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kolarze z całej polski 
w masłońskim . . . s.15

szkoła w choroniu  
już po termomodernizacji  . . . s.3
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Uroczystości 
11 Listopada . . . s.5

Szalona Piątka PluS 
zdobywa sceny 
w warszawie  . . . s.3
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informacje

Szanowni Państwo,
Zapraszam do lektury mie-
sięcznika Gminy Poraj – „Ku-
riera Porajskiego”.
Jak zwykle odnajdą Państwo 
na jego łamach mnóstwo 
interesujących materiałów 
o bieżących inwestycjach, 
relacji z wydarzeń kultural-
nych i sportowych. 
Zachęcam do lektury „Roz-
mowy Kuriera”, przeprowa-
dzonej przez red. Andrzeja 
Kozłowskiego z Przewodni-
czącą Rady Gminy Poraj Pa-
nią Katarzyną Kaźmierczak.
Gorąco polecam.
z pozdrowieniami

Adam Zaczkowski
Kierownik Referatu 

Pozyskiwania Środków 
Zewnętrznych

Strategii i Turystyki UG

Kolejna siłownia zewnętrzna w Gminie 
Poraj, teraz Pora na jastrząb  
Młodsi i starsi Mieszkańcy Mogą już w pełni korzystać z kolejnej w gMinie siłowni 
zewnętrznej, która stanęła obok budynku wielofunkcyjnego w jastrzębiu. popular-
ność istniejącej siłowni w pobliżu porajskiego „orlika” zdecydowała, że staranieM 
urzędu gMiny poraj powstał kolejny taki obiekt.  
Zakończyły się prace związane z budową ko-
lejnej w gminie Poraj „siłowni pod chmurką”. 
Obiekt zlokalizowany został przy Budynku 
Wielofunkcyjnym w Jastrzębiu, staraniem 
wójta Łukasza Stachery i radnych z tej miej-
scowości sołtys Jolanty Zalegi i Sylwestra 
Sawickiego. Budowa „siłowni pod chmurką” 
przyczyni się zdecydowanie do wzrostu ak-
tywności sportowej mieszkańców miejsco-
wości. Widać to już po pierwszych miesią-
cach funkcjonowania podobnego obiektu w 
Poraju. Urządzenia przeznaczone są dla osób 
w każdym wieku. Można tu spotkać tych 
najmłodszych i osoby w słusznym już wieku. 
Znalazły się wśród nich m.in. orbitrek, podciąg 
nóg, biegacz, prostownik pleców, urządzenia, 
pozwalające zadbać o każdą partię mięśni i 
poprawić kondycję fizyczną każdego oraz za-
chęcające wszystkich do zmiany stylu życia. 
Urządzenia na świeżym powietrzu, otwartej 
przestrzeni w miejscowości Jastrząb, będą za-
chęcać zarówno mieszkańców, jak i turystów 
korzystających z uroków Zalewu Porajskiego. 
Warunki te stwarzają możliwość poprawienia 

zdrowia fizycznego i kondycji psychicznej. To 
dobre miejsce dla spotkań seniorów, dla mło-
dych mam, dla ojców wychodzących z dziec-
kiem na spacer, dla młodzieży. Urządzenia nie 
są wrażliwe na warunki pogodowe, więc ich 
żywotność jest w dużej mierze uzależniona 
od samych użytkowników. „W Gminie Poraj 
stawiamy na sport i rekreację. Jest to już drugi 
w gminie obiekt tego typu. Jestem przekonany, 
że będzie się cieszył podobną popularnością co 
siłownia zewnętrzna w Poraju. Będzie dostępna 
dla każdego i całkowicie za darmo”. – podkre-
śla Łukasz Stachera, wójt Gminy Poraj. Dzięki 
inwestycji obiekt Budynku Wielofunkcyjnego 
i jego otoczenia staje się dla mieszkańców 
Jastrzębia coraz atrakcyjniejszy. Oprócz Bu-
dynku Wielofunkcyjnego, który podlegając 
Gminnemu Ośrodkowi Kultury, oferuje miesz-
kańcom bogaty program zajęć kulturalnych, 
funkcjonuje tu m.in. boisko wielofunkcyjne, 
plac zabaw dla dzieci, boisko do koszykówki. 
Jest dobrym miejscem do aktywnego spę-
dzania czasu wolnego, nie tylko przez dzieci, 
ale również starszych mieszkańców gminy. 

„Nowy budynek, to nie tylko zmiana war-
unków pracy GOPS, ale przede wszystkim 
udogodnienia dla osób korzystających 
z pomocy naszej placówki, także osób 
starszych i niepełnosprawnych. Poprawa 
warunków lokalowych zwiększy komfort 
obsługi mieszkańców”. – podkreśla Celina 
Giermala, kierownik GOPS w Poraju. Nowe 
lokum porajskiego GOPS dostosowane 
jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Podjazd umożliwia osobom poruszającym 

się na wózkach swobodny wjazd do 
środka. Pokoje instytucji są na parterze 
„starego urzędu gminy”, znajdującego się 
przy ul. Górniczej 21 wyremontowanego 
tzw. metodami gospodarczymi, przez 
gminną ekipę remontowo - budowlaną. 
Przeszedł gruntowną modernizację wraz z 
niezbędnymi instalacjami. Piętro budynku 
zajmuje już gminna spółka PORECO. 
Niejako „przy okazji” modernizacji bu-
dynku, rozwiązano także kwestie układu 

parkingów. Dla interesantów obu insty-
tucji przewidziano obszerny i wygodny 
parking, znajdujący się od strony ul. Gór-
niczej, natomiast od ul. Kościelnej parking 
służy pracownikom instytucji, szkół oraz 
kościołowi. Dane kontaktowe: Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju, ul. 
Górnicza 21, tel. (34) 314 56 29. Godziny 
urzędowania: pn., śr. i czw. 7.00 – 15.00, wt. 
7.30 – 16.00 i pt. 7.00-14.30. 

Gminny OśrOdek POmOcy SPOłecznej w nOwej Siedzibie
gMinny ośrodek poMocy społecznej w poraju zMienił siedzibę. obecnie z usług instytucji Można korzystać w gruntownie 
wyreMontowanyM tzw. „staryM urzędzie gMiny”, przy ul. górniczej 21. zMienią się warunki pracy, zwiększy się koMfort 
obsługi Mieszkańców. 
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inwestycje : : kultura 

Będzie nie tylko nowocześnie, ale przede 
wszystkim ekologicznie, estetycznie i co 
najważniejsze ciepło – takie są efekty 
przeprowadzenia inwestycji w Szko-
le Podstawowej im. M.Konopnickiej w 
Choroniu. Za blisko milion złotych, przy 
wydatnym wsparciu środków unijnych 
przeprowadzono kompleksową termo-
modernizację budynku wraz z zastoso-
waniem odnawialnych źródeł energii. 
Ponad 800 tys. zł stanowiły środki unij-
ne pozyskane przez Urząd Gminy Po-
raj w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2007 – 2013. Prace, które prze-
prowadzono w sprinterskim tempie od 
wakacji, objęły również wymianę sto-
larki okiennej i drzwiowej. Docieplone 
zostały ściany zewnętrzne budynku oraz 
stropodach, wymieniona została instala-
cja c.o., a przede wszystkim zamontowa-
no kolektory słoneczne i pompę ciepła 
wraz z geotermalnym źródłem ciepła 
na potrzeby c.o. oraz kotłownię gazową. 
Zamontowane urządzenia będą speł-

niały nowoczesne trendy funkcjonujące 
w obszarze ochrony powietrza przed 
zanieczyszczeniami. W czwartek 15 li-
stopada odbyło się oficjalne oddanie 
inwestycji do użytku. Na zaproszenie dy-
rektor szkoły Doroty Mizery i wójta Łu-
kasza Stachery przybyli m.in.: wicemar-
szałek Województwa Śląskiego Mariusz 
Kleszczewski, prezes firmy wykonującej 
inwestycję Wachelka Inergis Marek Wa-
chelka, dyrektor Tauron Dystrybucja 
Częstochowa Wojciech Masłoń, prze-
wodnicząca rady gminy Katarzyna Kaź-

mierczak, radny Andrzej Pawłowski, 
sołtys Edward Mizera, ks. Jan Lisiecki, 
kierownik ZEAS w Poraju Anna Socha 
– Korendo oraz dyrektorzy przedszkoli, 
szkół i gimnazjów, przedstawiciele Urzę-
du Gminy Poraj. Oficjalnemu otwarciu 
towarzyszyło przecięcie symbolicznej 
wstęgi oraz program artystyczny przy-
gotowany przez młodzież ze szkoły. W 
podziękowaniu za zaangażowanie na 
rzecz realizacji inwestycji okolicznościo-
wą statuetkę od władz gminy otrzymał 
wicemarszałek Mariusz Kleszczewski.      

PomPa ogrzeje szkołę w Choroniu 
to będzie pierwsza taka ciepła ziMa w szkole podstawowej w choroniu. wszystko dzięki wartej blisko 1 Mln zł inwestycji 
– koMpleksowej terMoModernizacji szkoły wraz z zastosowanieM odnawialnych źródeł energii. jest to pierwsza w powiecie 
inwestycja, polegająca na zaMontowaniu poMpy ciepła do ogrzewania budynku publicznego. w czwartek 15 listopada 
oficjalnie oddano inwestycję.

„Szalona Piątka” Podbija warSzawSkie Sceny 
zespół wokalny „szalona piątka plus” oraz solistka elżbieta jatulewicz oczarowały publiczność i jury V juwenaliów iii 
wieku – ogólnopolskiego festiwalu odbywającego się w warszawie. 

„Szalona Piątka Plus” i Elżbieta Jatulewicz 
reprezentowały w stolicy Gminny Ośrodek 
Kultury im. Janusza Gniatkowskiego w Po-
raju, a ich wyjazd do Warszawy był możli-
wy dzięki wsparciu wójta Łukasza Stache-
ry. Organizatorzy szacują, że w tegorocz-
nych Juwenaliach wzięło udział w sumie 
1,5 tysiąca uczestników. Wszyscy oceniani 
byli przez profesjonalne jury. Precyzyjny, 
emocjonalny i zróżnicowany repertuaro-
wo występ „Szalonej Piątki Plus” oraz so-
listki Elżbiety Jatulewicz obserwowała z 
widowni – zaprzyjaźniona z całym zespo-
łem – wybitna artystka Alicja Majewska. 
Występ zebrał zasłużony aplauz publicz-
ności i miał odzwierciedlenie w werdykcie 
jury, które przyznało „Szalonej Piątce Plus” 
główną nagrodę w kategorii zespół wokal-
ny, a występująca solo Elżbieta Jatulewicz 
zdobyła główną nagrodę – w specjalnie 
stworzonej dla niej – kategorii piosenki ak-

torskiej. Sporym przeżyciem dla „Szalonej 
Piątki Plus” było wykonanie a cappella, w 
garderobie, utworu „Najważniejsze, żeby 
znaleźć przyjaciela” z repertuaru A. Majew-
skiej, na specjalne życzenie artystki, które 
przez telefon, wysłuchał również sam Wło-
dzimierz Korcz – muzyk, kompozytor, dłu-
goletni akompaniator Alicji Majewskiej. 
„Jestem bardzo szczęśliwa. Ogromnie 
się cieszę z sukcesu ”Szalonej Piątki Plus”. 

Dałyśmy z siebie wszystko; sześć naszych 
głosów, sześć naszych serc i całą naszą 
grupową wrażliwość.”- mówi E.Jatulewicz, 
która jest założycielką i instruktorem gru-
py, działającej pod egidą GOK w Poraju. 
W skład zespołu wchodzą: Elżbieta Jatu-
lewicz, Lucyna Cielecka, Henryka Chołdyk, 
Jadwiga Dulias, Barbara Nowak, Danuta 
Służałek – Jaworska, Katarzyna Olszewska 
i Maria Magdalena Gurbała. 
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inwestycje

Świetnie działające kino, przyciągające 
prawdziwe tłumy chętnych, premierowe 
emisje filmów, imprezy i wydarzenia kul-
turalne – tak w latach dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku funkcjonowało Kino 
„Bajka” w Poraju. Dla wielu porajan ten 
obiekt budzi niebywałe sentymen-
ty za jego świetnością. Przez ostatnie 
kilkanaście lat obiekt wykorzystywany 
był sporadycznie i regularnie niszczał. 
Władze gminy rozpoczęły obecnie in-
tensywne starania o przywrócenie jego 
świetności. Lada moment Urząd Gminy 
Poraj ogłosi przetarg na wyłonienie wy-
konawcy przebudowy sali widowiskowo 
- kinowej. Przebudowana zostanie sala 
kinowa oraz przylegający istniejący bu-
dynek zaplecza socjalnego – świetlicy, 
rozebrane zostaną jedne ze schodów 
zewnętrznych. Nowoczesny wygląd i 
funkcjonalność zyska właśnie sama sala 
kinowa. Ustawiony będzie zupełnie inny 
układ krzeseł widowni, z pozyskaniem 

większej ilości miejsc siedzących – w 
sumie ok. 150 osób. Ponadto wykona-
ne zostaną takie prace, które umożliwią 
jak najlepszą funkcjonalność obiek-
tu. Jak zapewne mieszkańcy gminy 
pamiętają, trwały kilkumiesięczne dys-
kusje co zrobić z zabytkowym obiektem 
ponad stuletniego kina: czy wyburzyć 
obiekt całkowicie, a w jego miejsce 
postawić nowoczesny obiekt czy też 
gruntownie modernizując istniejący 
budynek pozostawić obecną bryłę 
architektoniczną? Zwyciężyły sentymen-
ty, podparte względami ekonomiczny-
mi. I w ten sposób powstanie zmoderni-
zowany obiekt na bazie już istniejącego, 
z nowoczesnym i w pełni funkcjonalnym 
wnętrzem. „To bardzo istotna i długo oc-
zekiwana przez mieszkańców gminy in-
westycja. Nieustannie poszerzając naszą 
ofertę kulturalną, staramy się trafiać do 
każdego odbiorcy. Wiem, jak wielkim 
sentymentem mieszkańcy darzą obiekt 

kina. Dlatego postanowiliśmy, że zmo-
dernizujemy go całkowicie, gruntow-
nie unowocześniając jego optymalną 
funkcjonalność.” – mówi wójt Łukasz Sta-
chera. Modernizacja obiektu wyniesie 
ok. 2 mln zł. Sporą część z tych środków 
Urząd Gminy pozyska z funduszy 
zewnętrznych, także unijnych. Już wkrót-
ce wszyscy mieszkańcy gminy korzystać 
będą mogli z nowoczesnego obiektu 
kinowego, który służył będzie również 
innym wydarzeniom kulturalnym. Pow-
stanie sala kinowa i widowiskowa, która 
pozbawi obiekt kompleksów wobec nie-
jednego multipleksu kinowego. 

Kino „BajKa” Będzie jaK z BajKi
zapewne wszyscy Mieszkańcy gMiny poraj, posiadający niższy nuMer pesel paMiętają świetną prosperitę porajskiego 
kina „bajka”. władze gMiny dążą do przywrócenia świetności obiektu. wkrótce budynek przejdzie generalną przebudo-
wę. lada MoMent ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie wykonawcy przebudowy sali widowiskowo - kinowej.
zakończenie prac przewiduje się na na połowę 2014 roku. 

Członkinie koła są bardzo aktywne, anga-
żują się w prace społeczne i kulturalne. W 
tak dużej aktywności, niczym w mgnieniu 
oka minęło 50 lat działalności. Obecnie 
od wielu lat działają wspólnie jako Zespół 
„Kalina”. Należą do niego panie z Jastrzę-
bia, Kuźnicy Starej, Kuźnicy Folwark, 
Gęzyna. Zespół posiada bardzo bogaty, 
całoroczny repertuar, dzięki czemu bie-
rze czynny udział w licznych występach. 
Działają w składzie: Teodora Kostarczyk, 
Wanda Kukla, Jolanta Zalega, Hanna Ca-
ban, Adela Kwoka, Dorota Andrychow-
ska, Irena Musialik, Teresa Ociepka, Janina 
Jarkiewicz, Stanisława Rauk, Natalia Jan-
czur i Barbara Pocztowska. Akompaniu-
je im Zdzisław Zasuń. Uroczystość była 
również okazją do podziękowania KGW 
za wieloletnią pracę społeczną na rzecz 
Gminy Poraj. Wśród gości tej wyjątkowej 
uroczystości, którzy przybyli z licznymi 
prezentami, można było zobaczyć: wój-
ta Łukasza Stacherę, a także Katarzynę 
Mertę – Wałek – asystentkę poseł do 

Parlamentu Europejskiego Małgorzaty 
Handzlik, wicestarostę Jana Kierasa, 
przewodniczącego Rady Powiatu Maria-
na Szczerbaka, przewodniczącą Rady 
Gminy Poraj Katarzynę Kaźmierczak, 
kierownik ZEAS radną powiatową Annę 
Sochę – Korendo, radnego gminnego 
Przemysława Bąka, prezesa SK Bank 
Józefa Milewskiego, dyrektor GOK w 
Poraju Magdalenę Ryziuk – Wilk, ks. 

Marka Latosa, dyrektorów szkół, przed-
stawicieli Urzędu Gminy, koła emerytów 
i rencistów. W tym szczególnym dniu nie 
mogło zabraknąć kwiatów i oczywiście 
jubileuszowego tortu oraz symbolicznej 
lampki szampana. W części artystycznej 
wystąpiły oprócz Jubilatek, także KGW 
„Malwy”, „Choronianki” i „Porajanki”. Ca-
łość uroczystości poprowadziła Bożena 
Słabosz. 

Złoty jubileusZ KGW jastrZąb i Kuźnica stara 
w sobotę 20 października odbył się jubileusz 50-lecia działalności koła gospodyń wiejskich z jastrzębia i kuźnicy 
starej. panie od kliku lat działają wspólnie, reprezentując obie Miejscowości. na swój jubileusz do reMizy w kuźnicy 
starej zaprosiły przedstawicieli władz parlaMentarnych, saMorządowych oraz zaprzyjaźnione zespoły z gMiny.  
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wydarzenia 

Msza w Dębowcu za ojczyznę
w dniu święta narodowego 11 listopada Mieszkańcy choronia i dębowca, jak co roku tradycyjnie Modlili się w 
intencji ojczyzny. Mszę św. z Mieszkańców, koMbatantów, strażaków ochotników i władz saMorządowych gMiny, przy 
Mogile poległych, odprawił ks. proboszcz jan lisiecki.
Każdego roku, w świąteczne popołudnie 
11 Listopada, mieszkańcy Choronia i Dę-
bowca gromadzą się na wspólnej modli-
twie przy mogile poległych w II wojnie 
światowej. Nie inaczej było w trakcie 
tegorocznego święta. Doroczna Msza 
święta za Ojczyznę, celebrowana przez 
ks. proboszcza Jana Lisieckiego, odbyła z 
udziałem licznie zgromadzonych miesz-
kańców miejscowości, przy obecności 
kombatantów, żołnierzy rezerwy oraz 
m.in. wójta Łukasza Stachery, radnego 
Andrzeja Pawłowskiego, sołtysa Edwar-
da Mizery. W swojej homilii ks. Jan Lisiec-
ki wskazał na potrzebę jedności, wspól-
nego obchodzenia święta oraz radości 
z obchodzenia niepodległościowych 
rocznic. W podobnym duchu skierował 
do mieszkańców słowa wójt Łukasz 
Stachera, wspominając architektów nie-
podległości Polski: Józefa Piłsudskiego, 
Romana Dmowskiego, Ignacego Pade-
rewskiego. We mszy uczestniczyli przed-

stawiciele Związku Byłych Żołnierzy Za-
wodowych oraz Związku Kombatantów 
RP w Poraju. Po mszy świętej, w intencji 
obrońców Ojczyzny, przedstawiciele 
władz samorządowych złożyli wiązankę 
kwiatów i zapalili znicz na mogile pole-
głych. Mogiła zawiera doczesne szczątki 
41 osób 2 osób cywilnych i 39 żołnie-

rzy 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty, 
wchodzącego w skład 7 Dywizji Piecho-
ty, którzy rankiem 3 września 1939 r. sto-
czyli bitwę z żołnierzami niemieckimi z 
2 Pomorskiej Dywizji Lekkiej. Corocznie 
zmienia się także otoczenie pomnika, 
poprzez pielęgnację i zagospodarowa-
nie okolicznego terenu.

11 Listopada w poraju
Msza święta, przeMarsz, złożenie kwiatów i część artystyczna pod poMnikieM Marszałka piłsudskiego – złożyły się na 
gMinne obchody święta niepodległości 11 listopada w poraju.   
Tegoroczne obchody Święta Niepodle-
głości w Poraju rozpoczęły się tradycyj-
nie Mszą Świętą w kościele pw. Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa, celebrowaną 
przez ks. proboszcza Zdzisława Zgrzeb-
nego. Po przejściu ulicami miejscowości, 
druga część oficjalnych uroczystości od-
była się przy pomniku Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. W uroczystościach uczest-
niczyli m.in. mieszkańcy, kombatanci, 
żołnierze rezerwy Wojska Polskiego, 
społeczność szkolna, strażacy ochotnicy, 
przedstawiciele organizacji pozarządo-
wych, politycznych oraz przedstawiciele 
firm i instytucji, wójt Łukasz Stachera, 
przewodnicząca Rady Gminy Katarzy-
na Kaźmierczak wraz z radnymi, liczne 
poczty sztandarowe z terenu gminy. Pod 
pomnikiem złożono wiązanki kwiatów. 
Obchodom towarzyszyły serie wystrza-
łów hukowych na wiwat. Po raz pierwszy 
w uroczystościach uczestniczyli przed-
stawiciele Związku Byłych Żołnierzy Za-
wodowych i Oficerów Rezerwy Wojska 
Polskiego, którego struktury powstają 
w Poraju. W swoim wystąpieniu wójt 

Łukasz Stachera podkreślił znaczenie 
święta dla tożsamości narodowej, przy-
wołując m.in. słowa Józefa Piłsudskiego: 
„Naród, który nie szanuje swej przeszłości 
nie zasługuje na szacunek teraźniejszości 
i nie ma prawa do przyszłości” i Romana 
Dmowskiego: „Jesteśmy różni, mamy róż-
ne zainteresowania, ale łączy nas jeden 
cel. Cel ten to Ojczyzna, dla której chcemy 
żyć i pracować” oraz postaci Ignacego Da-
szyńskiego i Ignacego Paderewskiego. 

Uroczystości uświetniła Orkiestra Dęta z 
Poraja, poza którą w części artystycznej 
pod Pomnikiem, obejrzeliśmy występy 
Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Po-
raj”, Zespołu Wokalno-Tanecznego „Na-
stolatki” i Koła Gospodyń Wiejskich z Po-
raja. Organizatorem obchodów święta 
był Wójt Gminy Poraj, Gminny Ośrodek 
Kultury im.J.Gniatkowskiego w Poraju 
oraz Referat Promocji, Kultury i Sportu.
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rozmowa kuriera 

Mija druga rocznica wyborów saMorządowych z 2010 roku, w wyniku których 
wyłoniony został obecny skład rady gMiny. z jej przewodniczącą katarzyną 
kaźMierczak rozMawiają andrzej kozłowski i paweł krzyczMonik.  

Pani Przewodnicząca mija właśnie 
druga rocznica wyborów samorzą-
dowych, w wyniku których wyłonio-
ny został obecny skład Rady Gminy. 
Czas może, na „półmetku”, na pewne 
refleksje, gdyż na podsumowania 
jeszcze zbyt wcześnie. Jak ocenia Pani 
aktualną sytuację Gminy Poraj?

Rzeczywiście, jesteśmy na półmetku i to 
nie tylko w sensie chronologicznym. To  
mniej więcej połowa drogi do całkowitej 
realizacji zaplanowanych ( a co za tym 
idzie zapowiedzianych) inwestycji. Do-
dać do tego należy wszystkie te przed-
sięwzięcia, których zaplanować się nie 
dało, a które w trakcie tych dwóch lat 
wyniknęły. Z każdym miesiącem zmie-
nia się wizerunek naszych sołectw, po-
prawia komfort życia, a to z kolei spra-
wia, że Poraj zaczyna być postrzegany 
jako dynamicznie rozwijająca się gmina, 
w której warto mieszkać, a także – i tu 
mamy nadzieję na progres – w której 
warto inwestować. Mnie osobiście cieszy 
to, że póki co udaje się zachować równo-
wagę między materialnymi i pozamate-
rialnymi rezultatami dotychczasowych 
działań władz gminy. Najważniejsze są 
rzecz jasna inwestycje poprawiające ja-
kość życia: kanalizacja Jastrzębia, termo-
modernizacje budynków użyteczności 
publicznej, poprawa jakości dróg, nowe 
chodniki, że wymienię tylko niektóre. W 
drugiej kolejności wymienię inwestycje, 
które spowodowały, że gmina Poraj za-

czyna być miejscem przyjemnego spę-
dzania wolnego czasu: basen w Żarkach 
Letnisku, place zabaw we wszystkich so-
łectwach, infrastruktura wokół „Orlika” i 
ścianka wspinaczkowa w Poraju. I wresz-
cie to, co z jednej strony reaktywuje kul-
turę, a z drugiej – „reklamuje” gminę na 
zewnątrz – cykliczne wydarzenia kultu-
ralne: Festiwal Janusza Gniatkowskiego, 
Imieniny Hrabiny, Dni Poraja, wystawy 
plastyczne, wydarzenia muzyczne i spo-
ro innych, o których – co należy podkre-
ślić – informuje Pan na bieżąco poprzez 
gminne i powiatowe media. Jako prezes 
organizacji pozarządowej nie mogę nie 
zauważyć tej sfery życia społecznego. 
Uaktywniły się dotychczas istniejące or-
ganizacje pozarządowe, powstał nowy 
yacht klub, mieszkańcy Żarek – Letniska 
sprzątają las, a mieszkańcy  Masłońskie-
go, Poraja, Kuźnicy i Jastrzębia – teren 
nad Zalewem. Dwie z wymienionych 
wcześniej imprez: Imieniny Hrabiny i 
Festiwal Gniatkowskiego to inicjatywy 
organizacji pozarządowych z naszej 
gminy. Jeśli dodać do tego rosnącą ak-
tywność dzieci i młodzieży, którzy mają 
wreszcie co zrobić z wolnym czasem, bo 
oferta sportowa i kulturalna ciągle się 
powiększa, to śmiało można stwierdzić, 
że idziemy prostą drogą do społeczeń-
stwa obywatelskiego

Jak wygląda Pani współpraca 
z mieszkańcami? 

Do wyborów samorządowych szłam z 
hasłem: „Poraj – ruszmy z miejsca!”. To 
wbrew pozorom nie był tylko slogan wy-
borczy tylko wizja gminy, w której żyje 
się komfortowo i bezpiecznie, w której 
nasze dzieci i my sami fajnie spędzamy 
czas wolny. Myślę, że nie tylko ruszy-
liśmy z miejsca ale poszliśmy dalej niż 
władze poprzednich dwóch kadencji. 
Dlatego nie tylko sama jestem optymist-
ką, ale chciałabym tym optymizmem 
zarazić innych mieszkańców. Również 
tych, którzy odwiedzają mnie na cotygo-
dniowych dyżurach. Oczywiście, moja 
rola nie sprowadza się do roztaczania 

wizji. Rozmawiamy o problemach - dla 
konkretnych osób chwilowo ważniej-
szych niż rozwój całej gminy. Staram się 
pomagać na miarę swoich możliwości 
korzystając z kompetencji pracowników 
Urzędu Gminy. Uczestnicząc w zebra-
niach wiejskich i biorąc udział w licznych 
imprezach i uroczystościach mam okazję 
do wymiany poglądów na różne tematy 
dotyczące naszej gminy. Natomiast naj-
większy kontakt z mieszkańcami mam 
na co dzień – poruszam się piechotą, a 
to daje niepowtarzalną okazję do spo-
tkań i rozmów.

A jak układa się współpracą 
z wójtem? 

Do wyborów szliśmy z jednego ugrupo-
wania. Mamy więc spójną wizję tego, co 
chcemy zrobić. Wójt jest siłą sprawczą 
tej wizji więc póki co cieszy się zaufa-
niem (prawie wszystkich) radnych. To 
nie oznacza, że zawsze jesteśmy zgodni 
i spolegliwi. Po to jednak spotykamy się 
w branżowych komisjach aby przedsta-
wiać i przeciwstawiać swoje racje i w 
ten sposób wykuwać kompromisowe 
rozwiązania, które są przedmiotem se-
sji. Dlatego z pewnym niesmakiem od-
bieram niektóre wystąpienia, których 
jedynym celem jest zasianie fermentu i 
wzbudzenie zainteresowania mediów.

Dobrze. Zmieńmy jednak temat prac 
wewnątrz rady gminy. Interesuje nas 
inny aspekt funkcjonowania Pani w 
Radzie. Czy uważa Pani, że kobiety 
są w wystarczający sposób reprezen-
towane w życiu publicznym? Co Pani 
sądzi na temat wszelkich parytetów? 

W naszym życiu publicznym nie jest 
najgorzej. W Radzie zasiada 6 pań (3 
pełnią funkcję przewodniczących: rady 
i dwóch komisji), kierownikami wydzia-
łów i jednostek organizacyjnych gminy 
są w większości kobiety. I to jakie kobie-
ty! Energiczne, kreatywne, kompetent-
ne, a przy tym po kobiecemu wrażliwe 
i otwarte na sprawy drugiego człowieka. 

Rozmowa z KataRzyną KaźmieRczaK, 
pRzewodniczącą Rady Gminy poRaj
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Nam nie są potrzebne parytety. Zdaję 
sobie jednak sprawę z tego, że im więk-
sza odległość od domu rodzinnego do 
miejsca pracy tym większe dylematy ko-
biet, które często mają najlepsze kom-
petencje ale wybierają życie rodzinne 
zamiast kariery.

Ale co Pani zdaniem leży u podstaw 
tego, że kobiet w polityce jest tak 
mało?

Tradycja i wynikające z niej stereotypy. 
To one określają rolę kobiety w społe-
czeństwie i decydują o hierarchii war-
tości w jej życiu. Kobieta – polityk wciąż 
jeszcze implikuje skojarzenia: twarda, 
nieustępliwa, konsekwentna.  Przyzna 
Pan – cechy wciąż uważane za męskie. 
Tymczasem ja uważam, że to, co szcze-

gólnie cennego wnoszą kobiety do 
mniejszej lub większej polityki to cechy 
typowo kobiece; empatia, wyobraźnia, 
elastyczność i skłonność do kompromi-
su – choć nie za wszelką cenę. Nie wiem, 
czy na zmianę w tej materii można wpły-
wać teraz. Myślę raczej, że trzeba popra-
cować nad „zmianą pokoleniową”. Mam 
w tej materii spore pole do popisu. :-)

Pani Przewodnicząca, nim wyborcy 
zdecydowali o powierzeniu Pani man-
datu radnego, nie była Pani anonimo-
wa.  

Zdaję sobie sprawę, że bardzo pomógł 
mi zawód nauczyciela. Węższy krąg lu-
dzi – głównie moich aktualnych i byłych 
uczniów kojarzył mnie z działalnością 
społeczną. Niemniej jednak wysoki wy-

nik, jaki osiągnęłam bardzo mnie zasko-
czył. Ucieszył bez wątpienia ale i natych-
miast zobowiązał. 

Pełniona przez Panią funkcja Prze-
wodniczącej Rady, w jakimś stopniu 
ingeruje w Pani życie prywatne?

Bliscy zdążyli się już wcześniej przyzwy-
czaić do moich rozlicznych zajęć. Proszę 
pamiętać, że narzuca je już sam zawód 
nauczyciela, bo on wbrew obiegowym 
opiniom mocno ogranicza tak zwany 
czas wolny. Od dwóch lat staram się 
pogodzić pracę zawodową, działalność 
społeczną, pracę w Radzie z życiem ro-
dzinnym. Jak skutecznie, mogą ocenić: 
córka, syn i mąż.

Dziękujemy za rozmowę.

Już w ubiegłym roku Urząd Gminy Poraj 
z sukcesem pozyskał środki unijne w ra-
mach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki na realizację programu „Lepszy 
start – indywidualizacja procesu naucza-
nia wczesnoszkolnego w Gminie Poraj”. 
Dzięki realizacji programu podjęte zosta-
ły działania zmierzające do wyrównywa-
nia szans edukacyjnych w klasach I-III, w 
których realizowane są indywidualne za-
jęcia dla uczniów. Program realizowany 
jest od 1 października 2011 roku do 31 
sierpnia 2013 roku. „Dzięki programowi 
uczeń będzie miał zdecydowanie większą 
możliwość myślenia o własnym powodze-
niu i porównywać swoje postępy z indy-
widualnymi celami. W ten sposób będzie 
mógł się rozwijać, budować poczucie 
własnej wartości i pozytywną tożsamość 
edukacyjną”. – podkreśla Łukasz Sta-
chera, wójt gminy Poraj. Program skie-
rowany jest do uczniów z zaburzeniami 
edukacyjnymi i psychoedukacyjnymi, z 
problemami w czytaniu i pisaniu, dys-
leksją czy komunikacją społeczną. Dla 
uczniów szczególnie uzdolnionych i wy-
bitnie uzdolnionych realizowane są za-
jęcia plastyczne, lekcje matematyki oraz 
języków angielskiego i niemieckiego. 
W realizacji Programu ważnym czynni-
kiem jest parytet płci, w równym stop-
niu traktuje on dziewczynki i chłopców. 

Do realizacji programu w ubiegłym roku 
zakupione zostały niezbędne pomoce 
dydaktyczne. Obecnie, dzięki staraniom 
Urzędu Gminy, pozyskano szereg dodat-
kowego sprzętu, niezbędnego do reali-
zacji programu. Zakupiono m.in. zestaw 
nagłaśniający, który posłuży do realiza-
cji warsztatów artystycznych, niezbędny 
specjalistyczny sprzęt meblowy, służący 
do realizacji zajęć plastycznych, rowe-
rek treningowy do ćwiczeń ruchowych, 
natomiast zajęcia integracyjne będą od 
teraz realizowane z wykorzystaniem 
dużego warsztatu stolarskiego. Realiza-

cja Programu w Gminie Poraj zdecydo-
wanie uatrakcyjnia ofertę programową 
oraz podnosi jakość usług edukacyjnych 
kierowanych do uczniów klas I-III. Zaję-
cia są zgodne z indywidualnymi potrze-
bami uczniów. Realizacja dodatkowych 
zajęć przyczynia się do wyrównywania 
dysproporcji edukacyjnych w trakcie 
procesu kształcenia oraz do rozwiąza-
nia problemów występujących w nauce 
oraz do rozwinięcia potrzeby kształce-
nia i potencjału dzieci. Zakupiony sprzęt 
wzmocni bazę dydaktyczną szkoły i 
uatrakcyjni jakość prowadzonych zajęć. 

„Lepszy start” dLa dzieci z Gminy poraj
od października w szkołach podstawowych gMiny poraj, dzięki pozyskanyM przez urząd gMiny środkoM z unii eu-
ropejskiej, prowadzone są zajęcia dla uczniów potrzebujących indywidualnego procesu nauczania oraz szczególnie 
uzdolnionych. obecnie, dzięki dodatkoweMu unijneMu wsparciu, zakupiono jeszcze więcej potrzebnego do jego realizacji 
sprzętu. 
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Przed pięcioma laty uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w 
Żarkach Letnisku zdecydowali, że będzie patronować im papież 
Jan Paweł II. Z tej tez okazji oraz by uczcić, przypadający na 14 
października Dzień Papieski, rokrocznie w szkole odbywają się 
uroczystości poświęcone postaci Wielkiego Polaka Jana Pawła 
II. Nie inaczej było i w tym roku. Zaproszenie dyrektor Mario-
li Karpowicz przyjął biskup archidiecezji częstochowskiej dr 
Jan Wątroba, który w kościele parafialnym w Żarkach Letni-
sku odprawił w intencji społeczności szkolnej mszę świętą. Po 
przemarszu młodzieży gimnazjalnej ulicami miejscowości, już 
w budynku szkoły odbyła się dalsza część uroczystości, na któ-
rą złożyła się adaptacja słynnego muzycznego dzieła „Santo 
Subito – Cantobiografia Jana Pawła II” z muzyką Piotra Rubika 
i libretto Jacka Cygana. Adaptację wysłuchali, nie kryjąc swo-
jego pełnego uznania i podziwu dla młodych artystów m.in.: 
ks. bs. Jan Wątroba, kierownik referatu promocji Andrzej 
Kozłowski, dyrektor SP w Żarkach Letnisku Justyna Krauze 
– Cieślińska i Mariola Karpowicz, dyrektor Gimnazjum. W 

utworach Rubika i Cygana wystąpili: Weronika Kowalik, Karo-
lina Irzwikowska, Bartosz Sołtysik, Roksana Karcz, Magdalena 
Olszewska, Klaudia Dyrka, Sandra Pluta, Bartłomiej Biały, Kon-
rad Miklas, Damian Klimek, Klaudia Wieczorek, Maciej Surma, 
Michał Haczyk i  Karolina Będkowska. Całość przygotowali 
nauczyciele: ks. Marek Gaborski, Agnieszka Parkitna i Ewa 
Liszczyk – Napora.

„Cantobiografia” i wizyta biskupa na Dzień patrona
specjalna adaptacja „cantobiografii” jacka cygana i piotra rubika w wykonaniu giMnazjalistów, Msza święta 
celebrowana przez biskupa dra jana wątrobę, połączona  z wizytą duszpasterską w szkole, uświetniły obchody dnia 
patrona – jana pawła ii, który odbył się 23 października w giMnazjuM w żarkach letnisku.

WyjątkoWa lekcja muzyki 
w ubiegłą środę 17 października, z inicjatywy Marka salaMońskiego – prezesa orkiestry dętej z poraja, odbyła się w 
szkole podstawowej iM. kpt l. teligi w poraju wyjątkowa lekcja Muzyki. dzieci Miały niecodzienną okazję wysłuchania 
pokazu gry na instruMentach dętych, perkusji i gitarze basowej. wszystko to okraszone było ciekawyMi inforMacjaMi na 
teMat każdego z instruMentów. 
Pokaz miał zachęcić dzieci do skorzy-
stania z muzycznej oferty edukacyjnej 
Gminnego Ośrodka Kultury im. Janusza 
Gniatkowskiego w Poraju i przybliżyć 
działalności Orkiestry Dętej z Pora-
ja, tak by w efekcie pozyskać nowych, 
młodych członków do tej wyjątkowej, 
posiadającej długoletnie tradycje for-
macji muzycznej. Spotkanie z uczniami 
porajskiej podstawówki zainaugurowa-
ła dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
– Magdalena Ryziuk-Wilk, która w skró-
cie opowiedziała o działalności GOK-u 
i zachęciła dzieci do korzystania z jego 
oferty. Następnie głos zabrał Marek Sa-
lamoński – przedstawiony przez dyrek-
tor GOK-u – jako dobry duch porajskiej 
orkiestry, któremu na sercu bardzo leży 
rozwój tej formacji i przyciągnięcie do 
niej młodego pokolenia muzyków, któ-
rych pan Marek z nadzieją wypatrywał 
wśród uczniów porajskiej podstawówki. 
Po krótkim wstępie przyszedł czas na 
pokaz instrumentów. Zaczął Rafał Pole-
gaj – nauczyciel muzyki i członek Orkie-
stry Dętej z Poraja. Dzieci z zaciekawie-
niem wsłuchiwały się w dźwięki płynące 
min.: z klarnetu, trąbki, saksofonów czyli 
szerokiej gamy instrumentów dętych 

blaszanych i drewnianych. Później Prze-
mysław Smaczny – nauczyciel uczący w 
GOK-u gry na perkusji – zaprezentował 
swój instrument, a przy tym dzieci zga-
dywały tytuły utworów wykonywanych 
przez niego. Najlepsi otrzymali nagro-
dy – płyty CD - ufundowane przez pana 
Przemka. Kolejny element pokazu to 
prezentacja gitary basowej, której doko-
nał Paweł Krzyczmonik – pracownik Re-
feratu Promocji UG Poraj, który po sied-
miu latach przerwy, ponownie – specjal-
nie dla dzieciaków – wziął instrument do 

ręki, by zaprezentować piękne brzmienie 
basu, które później usłyszeliśmy w sekcji 
z perkusją. Dzieciaki były zachwycone. 
Były bisy i prośby o autografy. Chyba 
można wyrazić pewność, że takiego ro-
dzaju przedstawienie oferty GOK-u przy-
padło do gustu młodej publiczności. Już 
teraz każdy z nich doskonale wie, jakie 
zajęcia muzyczne oferuje nasza instytu-
cja kultury, i pozostaje mieć nadzieję, że 
najmłodsi mieszkańcy Poraja połknęli 
bakcyla i zostali skutecznie zarażeni mi-
łością do muzyki, co przełoży się na ich 
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zainteresowanie grą na instrumentach. 
„Chciałabym serdecznie podziękować 
Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Poraju – Danucie Służałek-Jaworskiej, 
która od razu przyklasnęła pomysłowi 
zorganizowanie pokazu w jej placów-
ce i pomogła w przygotowaniu tego 
przedsięwzięcia. Bardzo dziękujemy za 
gościnność, życzliwość i wspaniałe przy-
jęcie Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu i 
dzieciakom, które zauroczyły nas swoim 

entuzjazmem i radością”- mówi dyrek-
tor GOK – M. Ryziuk-Wilk. „Jednocześnie 
bardzo prosimy rodziców, których dzie-
ci wyrażają chęć gry na instrumentach 
dętych, by zgłaszali się do GOK-u, a być 
może uda nam się zainicjować lekcje gry 
na tych instrumentach. Jeśli stworzy się 
kilkuosobowa grupa, to od nowego roku 
wprowadzimy tego rodzaju zajęcia do 
naszej oferty. Będą to lekcje częściowo 
odpłatne, tak jak to ma miejsce w przy-

padku perkusji, ale przecież nie trzeba 
nikogo z Państwa przekonywać, że in-
westycja w dzieci zwraca się z nawiązką 
w przyszłości”- dodaje M. Ryziuk-Wilk. 
W pokazie prócz wymienionych wyżej 
osób wzięli również udział: Roman Kryst 
– kapelmistrz Orkiestry Dętej z Poraja i 
Ireneusz Kupczyk – członek Orkiestry 
Dętej z Poraja.

edukacja : : kącik poetycki

Opiekunkami są: Katarzyna Woźniak, Agnieszka Parkitna, Jo-
lanta Pawliszyn – Ziembacz i Agata Warot – Pietroń. Podstawą 
działań jest zobowiązanie do osobistego realizowania zadań, 
bez zrzucania swoich obowiązków na innych. Jednak o ile mło-
dzież nie ma większych trudności z wypełnianiem pierwszej za-
sady osobistego zaangażowania w pracę społeczną, trudniejsze 
jest odpowiedzialne przyjęcie zasady „wstyd za zło”. Ta zasada 
godności i honoru polega na poważnej refleksji i właściwej oce-
nie dokonanego czynu przez sprawcę oraz na przeprosinach 
skierowanych do osoby skrzywdzonej. Aby Klub istniał musiał 
zostać opracowany roczny plan pracy. Plan ten rozpisany jest 
na poszczególne miesiące. Przykładowe działania: „Jesienne 
sprzątanie szafy” – zbiórka odzieży i zabawek dla podopiecz-
nych Domu Małego Dziecka, udział w akcjach „Góra Grosza”, 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Marzycielska Poczta”, 
„Korek”, odwiedziny w przedszkolu w ramach akcji „Poczytaj mi”, 
podjęcie współpracy z: Domem Małego dziecka w Górze Wło-
dowskiej, z Domem Pomocy Społecznej Złota Sosna, z GOKiem, 
Towarzystwem Przyjaciół Żarek Letniska, ze schroniskiem dla 
zwierząt (Myszków, Częstochowa). Aby Klub mógł istnieć musi 
mieć co najmniej ośmiu członków, u nas jest ich o wiele więcej, 
w Szkole Podstawowej 19, w Gimnazjum również 19.

Wolontariat „Klub ośmiu” W ŻarKach letnisKu
zasada indywidualnego zaangażowania wolontariuszy w poMoc potrzebującyM, etyczna zasada kaziMierza lisieckiego 
„wstyd za zło” oraz zasada budowania cywilizacji Miłości – to trzy filary, na których opiera się wolontariat „klubu 
ośMiu”, powołany w szkole podstawowej iM. pokoju oraz 
w giMnazjuM iM. jana pawła ii w żarkach letnisku. 

Katarzyna Kaim kl IV

Moja Szkoła

Szkoła, o szkoła moja kochana
Nie jest nigdy przeze mnie zaniedbana.
Nikt z nas nie myśli o wagarach, 
Bo nie pójście do szkoły, to dla wszystkich 
kara

W naszej szkole każdy się zna
Pomimo liczby 32
Każdy jest kumpel, każdy jest brat
Zna się ze sobą od najmłodszych lat.

W naszej szkole każda pani
Nam pomaga , a nie rani.
Nasza szkoła choć malutka
Nie zawiśnie na niej kłódka

Konrad Kocot kl IV

W naszej szkole jest wesoło 
dużo wrażeń naokoło
Liczyć pisać się uczymy
choć nie bardzo to lubimy.
Gdy pani Jola wchodzi do klasy
ustają kłótnie i hałasy.

Uczymy się pilnie ortografii
każdy, najlepiej jak potrafi.

Uczymy się wielu mądrych rzeczy
nikt z nam chyba nie zaprzeczy
Lubimy przyrodę i technikę
a czasem nawet matematykę

Na w-fie pięknie wszyscy ćwiczymy
bo w-f wszyscy bardzo lubimy
Czasem siedzimy na internecie,
to jest najlepsza nauka na świecie.

kącik poetycki - dziś twórczość uczniów Sp w kuźnicy Starej
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AKTYWNE KOBIETY 
W MINISTERSTWIE GOSPOdARKI 
W Ministerstwie Gospodarki odbyła się konferencja „Przedsię-
biorczość i aktywność kobiet a gospodarka”.  Na zaproszenie 
wicepremiera Waldemara Pawlaka w konferencji udział wzię-
ła radna powiatowa, kierownik ZEAS  w Poraju Anna Socha 
– Korendo oraz członek Zarządu Województwa Śląskiego 
Aleksandra Banasiak. W konferencji uczestniczyło ponad 
100 przedsiębiorczych kobiet reprezentujących różne zawody 
i różne oblicza przedsiębiorczości. ”Kobiety muszą się spotykać, 
rozmawiać i nawzajem motywować do działania. Powinnyśmy 
promować kulturę przedsiębiorczości” - podkreśla Anna So-
cha – Korendo - „Sięgajmy po awanse, bądźmy partnerami w 
przedsiębiorczości dla mężczyzn. Dla rozwoju gospodarki i dla 
dobra społecznego”. Kierownik A.Socha spotkała się w cztery 
oczy m.in. z Alicją Węgorzewską - Whiskerd, jedną z najwybit-
niejszych polskich śpiewaczek operowych i jurorką „Bitwy na 
głosy” oraz prezenterką TV Katarzyną Dowbor.  

FIZYKA dLA SMYKA
Uczniowie SP w Jastrzębiu wzięli udział w pokazie naukowym 
magnetyzmu w ramach programu „Fizyka dla smyka”. Są to 
interaktywne warsztaty służące pokazaniu w niecodzienny 
sposób wiedzy o codziennych a zaskakujących zjawiskach 
otaczającego świata. Profesor Zagadek wprowadził uczniów 
w tajemniczy świat eksperymentów naukowych.

WIEdZą, CO JEdZą
Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Starej przystąpiła do ogólno-
polskiego projektu „Wiem, co jem”. Celem projektu jest kształ-
cenie nawyku zdrowego odżywiania się u dzieci. W ramach 
projektu kl. I z wychowawczynią Małgorzatą Sawicką przygo-
towała wystawę smacznych i zdrowych przetworów na zimę. 
Znalazły się tam: ogórki kiszone, ogórki korniszony, różnego 
rodzaju sałatki i pachnące latem dżemy. Wystawę wzbogaciły 

świeże owoce i warzywa. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły 
w rozmowach na temat zdrowego odżywiania się. Dzieliły się 
swoją wiedzą z rówieśnikami, rodzicami i dziadkami. Odbyło 
się również, przygotowane przez dzieci Ogólnopolskie Śnia-
danie. 

„...STARSZY PAN, KTóRY ZWIE SIĘ BRZEChWA JAN”
W dniu 18 października 2012r. w świetlicy środowiskowej w 
Poraju odbył się konkurs czytelniczy ”Życie i twórczość Jana 
Brzechwy.” Organizatorem konkursu była Aneta Hyra-Górecka. 
Był przeznaczony dla uczniów klas II-IV. Celem konkursu była 
popularyzacja twórczości poety Jana Brzechwy oraz rozwija-
nie czytelnictwa wśród najmłodszych dzieci. Konkurs składał 
się z 4 etapów ułożonych według stopnia trudności. Zmagania 
czytelnicze podjęło wielu wychowanków świetlicy a zwycięz-
cami okazali się Mikołaj Strzelczyk, Jakub Jaszcz, Patrycja Ol-
sińska i Filip Otrębski. 

MAMO, TATO, JESTEM JUż PIERWSZAKIEM
W szkołach podstawowych odbyło się uroczyste ślubowanie 
i pasowanie pierwszaków. Uczniowie czekali na tę chwilę z 
podekscytowaniem, a zarazem z uśmiechem na twarzach. 
Uroczystościom towarzyszyły występy artystyczne uczniów. 
W tym ważnym dniu towarzyszyły im panie nauczycielki, dy-
rekcje szkół, rodzice, dziadkowie.
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NIE TAKI dUCh STRASZNY
Halloweenowa wyobraźnia poniosła dzieci ze świetlicy środo-
wiskowej z Poraja, które 31 października  z wydrążonych dyń 
wyczarowały różne potwory. Pomysłów nie brakowało. Z czte-
rech dyń szybko zostały zrobione głowy upiorów, duchów i 
wampirów, które straszyły na świetlicy do poniedziałku.

W STAROżYTNYM KRĘGU
W szkołach w Kuźnicy i Jastrzębiu odbyły się lekcje i konkur-
sy związane z mitologią. Zamiast tradycyjnego odpytywanie 
z wiedzy o Helladzie, uczniowie wykazywali się znajomością 
wiedzy, umiejętnościami językowymi oraz odtworzenia po-

staci mitologicznych. Były to niezwykłe lekcje jęz.polskiego i 
historii. Wszyscy zaprezentowali wysoki poziom znajomości 
mitologii. Nietypowe lekce przeprowadziły Jolanta Kocop, 
nauczyciel j.polskiego i Aneta Hyra – Górecka, nauczyciel hi-
storii. 
STRAżACY POKAZALI SWóJ KUNSZT
W środę 31 października na zaproszenie dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Kuźnicy Starej Agnieszki Białej - Boy, strażacy z 
miejscowej OSP przeprowadzili próbną ewakuację uczniów 
oraz pracowników placówki. Ewakuacja przebiegła sprawnie 
w sposób zorganizowany. Uczniowie, nauczyciele i pracow-
nicy zachowując spokój i wszelkie środki ostrożności opuścili 
budynek szkoły oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi na-
tychmiast po usłyszeniu sygnału alarmowego. Akcja dowodził 
prezes Janusz Sroślak. Druh Wojciech Nita, zawodowy stra-
żak, ratownik GOPR-u i instruktor udzielania pierwszej pomo-
cy zapoznał uczniów z zasadami udzielania pierwszej pomocy 
i sprzętem ratownictwa medycznego. 

GIMNAZJALISTKI RYWALIZOWAŁY PRZY SIATCE 
W żARKACh LETNISKU
W Gimnazjum w Żarkach Letnisku odbył się Turniej Piłki Siat-
kowej gimnazjalistek o Puchar Wójta Gminy Poraj Łukasza 
Stachery. Zwyciężyły dziewczęta z żareckiego Gimnazjum. W 
Turnieju Piłki Siatkowej dziewcząt wzięły udział drużyny gim-
nazjalistek z powiatów myszkowskiego i częstochowskiego: z 
Poraja, Żarek Letniska, Żarek i Janowa. Ostateczna klasyfikacja: 
Gimnazjum Żarki, Gimnazjum Żarki Letnisko, Gimnazjum Po-
raj i SOKiS Janów. Organizatorami zawodów było Porajskie To-
warzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu, LKS „Polonia” 
Poraj i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarkach Letnisku. Nad 
sprawnym przebiegiem zawodów pieczę sprawowali: trener 
koordynator Andrzej Pawłowski oraz nauczyciele wf Jacek 
Paca i Paweł Churas. Andrzej Pawłowski i kierownik refera-
tu promocji rzecznik Andrzej Kozłowski, wręczyli w imieniu 
wójta Łukasza Stachery, nagrody oraz pamiątkowe dyplomy 
dla uczestników rozgrywek.
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ŚWIATOWY dZIEń ZWIERZąT
Z udziałem inspektora Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami 
Roberta Drogosza, w SP w Kuźnicy Starej odbyły się zajęcia 
otwarte pod hasłem „Mój pies i kot – październik miesiącem 
dobroci dla zwierząt”. Ich celem było zapoznanie młodzieży z 
działalnością towarzystwa, formami i celami pracy inspektora, 
przypomnienie o odpowiedzialności za warunki życia naszych 
zwierząt oraz o tym, z czym związana jest decyzja o przyję-
ciu nowego zwierzaka do domu. Podsumowano konkursy 
pt. „Moje ulubione zwierzątko”. Laureatami zostali uczniowie: 
konkurs plastyczny – Michał Noszczyk, konkurs fotograficzny 
– Katarzyna Kaim, Agnieszka Biała. Organizatorem wyda-
rzeń była Maria Torbus. 

OBRAdOWALI SENIORZY
Na kolejnym swoim posiedzeniu zebrała się Konsultacyjna 
Rada Seniorów przy Wójcie Gminy. Złożona z kilkudziesięciu 
osób doświadczonych i z dużym zawodowym dorobkiem w 
pracy na rzecz gminy, doradza wójtowi w najważniejszych 
sprawach i decyzjach. Tym razem głównym przedmiotem 
obrad były wstępne założenia do przyszłorocznego budżetu 
oraz omówienie aktualnych inwestycji w gminie na rok 2013 
i kolejne lata. 

BARWY JESIENI NA JURZE
W Galerii Sztuki Współczesnej odbyło się ogłoszenie wyników 
i wręczenie nagród w gminnym konkursie plastycznym „Barwy 
jesieni na Jurze”, którego organizatorem był Gminny Ośrodek 
Kultury im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju. Patronat nad 
konkursem objął wójt Gminy Poraj  Łukasza Stachera. Konkurs 
miał na celu rozwój artystycznych uzdolnień dzieci i młodzie-
ży, propagowanie różnych technik plastycznych, jako środka 
wypowiedzi plastycznej oraz  rozpowszechnianie wśród dzie-
ci i młodzieży wiedzy historycznej i krajoznawczej o Jurze 
Krakowsko – Częstochowskiej. Jury oceniło 141 prac. Wyniki 
konkursu: SP kl. I-III: Ola Powązka, Milena Rajczyk, Martyna Ję-
drzejewska;  II. Patrycja Krzechki; III. Paweł Trefuń i Nadia Za-
lejska; Wyróżnienia: Artur Witek, Wiktoria Makówka, Karolina 
Kocop. SP kl. IV-VI: I. Patryk Kaźmierczak; II. Kacper Rajczyk; III. 
Lena Pawłowska; Wyróżnienia: Ewelina Cierpiał, Wiktoria Kaj-
dzik, Karolina Janusiewicz, Konrad Noszczyk. Kat.Gimnazjum: 
I. Błażej Cierpiał; II. Piotr Studziński; III. Krzysztof Stankowski; 

Wyróżnienia: Natalia Nowotna, Magdalena Francuz, Dominika 
Sztanka,  Dawid Zimny i Rafał Gil.

WYCIECZKA dO WIELICZKI
Dzieci ze Świetlicy Środowiskowej w Żarkach Letnisku odwie-
dziły Kopalnię Soli w Wieliczce. Uczestnicy zwiedzili długą trasę 
podziemną kopalni. Wrażenia były ogromne. „Schodziliśmy w 
dół  i w dół, cały czas  pieszo po schodach. Po dalekiej wędrów-
ce ujrzeliśmy liczne korytarze, zakamarki. To był niesamowity 
widok. Piękne budowle, znane z historii postacie. A wszystko 
– o czym mogliśmy się przekonać – było z prawdziwej soli. W 
połowie trasy wycieczkowej czekał na nas obiad w podziemnej 
restauracji. I to wszystko pod ziemią” - wspominają uczestnicy 
wycieczki. „Jestem pewna, że dzieci będą długo wspominać tę 
wycieczkę. Bardzo dziękuję za to, że dzięki wsparciu Urzędu 
Gminy Poraj, mogłam zorganizować ten wyjazd” - podkreśla 
Eliza Makówka, wychowawca świetlicy. 

UCZNIOWIE Z JASTRZĘBIA W PLANETARIUM 
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w 
Jastrzębiu wraz z opiekunami, uczestniczyli w wycieczce do 
Śląskiego Planetarium w Chorzowie. Największe wrażenie na 
uczniach zrobiło ,,serce” Planetarium Śląskiego, czyli ważący 
ponad dwie tony potężny projektor. Uczniowie mogli zazna-
jomić się z najbliższym otoczeniem kosmicznym. Kolejnym 
punktem wycieczki było obserwatorium astronomiczne. 
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Pomysłodawczynią przedsięwzięcia jest 
dyrektor szkoły Danuta Służałek – Ja-
worska, z wykształcenia muzyk. Swą pa-
sją „zaraża” uczniów od wielu lat i sprawia, 
że jej wychowankowie nie tylko pięknie 
śpiewają, ale również grają na instrumen-
tach muzycznych. W  tegorocznej pre-
zentacji wzięli udział uczniowie z Poraja, 
Choronia, Jastrzębia oraz Kuźnicy Starej. 
Uczniowie wykonali najpopularniejsze 
pieśni legionowe: „My Pierwsza Brygada”, 
„Przybyli ułani”, „O mój rozmarynie”, „Białe 
róże”, „Jeszcze jeden mazur dzisiaj”, „War-
szawianka”, „Jak to na wojence ładnie”. 
Występy były solowe, grupowe a nawet 
klasowe, często z akompaniamentem. 
„Śpiew pieśni powinien  płynąć z potrzeby 
serca, a nie z rywalizacji, kto wygra, kto 
najlepiej zaśpiewał, dlatego od lat w tej 
konkurencji w naszej szkole nie ma klasyfi-
kacji i zwycięzców. Każdy, kto ma odwagę, 

by stanąć przed publicznością i zaśpiewać 
zasługuje na nagrodę” - mówi dyrektor 
D.Służałek – Jaworska, która wraz z dy-
rektor GOK Magdaleną Ryziuk – Wilk i 
kierownikiem referatu promocji rzeczni-
kiem Andrzejem Kozłowskim, wręczyli 

pamiątkowe dyplomy i słodkie upominki. 
Uczniów przygotowali Danuta Służałek 
– Jaworska, Rafał Polegaj, Aldona Golis, 
Agata Sulińska, Elżbieta Krawczyk, Kry-
styna Puszczewicz, Bożena Dróżdż i Anna 
Wyremblewska. Kolejny Przegląd za rok. 

„Jeszcze Polska nie zginęła …doPóki kochamy i Pamiętamy”
w poniedziałek 12 listopada, już po raz siódMy w szkole podstawowej w poraju, odbył się gMinny przegląd pieśni 
patriotycznych pod patronateM wójta gMiny poraj łukasza stachery. 

Uczczenie Święta Narodowego 11 Listopada wspaniałą mu-
zyką i poezją, to pomysł członków Towarzystwa Przyjaciół 
Żarek Letniska im. hr. Raczyńskiej, zrealizowany przy wsparciu 
Gminnego Ośrodka Kultury im. J.Gniatkowskiego w Poraju. W 
sobotni wieczór 10 listopada zaprosili mieszkańców gminy, 
na „Wieczornicę Pieśni i Poezji”. Przed licznie zgromadzoną 
publicznością zaprezentowali się młodzież ze Szkoły Podsta-
wowej i Gimnazjum w Żarkach Letnisku, akordeonista Zdzi-
sław Zasuń, zespół “Szalona Piątka Plus” oraz zespół wokalny 

i orkiestra dęta OSP z Żarek Letniska. Możliwość wysłuchania 
dobrych interpretacji pieśni patriotycznych, niezwykły klimat 
świątecznego wieczoru i genialny pomysł TPŻL – ten swoisty 
koktajl zaowocował bardzo udanym wydarzeniem kultural-
nym. Była to niezwykła okazja, by wzorem naszych dziadków, 
spotkać się razem,  by razem tworzyć i wspominać. Najistot-
niejsze to, że młodzi ludzie, którzy zaprezentowali się przed 
publicznością, chcą kontynuować wartości patriotyczne, po-
przez muzykę. 

Wieczór pieśni
towarzystwo przyjaciół żarek letniska po raz pierwszy zaprosiło Mieszkańców gMiny na „wieczór pieśni i poezji”, który 
odbył się z okazji święta 11 listopada. 
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Ostatni mecz już za nami. Po kilku miesią-
cach zmagań na boiskach ligi okręgowej 
Vigo, możemy napisać kilka słów podsu-
mowania. Sezon zaczęliśmy z dużymi na-
dziejami, i jasno wytyczonym celem dla 
drużyny: 1 miejsce i awans do IV ligi. Dla 
sportowej gminy Poraj i klubu z tak duży-
mi tradycjami, nie powinno to stanowić 
zbyt wygórowanego celu. Po 4-tym miej-
scu w poprzednim roku, i odpowiednich 
wzmocnieniach kadrowych, cel (1 miej-
sce) wydaje się naturalny.
\Zaczęło się nadspodziewanie dobrze. 6 
kolejek i sześć zwycięstw. Potem przyszedł 
mały kryzys. W trzech bardzo ważnych 
meczach, 3 bardzo pechowe, minimalne 
porażki. Musiały nastąpić szybkie zmiany 

wpływające na psychikę drużyny. Naj-
pierw naszą ekipę w bardzo trudnym i ar-
cyważnym meczu z Rakowem poprowa-
dzili Andrzej Pawłowski i Mariusz Mizgała. 
W drużynie rezerw Rakowa wystąpiło 7 za-
wodników z drugoligowej drużyny. Mimo 
bardzo trudnej sytuacji i kontuzji naszych 
najważniejszych zawodników, zagraliśmy 
rewelacyjnie i odnieśliśmy historyczne 
zwycięstwo nad Rakowem 7:0! Znowu po-
wróciliśmy do gry…
 Nowym trenerem został Wojciech Osyra. 
W ostatnich 5 meczach, 4 razy wygraliśmy 
i niestety ponieśliśmy niedopuszczalną 
porażkę dla drużyny chcącej awansować . 
Ostatecznie zajmujemy 3 miejsce ze stratą 
5 pkt. do najlepszej w tej rundzie drużyny 
Woźnik, i 1 pkt. do Rakowa. Zdobyliśmy w 

tej rundzie 33 pkt. Strzeliliśmy 43 bramki i 
straciliśmy 11. Najwięcej bramek zdobyli: 
Szymon Zboralski (12 bramek),  Michał Ha-
ładus i Piotr Nocoń. Wszystkie tegoroczne 
transfery okazały się sukcesem. Dołączyli 
do nas: Jabłko Mateusz, Jelonek Dawid, 
Nocoń Piotr, Zawrzykraj Marcin i Zboralski 
Szymon. Wszyscy bardzo dobrze repre-
zentowali nasze barwy. Dzięki niewielkiej 
straty do lidera, nasz cel na wiosnę będzie 
ten sam i cały zarząd wierzy, że z tą druży-
ną stać nas na to…  

Michał Grzybowski
Prezes LKS „Polonia” Poraj    

kulinaria : : sport gminny

Podsumowanie rundy jesiennej

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

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

Każde spotkanie miłośników gotowania 
ma swój kucharski motyw przewodni – 
tym razem były to potrawy z wątróbki, 
ponadto w menu V warsztatów kulinar-
nych znalazły się farfelki (drobne klusecz-
ki), zupa kurzina – niecodzienna potrawa, 
której głównym składnikiem są pokrzywy 
oraz bardziej znane ciasto marchewkowe. 
Zajęcia poprowadził szef kuchni EM z Ko-
ziegłów Michał Wróbel, który poza przed-
stawieniem sposobu gotowania potraw 
podzielił się z zebranymi wiedzą na temat 
metod obróbki wątróbki, aby mięso było 
miękkie i soczyste. O atrakcyjną degu-
stację przyrządzonych potraw zadbała 
Jurajska Kapela Biesiadna z Poraja, która 
miłym muzycznym akcentem zakończy-
ła V edycję naszych warsztatów. Kolejne 
spotkanie przed nami. Już dziś zaprasza-

my na 5 grudnia, na VI edycję Warsztatów, 
które odbędą się – ponownie – w Budyn-

ku Wielofunkcyjnym w Jastrzębiu o godz. 
17.00. 

Warsztaty po raz piąty!
za naMi kolejna edycja - cieszących się ogroMną popularnością - warsztatów kulinarnych. tyM razeM uczyliśMy się 
gotować pod okieM szefa kuchni restauracji eM z koziegłów – pana Michała wróbla, którego od strony kulinarnej 
wspierała MaMa – elżbieta wróbel. warsztaty tyM razeM odbyły się 7 listopada w budynku wielofunkcyjnyM w ja-
strzębiu.
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Po raz drugi w Gminie Poraj zagościli 
kolarze przełajowcy. W niedzielę 28 paź-
dziernika, w Masłońskim rozegrano II 
Ogólnopolski Wyścig w Kolarstwie Prze-
łajowym o Puchar Wójta Gminy Poraj 
Łukasza Stachery. Trasa wyścigu została 
zaplanowana w niezwykle malowniczej, 
jak na kolarskie zmagania scenerii, w oko-
licach Zalewu Porajskiego w Masłońskim, 
ulicami Słoneczną i Sportową oraz przez 
„dziką plażę” i tereny leśne. Zawodnicy 
mieli do pokonania niełatwą technicznie 
trasę. Najlepszym młodzikiem okazał się 
zielonogórzanin Sławomir Hoszecki, na 
3 miejscu był Daniel Jurczyk a 9 Daniel 
Sikora obaj z MGLKS Błękitni Koziegłowy. 
W wyścigu juniorek młodszych i młodzi-
czek swój kunszt potwierdziła Czeszka 
Nikola Bajgerova, a za nią uplasowała się 
Patrycja Świerczyńska (LKK Start Toma-
szów Mazowiecki), która również była 
najlepsza wśród młodziczek. Najliczniej-
szą grupę zawodników stanowili juniorzy 
młodsi. Tu wygrał Damian Sławek z LKS 
POM Strzelce Krajeńskie. W kat kobiet 
zwyciężyła  Dorota Warczyk (LKK Start To-
maszów Mazowiecki), najlepszą Orliczką 
była Michaela Istvanova z Czech, a Malwi-
na Nieradka (LKS Trasa Zielona Góra) była 
najlepsza spośród juniorek. Najlepszym 
z juniorów okazał się Damian Perkowski 
(UKS Wygoda Białystok). Na 8 pozycji wy-

ścig zakończył zawodnik MGLKS Błekitni 
Koziegłowy Piotr Wyderka. Sporo emocji 
dostarczyli zawodnicy z elity. Zawodnik 
Corratec Team Poznań Andrzej Keiser 
walczył o zwycięstwo z Czechami z ASK 
Stara Ves nad Ondreinici Tomasem Ja-
noskou i Karlem Neprasem. W Orlikach 
najszybciej finiszował Patryk Stosz  UKS 
Stobrawa Kluczbork. W wyścigu mogli-
śmy obserwować również zawodników 
z Koziegłow: Mateusza Chmurzewskiego, 
Mateusza Kwiatkowskiego i Bartosza Pili-
sa, który nie ukończył wyścigu z powodu 
kontuzji doznanej na trasie, a także za-
wodnika MGLKS Szczekociny Patryka Ko-
steckiego. Mastersi startowali jak zwykle 
w trzech kategoriach wiekowych. W kat. 
30-39 wygrał Michał Józkowicz z MGLKS 
Błekitni Koziegłowy, w kat. 40-49 Sławo-
mir Frejowski z MGLKS Olimpijczyk Szcze-

kociny, a w kat. 50+ zawodnik CTC Scout 
Częstochowa Wojciech Bartolewski. W 
tejże kategorii startował również zawod-
nik z Poraja Artur Szczepanik. W przeła-
jach wystartowało także dwóch zawod-
ników najmłodszej kategorii wiekowej 
żak Antoni Łuków i Michał Gabryś. Orga-
nizatorem zawodów był MGLKS „Błękitni” 
Koziegłowy. Nad sprawnym przebiegiem 
strony organizacyjnej czuwali trener An-
drzej Chmurzewski i kierownik referatu 
promocji rzecznik Andrzej Kozłowski, 
który wręczył również w imieniu wójta 
Łukasza Stachery, puchary i nagrody w 
wyścigu. Spikerem zawodów był niezrów-
nywany w tej profesji Dariusz Skorupa, 
przewodniczący komisji przełajowej 
PZKOL w Warszawie. Nagrody finansowe 
oraz puchary i dyplomy ufundował Urząd 
Gminy Poraj. 

w piątek 28 września  w częstochowie odbył się finał wojewódzki w piłce siatkowej „orlik VolleyMania”. wśród drużyn chłop-
ców z rocznika 1997-1998, wystąpiła reprezentacja giMnazjuM iM k. górskiego w poraju, która po wygraniu pierwszego 
etapu, reprezentowała powiat Myszkowski. zawodnicy z poraja zajęli trzecie Miejsce w województwie śląskiM.  

sport gminny : : ogłoszenia

Przełaje Po Plaży

Sprawdź oStrzeżenia o pogodzie
referat zarządzania Kryzysowego Ug udostępnia na bieżąco ostrzeżenia Centralnego Biura prognoz 
Meteorologicznych instytutu Meteorologii i gospodarki wodnej państwowego instytutu Badawcze-
go w Krakowie. Każdorazowo dostępne są w Bip  www.poraj.bip.net.pl w zakładce prawo Lokalne 
– zarządzenie Kryzysowe. Kontakt do rzK: (34) 314 52 51 wew. 43. 

OgłOszenie 
 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 mieszkalnych 
i obiektów należących do osób fizycznych z terenu 
Gminy Poraj – etap I”, informujemy mieszkańców 
Gminy Poraj zamierzających skorzystać z ww. do-
finansowania o konieczność złożenia wniosku wraz 

ze stosownymi dokumentami w nieprzekraczalnym 
terminie do 

21 grudnia 2012r. 
Wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą 
mogły być objęte dofinansowaniem w ramach Pro-
gramu 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 informacji pod numerem tel.: 
(034)366 85 83.
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MIJAJĄCY MIESIĄC 
W OBIEKTYWIE

Ostanie prace na porajskim rondzie 
wizytowali wicemarszałek Mariusz 

Kleszczewski i wójt Łukasz Stachera

Sercem inwestycji w chorońskiej 
podstawówce jest kotłownia

W całej gminie funkcjonuje 
monitoring. Zapisy obrazu z gminnych 
kamer, z centrum Poraja i Żarek Letniska

Rozpoczęła się termomodernizacja 
Ośrodka Zdrowia w Poraju

Więcej informacji na:  WWW.ugporaj.pl

promujemy lokalne firmy!

istnieje możliwość insertowania wkładek reklamowych 

w kurierze porajskim. 

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


