną na łagodnych stokach 
gór Chin, Japonii i Korei. Mogą być sadzo-
ne na rabatach, na trawnikach, często sto-
sowane są jako kwiaty cięte. Mogą wspa-
niale zdobić nasze ogrody przydomowe i 
działkowe. Ich liście, w kolorze zielonym, 
ciemnozielonym, żółtawe lub niebieska-
we, wąskie i łukowato długie, dorastając 
nawet do 120cm długości, tworzą bardzo 
dekoracyjne kępy. Są częściowo lub całko-
wicie zimozielone. Odmiany zimozielone 
nie są odporne na mróz. Latem, na sztyw-
nych i wystających ponad kępy łodygach 
rozwijają piękne duże i egzotyczne kwiaty, 
po kilka na łodydze na wyniosłych szypuł-
kach. Kwiaty te mają cała gamę barw od 
białej po bardzo ciemny czarno-czerwo-
ny. Niektóre z nich pachną. Ciekawostką 
jest fakt, iż każdy kwiat kwitnie zaledwie 
jeden dzień. Kwiaty niektórych gatun-
ków otwierają się wcześnie rano, innych 
- późnym popołudniem, pozostają otwar-
te przez całą noc i opadają następnego 
dnia. Nie jest to jednak problemem gdyż 
właściwie pielęgnowane rośliny codzien-

nie wytwarzają wiele nowych kwiatów. 
U starych odmian liliowców i gatunków 
kwiaty są podobne do kwiatów lilii zwę-
żające się lub szeroko otwarte, gwiazd-
kowate. Nowe odmiany mają zwykle 
kwiaty półpełne, okrągłe o fryzowanych 
płatkach a jeśli pojedyncze to pająkowate. 
Niektóre odmiany mają barwny pierścień 
wewnątrz kielicha tzw. oczko. Kwiaty li-
liowców mogą być lśniące lub satynowe. 
Liliowce lubią stanowisko zarówno w peł-
nym słońcu jak i ocienione, ziemię bogatą 
w składniki pokarmowe, świeżą i wilgotną. 
Sadzi się je więc pod krzewami, w gru-
pach bylin na miejsca zacienione. Tworzy 
się z nich również oddzielne grupy np. 
obsadzając nimi brzegi ścieżki, podjazdu 
czy wzdłuż brzegu strumienia lub nad 
oczkiem. Znakomicie komponują się z 
trawami i innymi roślinami o architekto-
nicznym pokroju. Odmiany miniaturowe 
można zastosować do uprawy w donicach 
na balkonach czy tarasach. Rozmnaża-
nie liliowców jest bardzo łatwe: odmiany 
dzieli się w różnych porach roku, najko-
rzystniejszy jednak termin to w sierpniu i 
wrześniu, gatunki rozmnaża się również 
z nasion, które wysiewa się jesienią lub 
wczesną wiosną. Jednak niektóre atrakcyj-
ne odmiany bardzo niechętnie zawiązują 
nasiona. Co 3-4 lata kępy liliowców należy 
odmłodzić dzieląc kępy. Obecnie uprawia 

się ponad 30 tysięcy odmian mieszańco-
wych liliowców.
                 Monika Mrożek PZDR Myszków

Kurier Porajski  – Miesięcznik Gminy Poraj.
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MIJAJĄCY MIESIĄC 
W OBIEKTYWIE

Jubileusz 10-lecia istnienia 
obchodził Klub Emerytów Czarka z 

Żarek Letniska

Tegorocznym Szantynaliom 
18-19.08.2012 towarzyszyły 
Regaty o Puchar Wójta Gminy Poraj 
i Prezydenta Miasta Częstochowy. 

Jan Wójcik
 ponownie szefem 
PZERiI w Choroniu

Spotkanie integracyjne 
PZERiI w Jastrzębiu

Więcej informacji na:  WWW.ugporaj.pl


