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Panie Wójcie, w jednym z konkursów 
zwyciężył Pan w plebiscycie na „Su-
perwójta“ kadencji 2010 – 2014 w 
województwie śląskim. Co dla Pana 
oznacza ten tytuł?

To przede wszystkim docenienie mojej 
ciężkiej pracy, ale również bardzo miłe 
wyróżnienie.  Serdecznie dziękuję za 
wytypowanie mnie do tego konkursu 
oraz dziekuję wszystkim tym, którzy 
zdecydowali się oddać na mnie swój 
głos. Mam jednak pełną świadomość, 
że kompleksowa ocena mojej pracy 
nastąpi 16 listopada. Mam nadzieję, że 
nasza praca została przez mieszkańców 
dostrzeżona, co da mi możliwość kon-
tynuacji rozpoczętych zadań i wyzna-
czenia sobie nowych celów.

Panie Wójcie, w zasadzie jedy-
ny i wciąż powtarzany argument, 
który podnoszą Pana przeciwnicy 
w toczącej się kampanii wyborczej, 
to – jak to określają – ogromne, 
wręcz katastrofalne zadłużenie Gmi-
ny. Proszę powiedzieć wprost – czy 
mieszkańcy mogą spać spokojnie? 
Czy mogą Panu zaufać?
Szanowni Państwo, odnosiłem się już 
do tego tematu na wiele sposobów, 
bo tak jak pan wspomniał, jest to je-
dyny argument, którym moi adwers-
arze próbują zastraszać mieszkańców 
Gminy. Tym razem posłużę się pewnym 
porównaniem. Jeśli załóżmy pan Ko-
walski jest zmuszony zrobić wymianę 
dachu na swoim domu, chce wykonać 
termomodernizację, a przy tym nie ma 
gotówki odłożonej na ten cel na tzw. 
„kupce”, ale ma możliwość otrzyma-
nia dofinansowania w wysokości 50%, 
to czy pokusi się i zaciągnie kredyt? 
Oczywiście, że tak, tylko warunkiem 
jest, by miał stabilną sytuację finansową 
i realną możliwość spłaty kredytu, co 
przecież każdy bank weryfikuje bardzo 
dokładnie. I tak samo działa to w przy-
padku Gminy. Ja nie miałem pieniędzy 
odłożonych na przywołanej wcześniej 
„kupce”. Chcąc zrobić jakiekolwiek in-

westycje, również musiałem posiłkować 
się kredytem. Dodam – co jest szalenie 
istotne – że mój poprzednik na tzw. 
odchodnym zostawił mi w spadku 11 
milionów zobowiązań. Co to oznacza 
w praktyce? Obejmując funkcję wójta 
musiałem zrealizować podpisane przez 
poprzednika umowy, których wartość 
sięgała 11 milionów złotych. Ktoś po-
wie, że mogłem tego nie realizować, 
zerwać umowy – fakt, mogłem, ale 
wówczas płacilibyśmy kary i odszko-
dowania dla inwestorów. To byłaby 
niegospodarność. Skoro o odszkodowa-
niach mowa, to nie mogę przemilczeć 
faktu, wydania prawie miliona złoty z 
budżetu Gminy na wypłatę odszkodo-
wania za wypadek jaki wydarzył się w 
takcie kadencji mojego poprzednika, 
gdzie wina Gminy była zdaniem sądu 
bezsprzeczna, a zabrakło dobrej woli 
ze strony poprzednich władz na polu-
bowne dogadanie się z pokrzywdzony-
mi. Nie było jedyne zobowiązanie jakie 
musieliśmy w tej kadencji wypłacić, a 
które były wynikiem złego zarządzania 
w poprzedniej kadencji. Takich 
„trupów z szafy” wyciągnęliśmy sporo 
– proszę mi wierzyć, w sumie były to 
„potknięcia”, które kosztowały Gminę 
prawie dwa miliony. Można byłoby za 
to wybudować kolejny żłobek. Wracając 

do zadłużenia i pana pytania. Chcę 
zapewnić wszystkich mieszkańców, że 
mogą spać spokojnie. Gdyby tak nie 
było, gdyby sytuacja finansowa była 
aż tak tragiczna, gdyby za chwilę miał 
do nas wkroczyć zarząd komisaryczny, 
to czy moi konkurenci „bili by się” o 
fotel wójta? Niech każdy sobie odpo-
wie na to pytanie. Najlepiej jest ciągle 
krytykować. Przecież ten jad wylewa się 
z radnej Polak od „wieków”. Zły był wójt 
Musialik, wójt Szczerbak i tak samo zły 
jest wójt Stachera. Najlepiej ustawić 
się w pozycji „nie podoba mi się”, bo 
wtedy zawsze znajdzie się ktoś, kto ta-
kiej postawie przyklaśnie. Ja jednak – 
mimo ciągłej krytyki – zdecydowałem 
się na działanie, skuteczne działanie 
dla Gminy. Chyba nikt nie zaprzeczy, 
że w ciągu tych czterech lat Gmina 
wkroczyła w XXI wiek. Nie musimy mieć 
żadnych kompleksów w porównaniu z 
innymi Gminami, a najważniejsze – nie 
muszą ich mieć nasze dzieci. To do nas-
zego kina przyjeżdżają dzieci z innych 
miejscowości. To u nas jest lodowisko, 
orliki, kort tenisowy i cała pozostała 
kompleksowa infrastruktura sporto-
wa. To do nas przyjeżdżają największe 
gwiazdy, by wystąpić na Dniach Gmi-
ny Poraj. To u nas jest jedyny w Re-
gionie publiczny żłobek. Mógłbym 

ROZMOWA „KURIERA”
O mijająCej CzterOletniej kadenCji, O OSiąGnięCiaCh i PrOblemaCh 
rOzmaWiamy z Wójtem ŁukaSzem StaCherą.
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wyliczać bardzo długo. Mogłem też 
„przesiedzieć” te cztery lata w spo-
koju, nic nie robić, o nic nie zabiegać, 
ale ja tak nie potrafię. Kandyduję, bo 
mam wizję stabilnego rozwoju naszej 
Gminy na kolejne osiem lat, tak, na 
osiem, nie na cztery. Zdecydowałem 
się przed czterema laty kandydować 
na wójta zdobywając wcześniej duże 
doświadczenie samorządowe, to była w 
pełni przemyślana decyzja, odpowiedzi-
alna i podjęta z ogromną pokorą. Teraz 
chciałbym kontynuować swoją pracę i 
wziąć pełną odpowiedzialność za do-
tychczasowe działania. Dziwię się ludzi-
om, którzy bez żadnego doświadczenia 
samorządowego, więcej! – bez żadnego 
zaangażowania społecznego jak pan  
Broniewski, aspirują o najwyższy urząd 
w gminie.

kolejny z krytycznych argumentów 
jaki pada pod Pańskim adresem to 
przerost zatrudnienia w urzędzie 
i w jednostkach organizacyjnych 
Gminy. 
Powiem szczerze, że przykro mi jest 
– jako wójtowi – że zarówno Gmi-
na, jak i jednostki podległe, nie mogą 
zatrudniać ludzi na normalne umowy 
o pracę. Posiłkujemy się stażami, ro-
botami publicznymi, pracami inter-
wencyjnymi. Wykorzystujemy pełne 
możliwości jakie daje nam oferta i 
współpraca z Powiatowym Urzędem 
Pracy. Jeśli w skali miesiąca Urząd musi 
dopłacić 6000 zł do tych 30 „nowych” 
etatów, nad którymi tak ubolewają moi 
konkurenci, to czy jest to dużo, biorąc 
pod uwagę, że na 1 osobę dokładamy 
200 zł miesięcznie mając świadomość 
stworzenia szansy zatrudnienia dla 
tych osób?
Bezrobocie to ogromny problem z ja-
kim musimy sobie poradzić. Nie zliczę 
ile osób tygodniowo spotyka się ze 
mną prosząc o zatrudnienie. Jeszcze 
raz to podkreślę – zarówno Urząd, jak i 
jednostki organizacyjne - wykorzystują 
pełen pakiet możliwości finansowania 
lub dofinansowania miejsc pracy jakie 
daje Urząd Pracy. I proszę mnie źle nie 
zrozumieć, nie jestem z tego powodu 
dumny. Wolałbym zawierać z ludźmi 
normalne umowy o pracę, dać im – sz-
czególnie ludziom młodym – szansę 

na start, a ludziom starszym szansę na 
dopracowanie do emerytury. Wiem, 
że brak pracy jest upokarzający i nikt 
nie staje się bezrobotnym, bo takie 
ma widzimisię. Pamiętajmy jednak – 
oceniając dziś wzrost zatrudnienia w 
Gminie, który jeszcze raz podkreślam - 
opiera się o współpracę z Urzędem Pra-
cy – że każdy z nas może się znaleźć w 
sytuacji, kiedy i on będzie bezrobotny, 
i będzie oczekiwał pomocy, choćby za-
trudnienia w ramach robót publiczny-
ch, czy prac interwencyjnych.
W takim razie co Pan zamierza zrobić, 
czy co Pan już zrobił do tej pory, by 
zmienić fatalną sytuację na lokalnym 
rynku pracy?
Tylko w tej kadencji, tworząc przyjaz-
ny klimat dla biznesu, na terenie Gmi-
ny swoją działalność rozpoczęło kilka 
nowych przedsiębiorstw, której dają 
zatrudnienie dziesiątkom osób. Wiem, 
że to nie wystarcza i dlatego moim 
priorytetem jest stworzenie Strefy 
Aktywności Gospodarczej. Do tej pory 
udało nam się zmienić plan zagospo-
darowania przestrzennego Gminy, by 
stworzyć tereny inwestycyjne. Kolejny 
krok to ściągnięcie do Gminy Poraj ko-
lejnych inwestorów, którzy zapewnią 
miejsca pracy naszym mieszkańcom. 
Przekonanie przedsiębiorców do lo-
kowania inwestycji w naszej Gminie 
będzie jednym z najważniejszych ce-
lów mojego działania, jeśli oczywiście 
zdecydujecie się Państwo po raz dru-
gi mi zaufać. Dołożę wszelkich sił, 
wykorzystując wiedzę i doświadczenie, 
a także znajomości w świecie biznesu i 
polityki, by Gmina Poraj stała się atrak-
cyjnym miejscem dla przedsiębiorców, 
i by zechcieli stworzyć w niej miejsca 
pracy. Wiem, że nie będzie łatwo, ale 
podejmuję to wyzwanie i mówię o tym 
otwarcie. Zdając sobie sprawę co jest 
największym problemem mieszkańców 
Gminy, oczywiście prócz dróg, chod-
ników, kanalizacji. Wiem, że miejsce 
pracy jest najważniejsze, bo bez tego 
żadna – choćby największa inwestycja 
w Gminie – nie będzie ludzi cieszyć. 
jak Pan wspomniał brak pracy, to 
brak pieniędzy. Czy w takim razie 
mieszkańcy mogą być wciąż pewni, 
że ich stałe wydatki na bieżące utrzy-
manie, tj. wodę, ścieki, podatki, nie 

zostaną podniesione?
Na pewno się tak nie stanie. W 
październiku podjęliśmy z Radą Gminy 
uchwałę, która nie zwiększa podatków. 
Ktoś może powiedzieć, że zrobiliśmy to 
przez wybory, ale przecież mogliśmy 
zrobić sesję rady po wyborach, by 
wtedy podnieść podatki, jednak nigdy 
nie mieliśmy takich pomysłów i mieć 
ich nie będziemy. Nie satysfakcjonuje 
nas najprostsze z rozwiązań. Chcemy 
i wiemy jak działać, by kontynuować 
dynamiczny rozwój naszej Gminy w 
sposób w pełni bezpieczny i stabilny 
dla nas wszystkich. Tylko w ciągu 4 lat 
pozyskaliśmy 25 milionów środków 
zewnętrznych, realizując ponad 60 
projektów. Gdy ta informacje otrzymał 
premier Jerzy Buzek, był pod ogrom-
nym wrażeniem, że tak mała wiejska 
gmina jest tak prężna w pozyskiwaniu 
środków zewnętrznych. Nie sięgaliśmy 
i nie będziemy sięgać do portfeli 
mieszkańców. Gmina Poraj ma jedną z 
najniższych opłat za wodę w Polsce i to 
jest fakt, i tego będziemy się trzymać. 
Mnie naprawdę nie satysfakcjonują 
najprostsze rozwiązania. Biorę pełną 
odpowiedzialność za Gminę i wszystko 
co zrobiłem do tej pory. 
a jaką ocenę wystawiłby sobie Łukasz 
Stachera za te cztery lata pracy?
Oczywiście nie uniknąłem błędów, ale 
tylko ten, kto nic nie robi, takich błędów 
nie popełnia. Wyciągam wnioski z tej 
kadencji i bogatszy o to doświadczenie 
chcę działać dalej na rzecz naszej Gmi-
ny. Jestem pewny, że nie zmarnowałem 
tych czterech lat. Zrobiłem wszystko, 
co było w moim programie wybor-
czym i to z naddatkiem. Gdyby taka 
determinacja i zaangażowanie w pracę 
towarzyszyło mojemu poprzednikowi, 
to Gmina Poraj wkroczyłaby w XXI wiek 
już wcześniej. Ja nie zmarnowałem 
swojej szansy i sądzę, że nie zawiodłem 
Państwa zaufania. Daliśmy szansę ro-
zwoju dzieciom i młodzieży inwestując 
w oświatę, kulturę i sport. Zadbaliśmy 
o inwestycje, które poprawiają stan-
dard życia wszystkich mieszkańców i 
każdy kto spojrzy obiektywnie na naszą 
Gminę bez trudu dostrzeże te zmiany. 
Dziś jesteśmy zaliczani do grona liderów 
przemian w regionie. Takiej skali prac i 
budów nie było w gminie od lat. Gmi-
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na Poraj stała się w tym okresie wielkim 
placem budowy. Mamy wiele osiągnięć, 
a warto wymienić choćby to, że: staliśmy 
się w województwie jednym z liderów 
w pozyskiwaniu środków unijnych i 
innych środków pozabudżetowych; 
stworzyliśmy nowoczesną markę 
Gminy Poraj; zmodernizowaliśmy 
gminne budynki, poddając je termo-
modernizacji, remontując wewnątrz; 
wyremontowaliśmy lub zbudowaliśmy 
szereg nowych odcinków dróg, 
zakładając przy wielu odcinkach dróg 
nowe oświetlenie; zrealizowaliśmy we 
współpracy z PKP szereg inwestycji 
kolejowych, z budową dworca PKP i 
przejazdów kolejowych; intensywnie 
zabiegaliśmy o rozwój oświaty, po-
przez rozbudowę infrastruktury sz-
kolnej, termomodernizację, remonty 
szkolnych budynków oraz docenianie 
wyróżniającej się kadry pedagogicznej 
i zdolnych uczniów; wiele zmieniliśmy 
w zakresie bezpieczeństwa publiczne-
go, poprzez dofinansowanie jednostek 
OSP, zakup wozów bojowych, dofinan-
sowanie zawodowej straży pożarnej 
i policji, a także montaż monitorin-
gu; prowadziliśmy wielokierunkową 
działalność zorientowaną na ochronę 
środowiska; nieśliśmy pomoc społeczną 
potrzebującym; dbaliśmy o rozwój 
służby zdrowia, termomodernizując 
budynek Gminnego Ośrodka Zdro-
wia i zakupując specjalistyczny sprzęt 
dla pacjentów; uporządkowaliśmy 
gospodarkę wodno-ściekową, poprzez 
budowę dwóch nowych oczyszczalni 
ścieków, budowę nowych sieci kanali-
zacyjnych oraz odwodnienia; działania 
władz gminy zmierzały do budowy 
pozycji Gminy Poraj, jako wiodącego 
ośrodka kulturalnego regionu; dbali-
śmy o rozwój sportu, kultury fizycznej i 
rekreacji, stwarzając warunki i możliwo-
ści dzieciom i młodzieży do rozwijania 
zainteresowań sportowych, poprzez 
tworzenie atrakcyjnej oferty sportowej 
i intensywną rozbudowę infrastruktury 
sportowej; dbaliśmy o estetyzację oto-
czenia, wyraźnie zmieniło się oblicze 
naszych wsi. Oczywiście nie zrobiłem 
tego sam, a tylko dzięki dobrej współ-
pracy z Rada Gminy. Niewątpliwa za-
sługa w tym względzie należy do więk-
szości radnych z Panią Przewodniczącą 

Katarzyną Kaźmierczak na czele, którzy 
zabiegali o rozwiązywanie lokalnych 
problemów, mając jednocześnie na 
względzie dobro i rozwój całej Gminy. I 
właśnie na szczególną uwagę zasługu-
je bardzo dobra współpraca z radnymi: 
Katarzyną Kaźmierczak, Krzysztofem 
Klimkiem, Andrzejem Ludwikowskim, 
Tomaszem Brymorą, Zbigniewem Raj-
czykiem, Barbarą Trząskowską – Szcze-
śniak, Przemysławem Bąkiem, Jolantą 
Kozak, Edwardem Mizerą, Andrzejem 
Pawłowskim, Sylwestrem Sawickim, 
Krzysztofem Szustakiem, Jolantą Za-
legą czy nieodżałowanym, zmarłym w 
2012 roku Janem Dudą. To ludzie z du-
żym doświadczeniem samorządowym, 
rozumiejący zasady pracy w gminie. 
Dzięki ich elastyczności i zdecydowa-
niu mogliśmy niejednokrotnie obronić 
nasze projekty i pozyskać znaczące 
dofinansowania. Wykorzystanie tych 
środków było kluczowe dla mijających 
czterech lat i z tego staraliśmy się wy-
wiązać jak najlepiej. Niezwykle ciepło 
chciałbym, podziękować wszystkim 
działającym na terenie naszej gminy 
organizacjom pozarządowym, których 
liczba w ostatnim czteroleciu podwo-
iła się, kołom gospodyń wiejskich, or-
kiestrom dętym i osobom, które prze-
jawiały przez ten czas zaangażowanie 
w rozwój naszej gminy. Słowa podzię-
kowania należą się również sołtysom i 
radom sołeckim. Czterolecie charakte-
ryzowało się również bardzo owocną 
współpracą z innymi jednostkami sa-
morządu terytorialnego i instytucjami, 
co potwierdziło, że z nami, Gminą Poraj 
warto na nowo współpracować, po wie-
lu latach braku zaufania. Nie dajmy się 
zatem zwieść niesprawdzonym infor-
macjom, niepewnym obietnicom. Nie 
pozwólmy ponownie skłócić między 
sobą mieszkańców gminy. Starałem 
się przez ostatnie lata działać tak, by 
być wójtem wszystkich mieszkańców. 
Wybierzmy sprawdzone rozwiązania, 
które zapewnią nam dalszą stabilizację 
i zrównoważony rozwój Gminy Poraj. 
Koniec kadencji, to taki moment, w któ-
rym usłyszycie Państwo wiele nonsen-
sownych pomysłów, a także pustych 
obietnic. Niektórzy nie ograniczą się 
tylko do pozytywnej kampanii. Pamię-
tajmy wówczas o faktach i ufajmy wła-

snym oczom. Liczą się tylko fakty, liczą 
się tylko realnie zrealizowane działania. 
Najważniejsze jest bowiem to, aby pa-
miętać, że jedno pociągnięcie długopi-
su przesądzić może, czy zmiany, które 
dokonują się w naszej gminie nadal 
będą tak dynamiczne jak w ostatnim 
czteroleciu, czy wrócimy do praktyki 
z poprzednich kadencji, polegającej 
na stagnacji i braku rozwoju. Mam na-
dzieję, że dzięki Państwa życzliwości 
oraz zauważanym zmianom, możliwe 
stanie się, na kolejne cztery lata, stwo-
rzenie platformy dobrych rozwiązań 
dla naszej przyszłości i kontynuowania 
działań skutecznych dla gminy. Pragnę 
życzyć wszystkim Mieszkańcom, aby 
odnajdowali satysfakcję w działaniach 
podejmowanych przez władze gminy, 
a my dołożymy ponownie wszelkich 
starań, aby przysłużyły się one Gminie 
Poraj i jej Mieszkańcom, o co staramy 
się każdego dnia, nie ustając w swych 
wysiłkach.
jakie ma Pan zainteresowania? jaką 
osobą prywatnie jest wójt Łukasz 
Stachera?
Wszyscy, którzy mnie chociaż trochę 
znają, wiedzą dokładnie, jak ważna 
jest dla mnie rodzina - moja żona Iza-
bela, syn Kacper i córeczka Maja. Mam 
świadomość, że z racji tego co robię, nie 
poświęcam jej niestety wystarczająco 
dużo czasu. Jednak w każdej wolnej 
chwili staram się być z moimi bliskimi. 
Jeśli pyta mnie pan o zainteresowania, 
to pierwsze o czym myślę, to oczywiście 
piłka nożna, z którą jestem związany 
od dziecka. Jestem niemal na każdym 
meczu Polonii, na które chodzę z moim 
synkiem Kacperkiem. Przeżywam każdy 
sukces i każdą porażkę tej drużyny. I 
znowu rzecz niemożliwa, którą nam 
udało się zrobić, to wprowadzenie 
Polonii Poraj do IV Ligii. Interesuję 
się filmem i muzyką, którym równiez 
poświęcam możliwe wolne chwile. 

dziękuję bardzo za rozmowę, życząc 
powodzenia. 
Bardzo dziękuję, pozdrawiam 
Mieszkańców Gminy Poraj i Czytelni-
ków „Kuriera Porajskiego“.
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urząd Gminy realizował zadania zmierzające do uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy. roz-
poczęto i kontynuowano budowę odwodnienia znacznej części gminy, zbudowano oczyszczalnię ścieków w Żarkach 
letnisku i masłońskim oraz jastrzębiu, realizowano etapowo kanalizację jastrzębia. nowe inwestycje znacznie popra-
wiają stan gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Poraj.  

FUNKCJONOWANIE SPÓŁKI PORECO
Spółka PORECO  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poraju powstała w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Poraj nr 127(XI-
X)2012 z dnia 24 lutego 2012 r. Właścicielem Spółki jest Gmina Poraj. Zarząd Spółki jest jednoosobowy i reprezentuje go Rafał Kęp-
ski – Prezes Zarządu, który kieruje Spółką od 23 kwietnia 2012 r. Spółka PORECO Sp. z o.o. ze względu na zadania, które wykonuje 
w zakresie produkcji, uzdatniania i dostawy wody, a także odbioru i oczyszczania ścieków na terenie Gminy Poraj jest organizacją 
wykonującą usługi na rzecz społeczeństwa. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w 
oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynków jedno-
rodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na cele usługowo-handlowe. Jakość wody 
produkowanej przez Spółkę jest zgodna z normami krajowymi. PORECO Sp. zo.o. w Poraju świadczy usługi dostarczania wody do 
4269 odbiorców na terenie gminy w 9 miejscowościach. Woda dostarczana jest z ujęcia wód podziemnych znajdującego się  na 
terenie miejscowości Masłońskie. 
Dla sprawnej obsługi klientów pracuje Biuro Obsługi Klientów zlokalizowane w siedzibie PORECO Sp.z o.o. przy ulicy Górniczej 42
PORECO Sp.z o.o., poza statutowym obowiązkiem, jakim jest  zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy 
Poraj, wykonuje szereg działań na rzecz doskonalenia współpracy z klientami w zakresie bieżących rozliczeń, przyłączeń do sieci 
wodociągowo – kanalizacyjnej oraz skuteczne i szybkie usuwanie awarii.

BUdOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW dLA ŻAREK LETNISKA I MASŁOńSKIEGO
Zbudowana została oczyszczalnia ścieków dla Żarek Letniska i Masłońskiego oraz budowa kolektora odprowadzającego ście-
ki oczyszczone do rzeki Warty. Na realizację inwestycji czekały całe pokolenia mieszkańców obu miejscowości. Dzięki nowej 
oczyszczalni ścieków zmniejszy się zanieczyszczenie lokalnego środowiska naturalnego, poprawie ulegnie jakość wód oraz 
zmniejszy się groźba zanieczyszczenia gruntów poprzez zmniejszenie ilości nieoczyszczanych ścieków zrzucanych do odbiorni-
ków naturalnych oraz poprawę dostępu mieszkańców do nowoczesnej infrastruktury kanalizacyjnej. 
Koszt budowy oczyszczalni ścieków to kwota rzędu ok. 5,5 mln zł, w jej budowie partycypowała Gmina i Miasto Koziegłowy, z 
którą zostało podpisane stosowne porozumienie. 

GOSPODARKA KOMUNALNA
#informacje #gospodarka komunalna

Ważniejsze dokonania  w zakresie poprawy jakości ob-
sługi klienta oraz  funkcjonowania spółki:                  
1. Spółka zakupiła mobilne terminale inkasenta (4 szt.) 
usprawniające obsługę klienta. (urządzenia  dzięki któ-
rym inkasent u kontrahenta wprowadza odczyt  i dru-
kuje fakturę, co znacznie skraca czas obsługi klienta).
2. Od lipca 2012 roku działa całodobowo Pogotowie 
Techniczne, dzięki temu każdy mieszkaniec gminy  
Poraj ma możliwość skontaktowania się z pracownikiem 
spółki przez  24h/dobę.
3. Mając na uwadze podwyższanie jakości świadczo-
nych usług, Spółka zakupiła do usprawnienia prac 
ziemnych koparko-ładowarkę tyu CATERPILLAR.
4. Wymieniono ponad 1700 wodomierzy  na koszt spół-
ki. 
5. Zrealizowano projekt poprawy ciśnienia wody w 

Żarkach Letnisko poprzez podłączenie porajskiej sieci 
wodociągowej do sieci myszkowskiego wodociągu.
6. Prowadzony jest pilotażowy program do zdalnych 
odczytów. Na tą chwilę zainstalowano 50 szt. wodo-
mierzów do odczytów radiowych.
7. Zainstalowano i wypełni zintegrowano  nowy pro-
gram do obsługi klientów „GIGA”, który jest niezbędny 
do ewidencjonowania umów oraz ich rozliczania.
8. Działa  system powiadamiania przez SMS o awariach 
- każdy mieszkaniec gminy Poraj może zapisać   swój 
numer telefonu do systemu powiadamiania przez SMS 
o awariach.
9. Spółka dopasowała godziny urzędowania do oczeki-
wań klientów (w każdy wtorek spółka pracuje do  godz. 
17.00).
10. Zakupiono i wymieniono pompę głębinową na uję-

ciu wody w Masłońskim oraz wiele innych urządzeń 
służących do sprawnego użytkowania sieci wodocią-
gowej.
11. Wspólnie z Urzędem Gminy  przeprowadzana jest 
kontrola posesji w zakresie istniejących przyłączy 
wodno-kanalizacyjnych, nielegalnych przyłączy i bezu-
mownego korzystania z sieci wodociagowej i kanaliza-
cji sanitarnej  na terenie gminy Poraj.
Spółka od początku swojej działalności wykazuje do-
datni wynik finansowy, i tak na dzień:
31.12.2012 spółka wykazała zysk w kwocie
31.12.2013 spółka wykazała zysk w kwocie
Za 3 kwartały także spółka wykazuje zysk i planuje się 
zakończyć rok 2014 z zyskiem podobnym jak w roku 
2013.

Oczyszczalnia ścieków dla Żarek Letniska i Masłońskiego
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BUdOWA KANALIZACJI W ŻARKACh LETNISKU
Aktualnie trwają zaawansowane prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w Żarkach Letnisku. Kanalizacja kładziona jest w 
ciągu ul. Grzybowej, Łąkowej, Sąsiedzkiej, PCK i Nadrzecznej. 
Jest to to pierwszy etap prac. Wykonano także kolektor tłoczny, kanał grawitacyjny oraz przyłącza kanalizacyjne.

BUdOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I KANALIZACJI W JASTRZĘBIU
Poprawa gospodarki wodno – ściekowej to niezbędny warunek poprawy jakości środowiska, gdyż to właśnie ścieki stanowią jed-
no ze źródeł zanieczyszczeń wód powierzchniowych. Nieustanna rozbudowa gminy, wzrost liczby gospodarstw domowych oraz 
problemy związane z brakiem kanalizacji wymogły konieczność rozbudowy systemu kanalizacji. Budowa kanalizacji i oczyszczalni 
w Jastrzębiu stała się dla Urzędu Gminy priorytetowa. Oczyszczalnia powstała na końcu ulicy Polnej, natomiast sieć kanalizacyjna 
(w I etapie) zbudowana została w ciągu ulic: Polnej, Mickiewicza 

(część) i 19-go Stycznia (do numeru 189) w Jastrzębiu. W sumie na odcinku 7,6 km. Budowa kanalizacji przeprowadzana jest eta-
powo. Obie inwestycje to koszt około 8,5 mln zł, większą część środków na jego realizację Gmina pozyskuje ze środków zewnętrz-
nych. Inwestycja dofinansowana była z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z którego dotacja wynosi ok. 2,6 mln zł. Inwestycja 
zasilona została również umarzalną w połowie pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w kwocie ok. 4,6 mln zł. Do tego wkład własny Gminy wyniósł ok. 1,3 mln zł. Budowa oczyszczalni ścieków jak i I etap kanalizacji 
zostały zakończone w 2011 roku. 

II ETAP BUdOWY KANALIZACJI W JASTRZĘBIU
Kontynuowana jest budowa II etapu kanalizacji miejscowości. 
Sieć kanalizacyjna budowana jest w ciągu ulic Wojska Polskiego, Zielonej i Stawowej. Dzięki budowie kanalizacji zmniejszy się 
ilość zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska, uporządkowana zostanie 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.: kanaliza-
cja sanitarna grawitacyjna wraz z przyłączami, kanalizacja sanitarna tłoczna oraz przepompownia ścieków. 

PRACE PRZY OdWOdNIENIU GMINY
Ponieważ woda jest jednym z najgroźniejszych żywiołów, władze 
gminy z odpowiednim respektem i odpowiedzialnością podeszły do 
nowych inwestycji w tej dziedzinie, które są niezwykle ważne dla na-
szego bezpieczeństwa. Rozpoczęto i kontynuowano prace związane 
z wykonaniem odmuleń rowów i wykonaniem przepustów. Prace 
wykonywano sukcesywnie we wszystkich sołectwach gminy.

#gospodarka komunalna 

W Żarkach Letnisku po zbudowaniu oczyszczalni ścieków przystąpiono do budowy kanalizacji

Kolejny etap budowy kanalizacji, realizowany przez Urząd Gminy Poraj, jest obecnie największym przedsięwzięciem inwestycyj-
nym w sołectwie Jastrząb

W 2014 roku kontynuowane były prace przy odwodnieniu gminy

Otwarcie oczyszczalni ścieków dla Jastrzębia
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PLANOWANIE PRZESTRZENNE 
Samorząd gminny kształtuje i prowadzi politykę przestrzenną w gminie. narzędziem służącym realizacji tej polityki 
jest plan zagospodarowania przestrzennego gminy.
Realizując politykę planistyczną władze Gminy Poraj podjęły szereg działań. Pdjęte zostały m.in. szereg uchwał w sprawach 
zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Poraj, niepozwalających uszczegółowić ustalenia plani-
styczne, w tym te dotyczące zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego. Szczególne znaczenie mają zmiany dotyczące działań inwestycyjnych w zakresie usług (publicznych) dla 
działek objętych planem. Wyznaczone zostały tereny pod zabudowę usługową komercyjną. 
Zmiany dotyczyły także „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poraj”.
Działania w kierunku przestrzennego rozwoju Gminy Poraj w swoich założeniach oparte są na konkurencyjności, efektywności, 
innowacyjności i postępie technicznym. Priorytetem polityki przestrzennej jest rozwój gminy. Polityka przestrzenna dąży do 
zapewnienia wysokiej jakość życia mieszkańców Gminy, do pobudzania harmonijnego rozwoju, sprzyja przełamywaniu ograni-
czeń i barier rozwoju, redukowaniu napięć i konfliktów w funkcjonowaniu struktur przestrzennych oraz wykorzystywaniu szans 
płynących z otoczenia i sił tkwiących w zagospodarowaniu przestrzennym a także poprawianiu ładu przestrzennego

Powstało Gminne targowisko 
Gminne Targowisko, które do tej pory znajdowało się przy 
„Orliku” w Poraju ma nową lokalizację. Zdecydowanej popra-
wie uległy warunki, zarówno dla kupujących, jak i dla han-
dlujących. Kupcy przenieśli się tam z poprzedniej siedziby 
przy ul. Górniczej. Teraz otrzymali do dyspozycji spory teren 
koło „Biedronki”.
Przeniesienie gminnego targowiska było niezbędne do 
usprawnienia handlu, a także zwiększenia komfortu dla 
sprzedawców i kupujących. Inwestycja i przeprowadzka zre-
alizowane zostały sprawnie i szybko. Szybka realizacja inwe-
stycji była możliwa dzięki porozumieniu z panem Arturem 
Gackiem, prezesem Zarządu „Polontex” S.A. Handel odbywa 
się we wtorki, piątki i soboty.

dROGI I OŚWIETLENIE
inwestycje na gminnych drogach to dla urzędu Gminy Poraj jedno z priorytetowych zadań. Przeprowadzono moder-
nizację wielu odcinków dróg oraz zamontowano oświetlenie uliczne, w newralgicznych miejscach, celem zwiększenia 
bezpieczeństwa mieszkańców.

inwestycje w nowe oświetlenie 
W ciągu ostatnich czterech lat nowe lampy zaświeciły w wielu newralgicznych miejscach. Ponadto położone zostały 
napowietrzne i kablowe linie oświetleniowe oraz inne urządzenia służące do prawidłowego zapewnienia działania oświetlenia. 
Gro prac wykonano również, przy uzupełnianiu brakujących lamp czy żarówek oraz konserwacji i utrzymaniu infrastruktury 
oświetleniowej. Te realizowane były na bieżąco, m.in. także po sygnałach od radnych, sołtysów i mieszkańców. Nowe oświetlenie 
uliczne z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców gminy.

#planowanie przestrzenne

Nowa lokalizacja szybko przypadła kupującym do gustu

Lampy zmieniane są na nowe i energooszczędne, z rtęciowych na sodowe, oszczędniejsze o ok. 30%.
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INWESTYCJE dROGOWE
urząd Gminy przeprowadził modernizację szeregu odcinków dróg. 

budowa drogi wojewódzkiej do ronda w Poraju
Przebudowano drogę wojewódzką wraz z ciągiem pieszo – rowerowym w Poraju. Zważywszy na duży ruch w sezonie 
turystycznym, inwestycja ma znaczenie nie tylko lokalne. Tym sposobem wykonany został kolejny etap unowocześniania 
infrastruktury dróg na terenie Gminy Poraj. Inwestorem był Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Środki pochodziły z 
budżetu Województwa Śląskiego. 

budowa ronda w Poraju
Zbudowano rondo w Poraju. Zważywszy na duży ruch w sezonie turystycznym, inwestycja ma znaczenie nie tylko lokalne. 
Nowy obiekt drogowy powstał na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej (DW 791), ul. Piłsudskiego i ul. Mickiewicza.

modernizacja dróg gminnych
Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy to jedno z priorytetowych zadań realizowanych przez władze gminy. Prze-
prowadzono szereg inwestycji drogowych, które przyczyniają się do poprawy komfortu jazdy, zwiększają bezpieczeństwo na 
drogach oraz podnoszą rozwój gospodarczy gminy. 
Oto najważniejsze z inwestycji drogowych:

#inwestycje drogowe 

Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu w okolicach Zalewu Porajskiego

Rondo im. św. Jana Pawła II  

Chodnik przy ul.Letniskowej w Żarkach Letnisku Ul. Wesoła i Leśna w Poraju 
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#inwestycje drogowe

Ul. Kochanowskiego w Poraju Chodnik przy szkole w Kuźnicy 

Mostek „przyjaźni” w Masłońskim Ul. Okrężna w Poraju 

Ul. Strażacka w Poraju Ul.Piaskowa w Poraju

ul.Hr. Raczyńskiej – I etap w Żarkach Letnisku Ul. Nadrzeczna w Żarkach Letnisku



10  K u r i e r  Po r a j s k i  N r 1 0 - 1 1 / 2 0 1 3

#inwestycje drogowe #inwestycje drogowe #inwestycje kolejowe

Droga dojazdowa do pól w Choroniu              Ul.Fabryczna i P.Skargi w Poraju

ul. Sportowa w Poraju Ul. Szkolna w Choroniu 

Efekt prac na ul. Partyzantów jest widoczny

ul.Górska, Źródlana, Piwniczna, Studzienna w Choroniu Ul. Sportowa w Masłońskim
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Ponadto wykonano wiele prac na gminnych drogach: uzupełniano oznakowanie pionowe i poziome, wykaszano pobocza, 
zamiatano, uzupełniano ubytki. 
Staramy się sukcesywnie remontować te odcinki dróg, które są już bardzo zaniedbane, a także pozyskiwać i zabezpieczać w 
budżecie środki finansowe, które umożliwią dokonywanie kolejnych robót drogowych. Wszystko po to, aby można było z nich 
korzystać wygodnie,  bezpiecznie i bezkolizyjnie.

INWESTYCJE KOLEJOWE
Przebudowa dworca PkP w Poraju
Zakończyła się  przebudowa dworca kolejowego w Poraju. Całkowicie zmodernizowany został plac przydworcowy, cała 
infrastruktura techniczna oraz powstanie mała architektura przydworcowa. Modernizacja obiektu jest częścią szerszego 
projektu - „Stacja Poraj”, który dworzec kolejowy uczynił jednym z ważnych elementów promocji Gminy Poraj.   
Urząd Gminy Poraj ma sprecyzowane plany co do wykorzystania dworca na potrzeby mieszkańców, dla celów poza klasycznie 
kojarzących się z dworcem kolejowym. Z uwagi na fakt, że w ciągu dnia, przez dworzec przewijają się setki, a nawet tysiące 

osób, Gmina postanowiła część obiektu wykorzystać na cele promocji gminy. Na dworcu utworzone zostało Gminne Centrum 
Informacji Turystycznej. Odbywają się tutaj wystawy sztuki, imprezy kulturalne. Dworzec, położony w samym centrum 
miejscowości, to doskonała lokalizacja. Wspólne działania PKP i Urzędu Gminy nazwano „Stacja Poraj”. Prace modernizacyjne 
wykonała firma POL-REM z Myszkowa. 

modernizacja przejazdów kolejowych w Poraju, 
Żarkach letnisku i masłońskim
W 2011 roku zmodernizowany został przejazd kolejowy w Żarkach Letnisku, rok później w Poraju,a w 2013 roku w Masłońskim. 
To efekt bardzo dobrej współpracy z Polskimi Kolejami Państwowymi, która zaowocowała realizacja ważnych inwestycji. Torow-
cy  położyli nową nawierzchnię ze specjalnej gumy uzyskiwanej z procesu recyclingu.

#inwestycje drogowe #inwestycje drogowe #inwestycje kolejowe

W ramach zaawansowanej współpracy, pomiędzy Polskimi Kolejami Państwowymi SA a Urzędem Gminy, powstał projekt 
„Stacja Poraj”. 

ul. Chorońska w Poraju Wiele dróg uzupełniono tłuczniem, bądź frezem. 
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#oświata #oświata

OŚWIATA
efektywnie działający system oświaty, pozwalający na kreowanie dobrze wykształconych, wrażliwych na otoczenie, 
uczestniczących w życiu kulturalnym, umiejących konstruktywnie planować swoją przyszłość, wolnych od nałogów, wy-
chowanych patriotycznie, kreatywnych oraz potrafiących się swobodnie komunikować młodych mieszkańców Gminy 
oraz tworzenie systemu edukacyjnego umożliwiającego ciągłe podnoszenie jakości kształcenia i wychowania z wyko-
rzystaniem coraz lepszej bazy szkół – takie cele przyświecają władzom Gminy w zakresie realizacji zadań oświatowych 
w Gminie Poraj.      
Od 2011 roku przeprowadzane są ważne inwestycje w oświacie.

Przedszkole i żłobek w Żarkach letnisku 
Przez wiele lat problemem dla rodziców małych dzieci w Żarkach Letnisku był brak osobnego budynku przedszkola. Zapotrze-
bowanie na tego typu placówkę było bardzo duże. Władze gminy Poraj, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców dzieci w 
wieku przedszkolnym z Żarek Letniska, postanowiły rozwiązać problem braku dostatecznej ilości miejsc i dogodnych warunków 
do rozwoju ich dzieci. Wszystko już gotowe. Wszędzie pachnie świeżością i nowością. Wszędzie pięknie i kolorowo. Przestronnie, 
wygodnie i bezpiecznie. I w takich warunkach dzieci uczęszczać będą do przedszkola i żłobka w Żarkach Letnisku.

Można już swobodnie przejechać po gumowych nawierzchniach przejazdów.

Komfortowe warunki dla dzieci w przedszkolu i żłobku. 
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500.000 zł dofinansowania na ii etap budowy Przedszkola i Żłobka
Przedszkolaki i maluchy cieszą się z przedszkola. Do wykonania pozostały jeszcze prace związane m.in. z estetyzacją terenu 
wokół budynku i doposażeniem sal. Na jego budowę Urząd Gminy pozyskał środki z rządowego programu „Maluch”. Program 
składał się z dwóch etapów, pierwszy został zrealizowany przy budowie obiektu. Teraz przyszedł czas na kolejny etap i pra-
ce przy jego estetyzacji. Drugi etap inwestycji zamknie się w kwocie blisko 530 tys. zł, z czego Urząd Gminy pozyskał ponad 
czterysta tysięcy zł dotacji, co stanowi aż 80% dofinansowania. Drugim etapem budowy będzie estetyzacja oraz doposażenie 
budynku. Zwiększy się jego funkcjonalność, bezpieczeństwo i dostępność dla przedszkolaków i maluszków w żłobku. Polepszą 
się również warunki pracy nauczycieli i obsługi przedszkola. Najważniejszym elementem realizacji drugiego etapu programu 
jest budowa placu zabaw. Plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią, urządzenia gwarantować będą dzieciom bezpieczeństwo i 
komfort pobytu, zarówno starszych grup, jak i maluchów.

budowa Gimnazjum w Poraju 
Dzień 1 grudnia 2011 przejdzie do historii Gminy Poraj - otwarte zostało rozbudowane Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego. 
O wyjątkowości tego dnia niech świadczy fakt, że podczas gdy inni zamykają szkoły, Gmina Poraj je otwiera. 

Koszt budowy wyniósł w sumie 1 mln 530 tys. zł. Powstała placówka na miarę XXI wieku. Jest i będzie wspaniałą wizytówką 
naszej gminy. Stworzone warunki pozwolą naszym dzieciom poszerzać umiejętności, rozwijać zainteresowania, z wiarą patrzeć 
w przyszłość.

budynek wielofunkcyjny w masłońskim
Zakończyły się prace przy budowie budynku wielofunkcyjnego w Masłońskim. Budynek służył będzie miejscowej szkole, kołu 
gospodyń wiejskich, radzie sołeckiej i organizacjom. Na budowę budynku wielofunkcyjnego przeznaczono z budżetu Gminy 
Poraj 700 tysięcy złotych. Brakujące 500 tys. w lutym 2011 r. Urząd Gminy, po pokonaniu trudności spowodowanych błędnym 
złożeniem wniosku o dofinansowanie przez poprzednie władze, pozyskał z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Oprócz prac związanych z samym budynkiem, wykonano także schody wejściowe do nowego budynku, pochylnie dla niepeł-
nosprawnych, elementy małej architektury, dojazd do budynku, parking, chodniki, architekturę zieleni oraz instalacje, a także 
roboty wykończeniowe wewnątrz i na zewnątrz budynku.

#oświata #oświata

Gimnazjum w Poraju

Budynek wielofunkcyjny i hala w Masłońskim
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nowoczesna i ekologiczna szkoła w Choroniu
Inwestycja warta była blisko 1 mln zł, przy wsparciu ponad 800 tys zł. ze środków unijnych. Wykonano kompleksową termomoder-
nizację szkoły wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Była to pierwsza w powiecie inwestycja, polegająca na zamon-
towaniu pompy ciepła do ogrzewania budynku publicznego.

nowocześnie i ekologicznie również w Poraju  

Wykonano termomodernizację Szkoły Podstawowej w Poraju. 
Od teraz uczniowie mogą zdobywać i zgłębiać wiedzę w dobrych warunkach, w ocieplonym i estetycznym budynku szkoły. Przed-
sięwzięcie współfinansowane było z pozyskanych przez Urząd Gminy Poraj środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie ponad 260 tys. zł, częściowo w formie, a częściowo w formie częściowo 
umarzalnej pożyczki. Resztę kwoty stanowił wkład własny Gminy Poraj. Całość inwestycji sięgnęła blisko 520 tys. zł. W ramach tych 
środków ocieplono ściany zewnętrzne, wymieniono blacharkę, ocieplono strop pod nieogrzewanym poddaszem, zaizolowano 
ściany, wymieniono starą stolarkę okienną oraz zewnętrzną stolarkę drzwiową.
Inwestycje w oświatę są wspaniałą wizytówką naszej gminy. Stworzone warunki pozwolą naszym dzieciom poszerzać umiejętno-
ści, rozwijać zainteresowania, z wiarą patrzeć w przyszłość.

Wakacyjne remonty w szkołach
Wakacje zawsze były przede wszystkim czasem wypoczynku dla uczniów i nauczycieli, ale także czasem wytężonych prac remon-
towych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Poraj. W okresie wakacji przeprowadzano w nich szereg prac, 
mających na celu poprawę warunków sanitarno – technicznych. W każdej placówce przeprowadzane były prace przygotowawcze 
do roku szkolnego. Zakres tych prac był szeroki i realizowany był we wszystkich placówkach.

Szkoła Podstawowa w Choroniu

Szkoła Podstawowa w Poraju

Sporo prac wykonano w zakresie remontów szkól w okresie wakacji, także przy pomocy gminnej brygady. 
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W miarę posiadanych możliwości finansowych dokonywane są niezbędne remonty w szkołach i przedszkolach. Także dyrekcje 
szkół czynią starania o pozyskiwanie źródeł z poza budżetu gminy m.in. u sponsorów czy rodziców uczniów.

lepszy start dla dzieci z Gminy Poraj
Od października 2011 roku w szkołach podstawowych Gminy Poraj, dzięki pozyskanym przez Urząd Gminy środkom z Unii Europej-
skiej,  prowadzone są zajęcia dla uczniów potrzebujących indywidualnego procesu nauczania oraz szczególnie uzdolnionych.

Zakupiony sprzęt wzmocnił bazę dydaktyczną szkoły i uatrakcyj-
nił jakość prowadzonych zajęć. Do dwóch szkół podstawowych 
w Choroniu i Kuźnicy Starej Urząd Gminy, w ramach pozyskanych 
środków z Ministerstwa Edukacji Narodowej, zakupił pomoce dy-
daktyczne do miejsc zabaw dla najmłodszych uczniów.

równy start w obliczu nierównych szans
Od połowy 2014 roku, w porajskim Przedszkolu „Leśne Skrzaty” ruszyły zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych bądź dzieci wymaga-
jących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Wszystko w ramach pozyskanej przez Gminę Poraj unijnej dotacji. 
Dzięki temu stworzona została grupa integracyjna dla dzieci. Projekt realizowany jest w ramach konkursu nr 1/POKL/9.1.1/2013 dla 
Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2007-2013 w województwie śląskim. Budżet projektu wynosi blisko 242 tys. zł, z czego kwota 205,6 tys. zł stanowi dotacja, 
natomiast wkład własny pochodzi z budżetu Gminy Poraj. Realizacją projektu zostaną objęte dzieci uczęszczające do Przedszkola 
„Leśne Skrzaty” w Poraju.

Wydarzenia przedszkolne i szkolne
W każdej ze szkół w ciągu roku szkolnego organizowanych jest kilkadziesiąt wszelkiego rodzaju wydarzeń szkolnych o charakterze 
kulturalnym, sportowym. Każde z nich niesie ze sobą nie tylko walory edukacyjno-wychowawcze, ale również stanowi ważny ele-
ment promocji osiągnięć przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.   

#oświata

Gala Gimnazjalna w Poraju Festyn Rodzinny w Jastrzębiu

Dzień Europejski w Kuźnicy Starej „Radosna Familiada” w Żarkach Letnisku

Obecnie, dzięki staraniom Urzędu Gminy, pozyskano szereg 
dodatkowego sprzętu, niezbędnego do realizacji programu
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Profesjonalna kadra pedagogiczna
Kadra pedagogiczna gminnych placówek oświatowych nieustannie podwyższa swoje kwalifikacje. 

Festyn „Leśnych Skrzatów” w Poraju Majówka w Choroniu

Sporo dzieje się 
w  Gimnazjum w Żarkach Letnisku

Rok szkolny w Szkole Podstawowej w Poraju obfituje w atrak-
cyjne wydarzenia

Festyn „Małej Szkoły” w Masłońskim Sporo dzieje się w Gminnej Bibliotece i jej filiach

Władze Gminy Poraj nieustannie czynią starania o rozwój bazy dydaktycznej oraz podnoszenie jakości kształcenia w szko-
łach podległych Gminie Poraj.
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#bezpieczeństwo publiczne

BEZPIECZEńSTWO PUBLICZNE
Władze Gminy przywiązywały szczególną wagę do zapewnienia należytego bezpieczeństwa mieszkańcom gminy.  
Bezpieczeństwo publiczne, to nie tylko ochrona przeciwpożarowa, ale również ogół spraw związanych z planowaniem, 
organizacją i realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, spraw obronnych, obrony cywilnej i współpracy z zawodową 
strażą i policją.  

referat zarządzania kryzysowego
Funkcjonował Referat Zarządzania Kryzysowego oraz Gminny Zespół Reagowania Kryzysowego przy Wójcie Gminy Poraj. Zespół 
Reagowania to kilkunastoosobowa grupa ekspertów z różnych dziedzin, którzy w zakresie swoich kompetencji i umiejętności, 
tworzą zespół doradczy Wójta ds. bezpieczeństwa. Celem realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa, w budżecie gminy zabez-
pieczane były środki finansowe z przeznaczeniem na utrzymanie jednostek OSP, zapewnienia ich gotowości bojowej, zakupy 
sprzętu przeciwpożarowego, wyszkolenie i realizację remontów baz lokalowych – remiz strażackich. 

budowa monitoringu w gminie
Monitoring rozpoczęto instalować w 2011 roku. W pełni funkcjonuje monitoring budynków użyteczności publicznej, sukcesy-
wnie montowane są kamery w miejscach newralgicznych dla ruchu kołowego, na drogach wjazdowych do miejscowości, w ich 
centrach, miejscach potencjalnie zagrożonych aktami wandalizmu itp.

modernizacja strażnic OSP 
Oprócz zakupu niezbędnego sprzętu, Urząd Gminy przeznaczał również spore środki na modernizację remiz strażackich. W 
2011 roku remont przeszła remiza w Kuźnicy Starej. W 2012 roku w Choroniu - wykonano parking i ogrodzenie remizy. W 2013 
roku gruntowną modernizację przeszła strażnica w Żarkach Letnisku.  Koszt remontu obiektu sięgnął blisko 100 tys. zł. Wyko-
nano m.in. fundamenty pod nowe schody, nowe biegi schodów, nowe ściany działowe, osadzono stolarkę. Prace objęły również 
budowę instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej oraz niezbędne prace wykończeniowe. W roku 2014 zmodernizowano 
część remizy w Choroniu. Całkowicie zmodernizowano korytarze, klatkę schodową, częściowo wymieniono stolarkę drzwiową. 
Zdecydowanie poprawił się wizerunek wnętrza obiektu. Najważniejszym zakupem okazała się jednak klimatyzacja. To ona w 
zdecydowanej mierze wpływa na komfort organizowanych przez miejscowych strażaków przyjęć, w tej największej sali banki-
etowej w gminie.  

Zapisy z kamery w Kuźnicy i na porajskim Orliku

OSP Jastrząb OSP Poraj
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Ćwiczenia, edukacja, podnoszenie sprawności bojowej 
Urząd Gminy Poraj współfinansował zakup niezbędnego sprzętu do profesjonalnego funkcjonowania jednostek ochotniczych straży 
pożarnych. Nowe wozy bojowe trafiły do Jastrzębia i Kuźnicy Starej. Używany wóz stanął w garażu porajskich druhów.  
Już wkrótce nowy wóz służył będzie strażakom z Choronia. Oprócz podejmowanych działań i akcji ratowniczo – gaśniczych, strażacy 

z terenu gminy Poraj nieustannie podnoszą swoją sprawność bojową. Organizowane są Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze oraz 
turniej piłki nożnej. 

#bezpieczeństwo publiczne

OSP Choroń OSP Żarki Letnisko 

Nowe nabytki w garażach strażaków w Jastrzębiu, Poraju, Żarkach Letnisku i Kuźnicy Starej
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Strażacy ochotnicy chętnie brali udział w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych OSP, które odbywały się w Choroniu i 
Masłońskim. Nasze drużyny odnosiły również sukcesy w zawodach powiatowych.

Druhowie przekazywali również swoją cenną wiedzę o zagrożeniach najmłodszym. Przedstawili dzieciom z przedszkoli i szkół pod-
stawowych zasady działania straży pożarnej, prezentowali umundurowanie i podstawowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy, zapoznali uc-
zniów z zasadami bezpieczeństwa, rodzajami zagrożeń i sposobami ich przeciwdziałania.

Strażacy oraz policja chętnie przekazują swoją wiedzę młodym

#bezpieczeństwo publiczne

Katastrofa pociągu w Poraju Wiosenne wypalanie traw

Analizowanie groźby podtopień Pożar składowiska w zakładzie w Poraju

Organizatorami świąt był porajski Zarząd Gminny Związku OSP
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EKOLOGIA
działania władz Gminy Poraj w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska podporządkowane zostały nadrzędne-
mu celowi, jakim jest ochrona istniejących walorów przyrodniczych gminy. W związku z tym prowadzona była 
wielokierunkowa działalność zorientowana na ochronę środowiska.

Gmina wdrożyła „ustawę śmieciową” 
Od 1 lipca 2013 r., wraz z wejściem w życie nowych regulacji 
prawnych, gmina stała się  właścicielem odpadów wytwo-
rzonych przez mieszkańców, które odbiera, poddaje odzy-
skowi i unieszkodliwia. Odbiorem i zagospodarowaniem 
odpadów z terenu Gminy Poraj zajmuje się specjalistyczna 
firma Sita Południe z Częstochowy. Wg stanu na czerwiec 
2014r. zostało złożonych: 3355 deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi  dla nierucho-
mości na których zamieszkują mieszkańcy, 886 deklaracji 
dla nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy a 
powstają odpady komunalne, w tym: 665 nieruchomości let-
niskowe i 221 działalności.
Odbiór odpadów komunalnych, zarówno selektywnych jak 
i nieselektywnych, odbywa się zgodnie z harmonogramem, 
zarówno dla nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, jak i niezamieszkałych, na których powstają odpady ko-
munalne. Informacje o płatności wystawiane są zgodnie ze złożonymi deklaracjami. Zostało złożonych 136 dodatkowych 
zleceń. Na terenie Gminy Poraj utworzono Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Pojemnik na przetermi-
nowane leki znajduje się w Gminny Ośrodku Zdrowia w Poraju przy ul. Strażackiej. Dzięki wprowadzonym zmianom 
spełnione zostały wymogi prawa unijnego, większa ilość odpadów zostanie poddana odzyskowi, a gmina w ostatecznym 
rezultacie będzie czystsza.

Gmina Poraj realizuje program ograniczania niskiej emisji
Gmina Poraj realizuje Program, który jest odpowiedzią na potrzeby, wynikające z dbałości o środowisko naturalne na 
poziomie samorządu lokalnego i  podejmowanych przez niego inicjatyw w tym zakresie. Podstawowym założeniem jest 
obniżenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wymianę niskosprawnych i nieekologicznych kotłów i pieców, 
na nowoczesne urządzenia grzewcze. Ponadto, w zakres rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia emisji zanie-
czyszczeń poprzez ograniczenie zużycia paliw, wchodzi montaż odnawialnych źródeł energii– instalacji solarnych jako 
instalacji wspomagającej c.w.u.  Można więc w ramach Programu wymienić kocioł/ piec na nowe urządzenie lub zamon-
tować kolektor słoneczny. Przekazane środki pochodziły z pożyczki udzielonej Gminie Poraj przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Program realizowany jest sukcesywnie i etapowo.

akcje społeczne
Niewątpliwie najistotniejszym elementem budowania pozycji świadomości ekologicznej w gminie stanowi włączenie i 
zaangażowanie mieszkańców oraz turystów do działań proekologicznych, w postaci wspólnych z Urzędem Gminy akcji: 
„Czysty Las, Czyste Letnisko” i „Zalew w Poraju, czysto jak w raju”. Zainicjowane oddolnie przez społeczność gminy obie 
akcje proekologiczne, trafiły na zrozumienie, pomoc finansową i organizacyjną Urzędu Gminy. 
„Czysty las, Czyste letnisko”
Mieszkańcy Żarek Letniska i letnicy wspólnie z Urzędem Gminy realizowali program „Czysty Las, Czyste Letnisko”. Osią-
gnięcie wspólnych korzyści jakimi są likwidacja dzikich wysypisk odpadów komunalnych w okolicznych lasach prywat-

#ekologia

W tym roku zakończył się program „Czysty Las, Czyste Letnisko”. 
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nych i państwowych oraz zmobilizowanie mieszkańców do właściwego postępowania z odpadami to główne rezultaty 
działań. Sukcesem tego roku było również włączenie do akcji dużej grupy młodzieży. Akcje sprzątania, precyzyjnie za-
planowane i zrealizowane społecznie angażowały każdorazowo po ok. 100 osób. 
Ze środków Urzędu Gminy zakupiono kosze parkowe, rękawice „wampirki”, super mocne worki, sfinansowano wydruk 
afiszy zachęcających mieszkańców do akcji i torby ekologiczne z logo Gminy. Zamontowano tabliczki na ogrodzeniach - 
„Eko-Mieszkańców”. Program zakończył się we wrześniu 2013 roku.
„zalew w Poraju, czysto jak w raju”
Urząd Gminy zaangażował również środki i pomoc organizacyjną w akcji „Zalew w Poraju, czysto jak w raju”. W trakcie tej 
akcji sprzątane były tereny miejscowości przyzalewowych.

zorganizowane zbiórki odpadów i śmieci
W Gminie Poraj kontynuowana była selektywna zbiórka 
odpadów, zużytych opon, śmieci wielkogabarytowych, 
baterii, tekstyliów oraz sprzętu RTV i AGD. Celem wprowa-
dzenia zorganizowanych zbiórek był zamiar uporządkowa-
nia gospodarki odpadami, wykorzystania surowców wtór-
nych oraz przyzwyczajanie mieszkańców do racjonalnego 
i ekologicznego systemu usuwania odpadów. Prowadzone 
zbiórki okazały się sukcesem. Od początku akcje spotkały 
się z życzliwym przyjęciem i zrozumieniem ze strony miesz-
kańców gminy. Szkoły na prośbę Urzędu Gminy prowadzą 
zbiórkę zużytych baterii. Za każdy zebrany kilogram otrzy-
mują 1 punkt, za które będą mogły odebrać konkretne 
granty. Nie tylko młodzież szkolna, ale również mieszkańcy 
Gminy mogą dostarczać zużyte baterie do szkół.

Program usuwania azbestu
Władze samorządowe, mając na uwadze zdrowie mieszkańców podjęły działania w kierunku likwidacji niebezpiecznego 
odpadu, jakim jest azbest. Azbest był stosowany w budownictwie wszędzie tam, gdzie potrzebna była podwyższona od-
porność ogniowa i zabezpieczenia ogniochronne elementów narażonych na wysoką temperaturę, a także w tkaninach 
wygłuszających hałas. Urząd Gminy wystąpił o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska 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”.

nowe kosze w gminie
O tym jak ważne jest utrzymywanie czystości w gminie wie 
chyba każdy. Widok czystego otoczenia jest bardzo cenny. 
Doskonale wiedzą o tym władze samorządowe Gminy Po-
raj, które  przywiązują dużą wagę do ochrony środowiska i 
zachowania czystości w gminie.

Kontynuowano akcję „Zalew w Poraju, czysto jak w raju”. Gmina zakupiła torby ekologiczne, plakaty oraz rękawice 

Rezultatem zorganizowanych zbiórek są ogromne 
tony odpadów wielkogabarytowych,  zużytego sprzętu 
RTV/AGD, opon, tekstyliów

Zakupiono i zamontowano kilkaset koszy ulicznych 
w punktach, gdzie dziennie przewija się największa liczba 

mieszkańców i turystów tak, by mieli możliwość 
wyrzucania śmieci właśnie do koszy, 

a nie na trawniki czy pod własne nogi
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edukacja ekologiczna
W dobie szybkiego rozwoju cywilizacyjnego i degradacji środowiska naturalnego coraz większego znaczenia nabiera 
edukacja ekologiczna, a w procesie zmiany na lepsze i podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa ważną 
rolę odgrywa samorząd lokalny. Dlatego Urząd Gminy Poraj podejmował zakrojone na szeroką skalę działania zmierzają-
ce do kształtowania właściwych postaw człowieka wobec środowiska, rozwijania poczucia odpowiedzialności i potrzeby 
szybkiej reakcji na problemy ekologiczne oraz kształtowania świadomości zagrożeń ekologicznych, wśród mieszkańców 
gminy.

Podejmowanym przez wspólnotę lokalną działaniom w zakresie ekologii przyświeca nadrzędny cel – czysta i ekologicz-
na Gmina Poraj, atrakcyjna dla turystów i mieszkańców

ESTETYZACJA
Od początku kadencji władze gminy podjęły działania estetyzacji Gminy Poraj, dążąc do tego aby w naszej gmi-
nie było nie tylko czysto, ale również ładnie i schludnie. aby z naszej przestrzeni publicznej zniknęły panoszące 
się dotąd, urbanistyczny bezład, wizualny marazm i brzydota. 

Skwer im. Piłsudskiego
Zagospodarowano skwer przy ul. Piłsudskiego w Poraju. 
Miejsce to od lat pozostawiało wiele do życzenia. Nigdy 
w pełni nie służyło mieszkańcom do rekreacyjnego wypo-
czynku, a raczej odstraszało, służąc miejscowej „elicie” jako 
miejsce spożywania wysokoprocentowych trunków.
Skwer ma stać się miejscem odpoczynku mieszkańców, 
gminnym deptakiem oraz reprezentacyjnym miejscem w 
czasie ważnych uroczystości państwowych.

Obelisk ku czci hrabiostwa
Hrabiostwo Stefania i Karol Raczyńscy, założyciele Żarek Letniska, doczekali się swojego obelisku. W Parku na przeciwko 
altanki stanął ozdobny kamień serpentynit wraz z tablicą pamiątkową. O godne uczczenie pamięci hrabiostwa Stefanii i 
Karola Raczyńskich, miejscowa społeczność zabiegała od szeregu lat. Dążenia wszystkich ziściły się.

Wraz z obeliskiem zagospodarowano także teren wokół. Zbudowano nowy chodnik, stanął również maszt, a obok po-
mnika powiewa biało-czerwona flaga. Na takie miejsce Żarki Letnisko czekały od wielu lat. 

W szkołach realizowano program edukacji ekologicznej

Zagospodarowano skwer Marszałka Piłsudskiego

Podczas imprezy plenerowej „Imieniny Hrabiny”, odbyło się oficjalne odsłonięcie pamiątkowego obelisku
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Organizowano konkurs na najpiękniejszy ogród 
Na organizowany konkurs na „Najładniejszy ogród Gminy Poraj” wpłynęło w sumie kilkadziesiąt zgłoszeń.

Niemal wszystkie przydomowe obejścia zachwycały wrażeniami estetycznymi, bujnymi trawnikami, wspaniałymi wy-
pielęgnowanymi kwietnikami, pomysłowymi skalnikami oraz koncepcjami funkcjonalności części wypoczynkowo-oz-
dobnej. Nie bez znaczenia była również ogólna estetyka nieruchomości, ład i porządek, nowatorstwo w upiększeniu 
otoczenia. Spośród wszystkich zgłoszonych ogrodów komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców.
Celem konkursu była poprawa estetyki, wyglądu oraz stanu środowiska naturalnego Gminy Poraj i wyróżnienie miesz-
kańców, którzy kładą nacisk na estetykę otaczającej ich przestrzeni.

zmiany wokół cmentarza 
w Poraju
Urząd Gminy Poraj przeprowadził prace remontowo – po-
rządkowe wokół cmentarza w Poraju. Wszyscy, którzy od-
wiedzają groby najbliższych, mogą korzystać z dużego, 
nowego parkingu, a dzięki zamontowanym dodatkowym 
lampom wokół cmentarza, skończyły się również, nomen 
omen, panujące w tej okolicy grobowe ciemności.

zmiany w centrach 
miejscowości
Powstały alejki w centrum Poraja oraz zagospodarowany został teren parku i jego najbliższego otoczenia w centrum 

Zbudowano alejki w Żarkach Letnisku. Zbudowano chodniki przy blokach na ul. Górniczej w Poraju

Wyremontowano zaplecze „Orlika” w Poraju. Powstało ogrodzenie porajskiego przedszkola
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Odnowiono rotundy ogłoszeniowe w parku w Żarkach Letnisku. Zdecydowanej metamorfozie poddano otoczenie Gminnego 
Ośrodka Kultury i Ośrodka Zdrowia

Żarek Letniska.
Budowa bezpiecznych alejek spacerowych, upiększanie otoczenia, wymiana starych płotów ogrodzeniowych przy obiek-
tach gminnych – to priorytety w zakresie prac przy estetyzacji Gminy Poraj. Prace trwają na szeroką skalę. Zmianie ulega-
ją stopniowo również centra wszystkich sołectw w gminie. Każdy z nas zauważył zapewne pozytywne zmiany wizualne 
w swym najbliższym otoczeniu.

Gmina dba o pamięć historyczną
Na terenie gminy Poraj nie brakuje śladów przeszłości i historycznej spuścizny. By tych nielicznych, nie zatarł nieubłaga-

ny czas, nie zmąciła barbarzyńska ręka wandali dba Urząd Gminy
Odrestaurowany został grób żołnierza z II wojny Światowej Józefa Winieta. Przeprowadzono także ekshumacje szcząt-
ków żołnierza Wehrmachtu, które spoczywały przy kościele w Choroniu
Ponadto na bieżąco przeprowadzane są naprawy konserwacyjne, utrzymanie czystości i porządku wokół obiektów pa-
mięci historycznej. Także dzięki pracy społecznej mieszkańców miejscowości.

W Dębowcu zmodernizowane zostało otoczenie pomnika 
mogiły poległych w II wojnie światowej. W niedługim czasie 
przybył nowy chodnik, maszt flagowy, tablica z mapą gminy 
oraz zagospodarowano teren wokół pomnika.

Wraz z modernizacją całego otoczenia wykonano także re-
mont pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poraju i 
zagospodarowano teren wokół stojącego tu pamiątkowego 
krzyża.

PROFESJONALNA AdMINISTRACJA PUBLICZNA 
dokonano szeregu zmian w organizacji pracy urzędu Gminy Poraj. Celem wzrostu jakości obsługi mieszkańców Gmina 
pozyskała tzw. „stary urząd Gminy” dla potrzeb GOPS i spółki POreCO. W urzędzie Gminy, przy ul. jasnej zmodernizo-
wano część budynku, utworzono biuro Podawcze i informacji, wyremontowano salę sesyjną i salę narad oraz skrzydło 
budynku, pod potrzeby organizacji pozarządowych. nieustannie podnoszona jest jakość obsługi. Funkcjonuje portal 
internetowy dla e-urzędu „e-myszkovia” do świadczenia usług administracyjnych w formie elektronicznej. Wszystko 
celem sprawniejszej i profesjonalnej pracy urzędu.

zagospodarowanie „starego urzędu Gminy”, przy ul. Górniczej
W budynku mieszczą się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i gminna spółka komunalna PORECO. Skutecznie rozwiązano 
kwestię własności budynku. Następnie przystąpiono do jego całkowitej modernizacji. Niezbędne prace wykonała gminna bry-
gada remontowo – budowlana.  Obiekt jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Kompleksowy remont prze-
szły także pomieszczenia, w których swoją siedzibę znalazł Zespół Ekonomiczo – Administracyjny Szkół Gminy Poraj.  
Naszym celem od początku stała się bardziej profesjonalna obsługa mieszkańców i interesantów w naszym Urzędzie. Z pewno-
ścią każdy kto odwiedził Urząd zauważył korzystne zmiany.
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termomodernizacja budynku urzędu Gminy
Przeprowadzona została pełna termomodernizacja bu-
dynku porajskiego Urzędu Gminy. 
Remont „serca porajskiej administracji lokalnej” przy ul. 
Jasnej, to poważne przedsięwzięcie. Termomoderniza-
cja kosztowała ponad 500 tys. zł. Remont był konieczny z 
uwagi na nie spełnianie obowiązujących norm w zakresie 
ochrony cieplnej. Wiele do życzenia pozostawiał również 
wygląd zewnętrzny budynku. 
Wraz z komfortem pracy urzędników poprawiła się także 
jakość obsługi interesantów. Nieustannie zmienia się wy-
gląd wewnętrzny budynku. Wyremontowane zostały po-
mieszczenia po Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. 
Wyremontowano salę sesyjną i salę narad, które służą nie 
tylko  radnym, ale wykorzystywane są pod inne spotkania, 
szkolenia i konferencje 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Poraj
Zakup blisko 270 zestawów komputerowych z dostępem do Internetu, dla osób najuboższych i niepełnosprawnych, wraz z 
pakietem niezbędnych szkoleń w ich obsłudze oraz budowę infrastruktury przesyłowej – to wszystko przewiduje, realizowany 
przez Urząd Gminy, projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Poraj”. 
Sprzęt trafi do gospodarstw domowych, a także instytucji, gdzie będzie można za darmo skorzystać z Internetu. Wkrótce roz-
pocznie się nabór osób do programu.

Pomieszczenia  dla organizacji pozarządowych
Część budynku Urzędu Gminy, gdzie dotychczas mieścił się posterunek policji, zagospodarowany został pod potrzeby organiza-
cji pozarządowych. Swoją siedzibę znalazły tu działające na terenie gminy Poraj stowarzyszenia, dwa pokoje przekazane zostały 
porajskim harcerzom.

„e-myszkovia”
„e-Myszkovia” to wspólna platforma samorządów wchodzących w skład powiatu myszkowskiego, której celem jest ułatwienie 
i przyspieszenie obsługi interesantów, poprzez stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych dla świadczenia usług 
publicznych drogą elektroniczną. Budowa wspólnego portalu pozawala interesantowi pobrać niezbędny formularz ze strony 
czy też wypełnić go na stronie, by następnie wysłać go do urzędu drogą elektroniczną, otrzymując potwierdzenie jego dostar-
czenia, a następnie monitorować prace nad przebiegiem i stanem realizacji sprawy. Projekt współrealizowany jest ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego - 
Program Rozwoju Subregionu Północnego. 
Funkcjonuje Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urząd Gminy Poraj pod adresem www.poraj.eboi.pl. Aby skorzystać z udogod-
nień, jakie daje e-urząd, należy założyć swoje indywidualne konto na tej stronie, wybrać odpowiedni wniosek elektroniczny, 
który chcemy złożyć. Złożyć podpis elektroniczny i wysłać wniosek. To duże ułatwienie w korzystaniu z usług administracji. 

biuro Podawcze i informacja 
W celu usprawnienia działania Urzędu uruchomione zostało Biuro Podawcze i Informacja. Biuro zlokalizowane zostało na parte-
rze budynku, przy jego głównym wejściu.
Każdy kto chce załatwić swoje sprawy w Urzędzie Gminy Poraj, może skorzystać z pomocy biura podawczego i punktu in-
formacyjnego. Utworzona komórka w urzędzie stanowi miej-
sce pierwszego kontaktu z urzędem. Dzięki temu mieszkańcy 
mogą uzyskać niezbędne druki i formularze w jednym miej-
scu, bez konieczności szukania właściwego referatu. Poprawie 
uległy także warunki techniczne pracy i monitorowanie obie-
gu dokumentów. Uruchomienie Biura Podawczego i Informa-
cji przyczyniło się do podniesienia jakości i komfortu obsługi 
mieszkańców w naszym Urzędzie.
Nieustannie podnoszone są również kwalifikacje i umiejętno-
ści urzędników, np. w obsłudze osób niepełnosprawnych – ist-
nieje możliwość obsługi w języku migowym.
Każdy, kto w ostatnim czasie odwiedził Urząd Gminy mógł 
przekonać się na własnej skórze, że od 2011 roku do porajskie-
go Urzędu powrócił profesjonalizm.
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SŁUŻBA ZdROWIA
termomodernizacja Gminnego Ośrodka zdrowia
na tę inwestycję mieszkańcy gminy, a ściślej pacjenci Gminnego Ośrodka zdrowia w Poraju czekali latami.  
Dzięki termomodernizacji i całkowitej zmianie kolorystyki, funkcjonalność wygląd budynku zmieni się zdecydowanie na korzyść. 
Na wykonanie prac Urząd Gminy pozyskał środki zewnętrzne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach. 

W sumie wartość zadania wyniosła blisko 590 tys. zł, z czego blisko 220 tys. zł stanowiła dotacja z WFOŚiGW, a niecałe 140 tys. 
zł częściowo umarzalna pożyczka, udzielona przez tą instytucję, reszta to środki własne Gminy. Z tej kwoty docieplone zosta-
ły ściany zewnętrzne i piwniczne budynku oraz stropu. Przebudowana została kotłownia, wewnętrzna instalacja centralnego 
ogrzewania oraz wymienione zostało ogrzewanie z kotłowni węglowej na gazową. Zakupiono specjalistyczny sprzęt medyczny 
do przychodni.

POMOC SPOŁECZNA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju niesie pomoc rodzinom, osobom niepełnosprawnym, bezdomnym, nie-
zaradnym życiowo i znajdującym się w trudnej sytuacji bytowej. 
W okresie  obecnej kadencji  Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej  w Poraju  zmienił  swoją siedzibę  i  od  27.12.2012r.  znajduje 
się  przy ul. Górniczej 21. GOPS w Poraju  od 2008 r. do nadal  realizuje  projekt systemowy   współfinansowany z Europejskiego 
Funduszu Społecznego „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość- promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w 
Gminie  Poraj ”, w ramach  Priorytetu VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego  Kapitał  Ludzki. Instytucja 
zapewnia obsługę  Gminnego  Zespołu  Interdyscyplinarnego. Posiedzenia  całego Zespołu  odbywają  się  nie rzadziej  niż  raz  
na kwartał, natomiast  zespół roboczy spotyka się  w miarę potrzeb. Na terenie Gminy Poraj realizację zadań własnych gminy w 
zakresie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dotyczące wspierania rodziny i sys-
temu pieczy zastępczej Zarządzeniem Wójta Gminy Poraj Nr 12/2012  z dnia  02 kwietnia 2012r. Zlecono Gminnemu Ośrodkowi 
Pomocy Społecznej w Poraju. Od kwietnia 2012r. został zatrudniony asystent rodziny, do zadań którego należy w szczególności: 
prowadzenie poradnictwa i edukacji dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej oraz udzielanie informacji na temat po-
mocy świadczonej przez właściwe instytucje rządowe, samorządowe i organizacje pozarządowe, udzielanie pomocy rodzinom 
w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w znalezieniu pracy, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz zdobywaniu umiejęt-
ności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, pozyskiwanie usług na rzecz domu i rodziny (np. związanych z 
naprawą, załatwianiem spraw urzędowych, znalezieniem pracy, kontaktów ze służbą zdrowia); współpraca z jednostkami admi-
nistracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizują-
cymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,  sporządzanie planu pracy z rodziną, we współpracy z zespołem interdyscypli-
narnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną; monitorowanie funkcjonowania rodziny 
po zakończeniu pracy z rodziną,  prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,  sporządzanie na wniosek sądu opinii 
o rodzinie i jej członkach. Dzięki  dobrej  współpracy  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z Bankiem Żywności w Często-
chowie oraz Polskim Związkiem Niewidomych – Koło Poraj możliwe było  bezpośrednie wsparcie dla około 450 osób potrzebu-
jących pomocy w formie zaopatrzenia   w artykuły  żywnościowe w ramach Programu PEAD. W okresie wakacji dzieci i młodzież  
z rodzin najuboższych, zagrożonych  wykluczeniem społecznym  korzystają  z wypoczynku  na koloniach, GOPS  otrzymuje 
bezpłatne  miejsca z Komendy Chorągwi ZHP w Katowicach na obóz harcerski dla dzieci  oraz   bezpłatne miejsca z Kuratorium 
Oświaty w Katowicach na kolonie letnie. Ośrodek Pomocy Społecznej zwykle zadbał o transport dzieci na miejsce zbiórki - naj-
częściej w Katowicach. GOPS otrzymywał  także oferty z ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Myszkowskiej  na dofinansowanie 
do  letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży objętych profilaktyką uzależnień podczas Akcji Letniej. Wspólnie z Komisją d/s  
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy do tej formy wypoczynku  zostają wytypowane dzieci z rodzin 
uzależnionych. Częściowe koszty dofinansowania do pobytu pokrywa Komisja. Od  czerwca 2014r.  Gminny  Ośrodek  Pomocy 
Społecznej w Poraju  przystąpił  do  realizacji   wniosków i przyznawania   Karty  Dużej Rodziny  na  dzień 30.09.2014r. wpłynęło 
31 wniosków, wydano 65  kart, pozostałe  są  w trakcie realizacji.

#służba zdrowia #pomoc społeczna

Pacjenci są leczeni w bardziej komfortowych warunkach
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#kultura

KULTURA
działania władz gminy ukierunkowane były na budowę pozycji Gminy Poraj, jako wiodącego ośrodka kulturalnego regio-
nu. Organizatorem imprez kulturalnych był Gminny Ośrodek kultury, referat Promocji uG i organizacje pozarządowe.
Zakończyła się budowa sali widowiskowo-kinowej „Bajka” w Poraju. W ostatnim czasie budynek Gminnego Ośrodka Kultury, 
dzięki wsparciu środków unijnych, przeszedł gruntowną modernizację. Zdecydowanej poprawie uległa estetyka wokół obiektu. 

Powstała sala widowiskowo-kinowa „bajka”
Zakończyły się  prace modernizacyjne. Przebudowana została sala widowiskowo-ki-
nowa oraz przylegający istniejący budynek zaplecza socjalnego – świetlicy. Ustawiony 
zostało zupełnie inny układ krzeseł widowni, z pozyskaniem większej ilości miejsc sie-
dzących – w sumie ok. 150 osób. Ponadto wykonane zostały takie prace, które umoż-
liwią jak najlepszą funkcjonalność obiektu. W ten sposób powstał zmodernizowany 
obiekt na bazie już istniejącego, z nowoczesnym i w pełni funkcjonalnym wnętrzem. 

nowe oblicze Gminnego Ośrodka kultury
Kapitalny remont przeszedł budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Poraju. 
Wykonano pokrycie dachowe wraz z jego dociepleniem, ze-
rwano stare tynki, położono i pomalowano nowe, wymienio-
no podłogi i posadzki, gruntowny lifting i nowe wyposaże-
nie zyskała toaleta, wymieniono stolarkę drzwiową i okienną 
oraz schody wewnątrz i na zewnątrz budynku. W budynku 
wstawiono nowe drzwi ppoż, zmieniono oświetlenie, wymie-
niono strop lekki nad piwnicą, wyremontowano taras, a także 
instalację wodno-kanalizacyjną. Część prac wykonany z wy-
korzystaniem środków unijnych.

Funkcjonowała Galeria Sztuki Współczesnej
W Gminnym Ośrodku Kultury prężnie działała Galeria Sztuki Współczesnej.

W ciągu czterech lat zorganizowanych zostało w niej kilkadziesiąt wystaw, głównie lokalnych twórców. Gmina współfinansowa-
ła kilkakrotnie również plener utytułowanych artystów z całej Polski - „Bobolice”.

Powstała nowoczesna sala widowiskowo-kinowa

Mieszkańcy gminy Poraj korzystać mogą z 
nowoczesnego obiektu i sali widowiskowo - 
kinowej, która służyć będzie przede wszyst-
kim rozwojowi kultury dzieci i młodzieży 
oraz innym wydarzeniom o charakterze kul-
turalnym, widowiskowym czy promocyjnym 
w naszej gminie 

Łukasz Stachera, wójt Gminy Poraj.

Budynek Gminnego Ośrodka Kultury poddany został 
termomodernizacji

W galerii odbywają się liczne wystawy
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W 2012 roku dyrektorem GOK została Magdalena Ryziuk – Wilk, skupiając wokół siebie wykwalifikowaną kadrę i wolontariuszy, 
dzięki czemu mieszkańcy zyskali organizację imprez plenerowych na wysokim poziomie, które mają już renomę w regionie. 
Instytucji nadane zostało imię wybitnego artysty piosenkarza i honorowego obywatela Gminy Poraj Janusza Gniatkowskiego, 
który odszedł od nas w 2011 roku.

IMPREZY PLENEROWE
Dzięki współdziałaniu Gminnego Ośrodka Kultury, Urzędu Gminy Poraj oraz aktywnej społeczności lokalnej rozwijamy, 
tworzymy i przekazujemy wartości będące świadectwem autentycznego życia kulturowego gminy. Miłośnikom integracji na 
świeżym powietrzu i entuzjastom radosnych form spędzania wolnego czasu, zorganizowaliśmy w bieżącym roku szereg imprez 
kulturalnych. Warto wymienić te najważniejsze z nich:

Festiwal Piosenek janusza Gniatkowskiego 
Ogólnopolski festiwal poświęcony twórczości tego wybitnego artysty - piosenkarza, Honorowego Obywatela Gminy Poraj. 
Muzyk odszedł w 2011 roku, pozostawiając po sobie setki niezapomnianych utworów, piosenek i Festiwal, który pozwoli im 
przetrwać. W 2011 parę tygodni po jego śmierci odbył się koncert in memoriam, w 2012 roku Festiwal miał miejsce przed GOK, 
w 2013 roku w Amfiteatrze w Żarkach, a w 2014 roku na nowej scenie przy Orliku.  Usłyszeliśmy największe przeboje Janusza 
Gniatkowskiego. Na festiwalu gościli m.in.: Krystyna Maciejewska-Gniatkowska, Waldemar Kocoń, Edward Hulewicz, Andrzej 
Dyszak, Olgierd Buczek, Tadeusz Woźniakowski, Danuta Błażejczyk, Danuta Stankiewicz, Krzysztof Cwynar, Elżbieta Wojnowska, 
Wojciech Korda. Koncerty gwiazd poprowadził Ryszard Rembiszewski.  Znane nazwiska zasiadały w jury: Maria Szabłowska, 
Paweł Sztompke, Marek Gaszyński czy Czesław Majewski. Organizatorami Festiwalu byli: Stowarzyszenie Miłośników Twórczości 
Janusza Gniatkowskiego „Apasjonata”, Urząd Gminy Poraj, Gminny Ośrodek Kultury w Poraju.

Szczytne były także cele festiwalu: popularyzacja dorobku 
Janusza Gniatkowskiego, przybliżanie zmian zachodzących w 
polskiej kulturze, poprzez piosenki Janusza Gniatkowskiego, 
spotkanie różnych pokoleń miłośników piosenki celem 
wymiany doświadczeń artystycznych oraz wyłanianie i 
promocja młodych talentów. 

 „imieniny hrabiny” 
Któż nie chciałby takich imienin: kilka tysięcy gości, z kraju i z 
zagranicy, w pięknych epokowych strojach i w zabytkowych 
pojazdach z okresu Dwudziestolecie Międzywojennego, do 
tego parada koni, przemarsz orszaku gości ulicami Żarek 
Letniska i niezapomniana muzyczna uczta. Dzięki temu, każdy 

#kultura

Festiwal z roku na rok zyskuje coraz większą renomę 

W rolę hrabiostwa wcielili się wójt Łukasz Stachera i Joanna Dobosz 

GOK z nowym dyrektorem, wykwalifikowaną kadrą i patronem
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może się poczuć jakby czas zatrzymał się na ten jeden dzień 
w miejscu.
Wszystko dzięki inicjatywie Towarzystwa Przyjaciół Żarek 
Letniska, które w swojej miejscowości organizowało Imieniny 
Hrabiny. Imprezę wsparł Urząd Gminy Poraj. 

 Folkloriada jurajska 
„Starodawne i bliskie czasy”. 
Impreza folklorystyczna, plenerowa o zasięgu ogólnopolskim. 
Rokrocznie odbywa się w pierwszy weekend sierpnia. Podzi-

wiać można występy krajowych zespołów folklorystycznych. Na imprezie gościły również zespoły z Węgier i Słowacji, oraz obej-
rzeć wspaniałe wytwory pracy rąk ludzkich - mistrzów rękodzieła ludowego i malarstwa, a dla spragnionych oryginalnego wiej-
skiego najprawdziwsze regionalne wyroby i produkty kulinarne.Podczas koncertów odbywają się również Targi Sztuki Ludowej, 
prezentowana jest kuchnia regionalna. 

Chorońskie Prażuchy
Piękna sceneria pomnika przyrody – XVII- wiecznej Alei Lipowej w Choroniu, co roku przyciąga tłumy amatorów regionalnych 
potraw z ziemniaka. Obok programu artystycznego, odbywającego się na scenie, najistotniejszym bohaterem dnia jest …. 
ziemniak, w różnych postaciach i smakach oraz najwykwintniejsze ziemniaczane potrawy: prażuchy, cimorajdy, kućmoki, a także 
kapusta z grochem oraz ciasta domowego wypieku. Nie brakuje dobrej muzyki, gwiazd i prawdziwych tłumów uczestników 
dobrej zabawy. 

Finał WOŚP
Każdego roku około pięćdziesięciu wolontariuszy z puszkami oraz kilkudziesięcioro na „zapleczu”, uczestniczy w Finale Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Jurajska Kapela Biesiadna z Poraja zyskuje renomę w wojewódz-
twie śląskim

„Szalona Piątka” odniosła sukces wWarszawie

#kultura

W rolę hrabiostwa wcielili się wójt Łukasz Stachera i Joanna Dobosz 

Jak co roku mieszkańcy i turyści mogli miło spędzić czas na „Chorońskich Prażuchach”

Niezapomniane dni pozwoliły mieszkańcom naszej gminy, powiatu i turystom miło spędzić czas.
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Występy lokalnych zespołów ściągają wielu chętnych. Zbiórka pieniędzy na ulicach gminy oraz aukcja, w trakcie trwania finału, 
przynoszą rekordowe zebrane kwoty.  

Warsztaty kulinarne
Comiesięczna gratka dla miłośników kuchni. Warsztaty prowadzone są przez lokalnych „mistrzów patelni”. Uczestnicy wymieniają 
się przepisami, doświadczeniami i wiedza na temat trudnej sztuki kulinarnej.

Warsztatowicze wspólnie gotują, wzbogacają swój warsztat kulinarny, odkrywają nowe smaki i dobrze się bawią. Inicjatorką 
Warsztatów jest Maria Magdalena Gurbała, sekretarz gminy.  Zgromadziła się wokół nich grupa ludzi, dla których gotowanie to 
prawdziwa pasja.

Strefa dobrej muzyki
Wydarzenie muzyczne dedykowane młodzieży, choć i nie jedna osoba z niższym numerem PESEL znajdzie tam swoje ulubione 
rytmy muzyczne od rockowych po smooth – jazz, hip-hop, muzykę bluesową. Strefa Dobrej Muzyki jest uzupełnieniem oferty o 
przedsięwzięcie adresowane do młodych ludzi.

bal mecenasa kultury
W Ośrodku Szkoleniowym „Poraj” w Jastrzębiu, odbywa się doroczna impreza „Bal Mecenasa Kultury”.

.

Szkolne wydarzenia kulturalne
Każda szkoła chce określić swoje miejsce w środowisku. Chce również tworzyć własne tradycje. Poprzez działanie rysować 
swoje oblicze. Realizuje określony program wychowawczy. Ważną funkcję w tym względzie spełniają imprezy szkolne, które w 
minionym roku licznie zorganizowały wszystkie placówki oświatowe Gminy Poraj.

#kultura

Ideą przedsięwzięcia jest wyrażenie wdzięczności dla wszystkich firm, instytucji i osób prywatnych zaangażowanych we wsparcie 
imprez kulturalnych odbywających się na terenie gminy. 

Strefa Dobrej Muzyki gromadzi zawsze rzesze młodzieży. 
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Święta Państwowe 
Ważną rolę w życiu społecznym gminy pełnią również uroczystości państwowe. 
Organizowano Święta Konstytucji 3 Maja oraz 95 Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości Święto Narodowe 11 Listopada.

dZIAŁAJĄ dLA ROZWOJU KULTURY
Oprócz głównych, sztandarowych i cyklicznych imprez kulturalnych, niezwykle ważnych dla promocji kultury Gminy Poraj, zrealizo-
wano szereg wydarzeń. 

#kultura

KGW „Choronianki” KGW „Porajanki”

KGW „Malwy” KGW „Kalina”

Jurajska Kapela Biesiadna z Poraja „Szalona Piątka Plus”
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#kultura

Orkiestra Dęta z Poraja Orkiestra Dęta z Choronia

Orkiestra Dęta w Żarkach Letnisku Żarecki Teatr „ŻARtuś”

Dziecięco – Młodzieżowy Klub Plastyki „Pastelki” Klub Dorosłego Plastyka ”Kolor”

Zumba Zajęcia w pracowni ceramicznej

Dziękujemy wszystkim zespołom i instruktorom, prowadzącym zajęcia za zaangażowa-
nie na rzecz rozwoju kultury. Każda Państwa aktywność to cegiełka w budowie kultu-
ralnej pozycji Gminy Poraj.

Wójt Gminy Poraj Łukasz Stachera
Dyrektor GOK Magdalena Ryziuk – Wilk

Kierownik Referatu Promocji Andrzej Kozłowski

Kontynuowane są zajęcia z szerokiej 
oferty GOK, skierowanej do wszyst-
kich chętnych mieszkańców gminy. 
Korzystają z niej także mieszkańcy 
okolicznych gmin i przyjezdni, jak 
zumba czy Warsztaty Ceramiki Arty-
stycznej.

Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Poraj” Zespół Wokalno – Taneczny„Nastolatki”
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SPORT I REKREACJA
Władze Gminy wspierały rozwój kultury fizycznej i sportu, stwarzając warunki i możliwości dzieciom i młodzieży do rozwija-
nia zainteresowań sportowych, poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty sportowej. intensywnie rozbudowywana była infra-
struktura sportowa. Pomoc finansową uzyskały kluby sportowe, zorganizowaliśmy szereg imprez sportowych o charakterze 
ogólnopolskim, regionalnym i gminnym. rozbudowywaliśmy infrastrukturę i bazę sportową. 

Ogólnopolskie regaty „kacper Sailor”
W 2013 i 2014 roku, na Zalewie Porajskim, żeglarze z całego kraju rywalizowali w regatach „Kacper Sailor”, zaliczanych do  rangi Pucharu 
Polski. Organizatorami regat było Stowarzyszenie Yacht Club „Zefir-Drakkar”. W regatach startowali zawodnicy z kilkunastu klubów z 
całej Polski i z zagranicy.

międzynarodowy Wyścig w kolarstwie Przełajowym 
W gminie Poraj kolarze przełajowi zagościli na dobre. Każdej jesieni odbywały się wyścigi przełajowców. 

 
 
 
 

Trasa wyścigu została zaplanowana w niezwykle malowniczej, jak na kolarskie zmagania scenerii, w Masłońskim, ulicami Słoneczną 
i Sportową i przez „dziką plażę”. Zawodnicy mieli do pokonania niełatwą technicznie trasę. Organizatorem zawodów był MGLKS „Błę-
kitni” Koziegłowy i Urząd Gminy Poraj. 

jurajski Puchar nordic Walking
Odbyły się zawody Jurajskiego Pucharu Nordic Walking. Jego organizatorami byli Urząd Gminy Poraj, amatorski klub sportowy „Leśne 
Ludki”, LKS Polonia Poraj, PTKKFiS oraz „Run-Podkowa” Janów.

#sport i  rekreacja

Mogliśmy podziwiać zmagania „błotniaków” 

Na linii startu zameldowało się ponad stu biegaczy z całego regionu

Sportowa rywalizacja odbywała się w dwóch klasach – Laser 4,7 i Optymist A i B
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Polonia Poraj w iV lidze
Drużyna seniorów Polonii Poraj, pod wodzą 
trenera Andrzeja Pawłowskiego, wykonała w 
100% zakładany przed sezonem plan. Poloniści 
wywalczyli awans do IV ligi. 
Wspięcie się o szczebel wyżej w rozgrywkach 
to oczywiście w dużej mierze również 
zasługa sponsorów, wśród nich sponsora 
strategicznego-Urzędu Gminy Poraj. Urząd 
nie szczędzi środków na rozwój klubu i sportu 
w gminie, a szczególnie na szkolenie dzieci i 
młodzieży. 
 

Spartakiada przedszkolaków
Przedszkolaki brały udział w Spartakiadzie Przedszkolaków, która  odbyła się m.in. w gimnazjalnej sali sportowej w Żarkach Letnisku, 
w gimnazjum w Poraju i w hali sportowej w Masłońskim. W Spartakiadzie rywalizowały dzieci ze wszystkich przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych.
Impreza poza perfekcyjną organizacją, miała również przemyślaną oprawę, co każdemu z uczestników zapadnie w pamięć.

#sport i  rekreacja

Awans Polonii Poraj do IV ligi

Impreza propagowała wśród najmłodszych mieszkańców gminy sport jako sposób na zdrowy styl życia

Na pomoc UG mogą liczyć wędkarze Aktywnie rozwija się współpraca z Ligą Obrony Kraju

Gmina Poraj wspiera rozwój żeglarstwa Sukcesy na wodach regionu odnosi Yacht Club „Zefir- Drakkar”
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Sportowe imprezy w szkołach
Ważną rolę w promowaniu sportu i rekreacji na terenie gminy odgrywa współzawodnictwo szkolne. Imprezy mają charakter zawo-
dów międzyszkolnych i cieszą się one ogromnym zainteresowaniem nie tylko wśród młodzieży, ale również wśród całej lokalnej spo-
łeczności. .

Wsparcie dla organizacji pozarządowych
Celem współpracy było upowszechnianie kultury fizycznej i realizacja programów sportowych dla dzieci i młodzieży poprzez stwa-
rzanie warunków prawno-organizacyjnych dla rozwoju kultury fizycznej i sportu, doskonalenie uzdolnień i sprawności fizycznej oraz 
organizacja zajęć i współzawodnictwa sportowego w takich dyscyplinach jak: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka plażowa, piłka koszy-
kowa, badminton, wspinaczka skałkowa, tenis stołowy, boks, sporty wodne i inne dyscypliny sportowe. 

W tym celu Wójt Gminy Poraj ogłaszał konkursy ofert na realizację zadań w dziedzinie  kultury fizycznej, pod nazwą:  „Szkolenie 
sportowe dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Poraj”. Zwycięzcami konkursu były 
Ludowy Klub Sportowy „Polonia” Poraj oraz Stowarzyszenie Yacht Club „Zefir-Drakkar”. 
Współpraca finansowa w ramach Programu opierała się na wspieraniu i powierzaniu realizacji zadań, w zakresie sfery publicznej 
w zadaniach z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

#sport i  rekreacja

Urząd Gminy Poraj, we współpracy z Ludowym Klubem Sportowym „Polonia” Poraj, Porajskim Towarzystwem Krzewienia Kultury 
Fizycznej i Sportu, Uczniowskim Klubem Sportowym oraz szkołami i przedszkolami, zorganizował kilkaset imprez sportowych.

Rozgrywki w Polonii Poraj zainaugurowały teamy kobiet i drugiej drużyny. Reaktywowana została drużyna Unii Masłońskie. 
Powstała Akademia Przedszkolaka

W zakresie sportu wsparcie uzyskały m.in. „Zefir-Drakkar” i LKS „Polonia” Poraj
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Ogólnopolski rajd Szarych Szeregów
Ponad 250 harcerzy z całej Polski uczestniczyło w XI Ogólnopolskim Rajdzie im. Szarych Szeregów w Poraju. Bazą rajdu było 
Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Poraju. Rajd każdego roku organizuje myszkowski hufiec ZHP i I Szczep Środowiskowy im. 
Floriana Marciniaka w Myszkowie.

ROZBUdOWA BAZY SPORTOWO-REKREACYJNEJ
istotne jest funkcjonowanie niezbędnej bazy sportowej w gminie. dlatego intensywnie realizowano działania, mające 
na celu rozwój infrastruktury sportowej. Obok istniejących „Orlików” w Poraju i Żarkach letnisku powstały do tej pory 
siłowanie zewnętrzne w Poraju, jastrzębiu i Choroniu, boiska do piłki plażowej, place zabaw, skatepark przy „Orliku” w 
Żarkach letnisku. zagospodarowano basen kąpielowy w Żarkach letnisku.

Powstał kompleks sportowo-kulturalno-rekreacyjny w Poraju 
Duża scena wraz z widownią, skatepark, bieżnie lekkoatletyczne oraz szereg innych urządzeń powstały przy istniejącym 
kompleksie sportowym „Orlik 2012” w Poraju. Powstał w ten sposób największy, w najbliższej okolicy, kompleks sportowo-
kulturalno-rekreacyjny.Dzięki inwestycji Gmina Poraj ma szansę stać się wiodącym punktem na kulturalno–sportowo-
rekreacyjnej mapie regionu. Koszt inwestycji to kwota rzędu ok. 1,6 mln zł, a w jej ramach powstały - w części rekreacyjno 
- sportowej: pełnowymiarowa bieżnia lekkoatletyczna i bieżnia do biegów krótkich, skate park z rampą oraz torem dla rolkarzy 
i deskorolkowców, zewnętrzne stoły do ping ponga i szachów, trybuny „Orlika” na 200 miejsc; natomiast w części kulturalnej: 
duża, pełnowymiarowa scena z oświetleniem i nagłośnieniem, widownia z krzesłami na 500 osób. Zbudowana została również 
infrastruktura uzupełniająca w postaci: budynku szatniowo – toaletowo – gospodarczego, parkingów, ogrodzenia terenu, 
chodników, oświetlenia terenu i monitoringu.

#sport i  rekreacja

W Poraju gościło ponad 250 harcerzy z całej Polski
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budynek zaplecza „Polonii”
Przy stadionie LKS „Polonii” Poraj, przy ul. Sportowej, powstało zaplecze szatniowe. Nowy budynek, zbudowany z gotowych 
elementów, służył będzie zawodnikom klubu jako zaplecze szatniowe. Swoją siedzibę ma tutaj również zarząd klubu. 
W skład obiektu wchodzą m.in.: dwie szatnie, pokój trenerów, wc, magazyn sprzętu sportowego. Powstał również parking. Teren 
wokół został ogrodzony. 

Gminne lodowisko „biały Orlik”
Każdy miłośnik łyżew mógł poślizgać się na lodowisku w Poraju. 
I co najważniejsze zupełnie za darmo. Staraniem Urzędu Gminy, 
na porajskim kompleksie sportowym „Moje boisko Orlik 2012”, 
powstało lodowisko „Biały Orlik”. Obiekt jest w pełni oświetlony, 
monitorowany, a co za tym idzie bezpieczny. Przy lodowisku 
funkcjonuje darmowa wypożyczalnia sprzętu łyżwiarskiego..

nowe boiska wielofunkcyjne w Choroniu i kuźnicy Starej
Powstają dwa nowe boiska 
sportowe, przy szkołach 
podstawowych w Choroniu 
i Kuźnicy Starej. Boiska będą 
wielofunkcyjne. Koszt budowy 
obiektów to kwota niewiele 
ponad 400 tys.zł.

    

#sport i  rekreacja

Uzupełnieniem obiektu są m.in. siłownia zewnętrzna, plac zabaw, ścianka wspinaczkowa w Gimnazjum i boisko do plażówki

Koszt budowy nowego obiektu to kwota blisko 400 tys. zł. Obiekt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Na powstanie lodowiska Urząd Gminy Poraj pozyskał z budżetu 
Państwa blisko 200 tys. zł, w ramach pilotażowego programu 
rządowego MSiT, a drugie tyle Gmina dołożyła z własnych 
środków.
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basen kąpielowy i Orlik w Żarkach letnisku tętnią życiem
Zmodernizowany w 2011 roku basen kąpielowy w Żarkach Letnisku również w tym roku był niezwykle popularną atrakcją w 
okresie gorącego lata. Coraz to nowe atrakcje dla dzieci i młodzieży oferuje „Orlik”.

Siłownie zewnętrzne, skatepark, kort tenisowy, 
obiekt „Stokrotki” w Choroniu

Powstały place zabaw

#sport i  rekreacja

Basen i Orlik w Żarkach Letnisku przeżywają prawdziwe oblężenie

Kort w Poraju, siłownie zewnętrzne (Poraj, Jastrząb, Choroń), Kompleks Spotrtow Rekreacyjny d. „Stokrotka” w Choroniu 
i skatepark  w Żarkach Letnisku

Place zabaw
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#turystyka

PROMOCJA GMINY I TURYSTYKA
Prowadzone były intensywne działania zmierzające do skutecznej promocji Gminy Poraj.  

dni Gminy Poraj
Takich atrakcji Gmina Poraj nie pamiętała od dekady. Po 10 latach reaktywowano Dni Gminy Poraj. Niesamowite atrakcje, te 
wielkie i te mniejsze gwiazdy sceny i estrady - przyciągały tłumy mieszkańców naszej gminy oraz mieszkańców regionu. 

Na scenie podziwialiśmy również rodzimych wykonawców. Atrakcji nie brakowało. Jedną nich był wybór najpiękniejszej 
mieszkanki gminy. 

Prowadzone były szerokie działania promocyjne m.in. poprzez: wydawanie lokalnego czasopisma „Kurier Porajski”, stronę 
internetową gminy, współpracę z prasą i informacje w mediach. Gmina Poraj wspiera lokalne organizacje pozarządowe. 
Pomoc uzyskiwała każda organizacja, która zwróciła się do 
Wójta Gminy Poraj o wsparcie swoich pomysłów i działań. 
Kontynuowano współpracę międzynarodową z partnerskimi 
samorządami:  Pohořelicami w Czechach, Bela – Dulice na 
Słowacji oraz Mariampolem na Litwie.

Powstało Centrum informacji 
turystycznej w Poraju
W zmodernizowanym budynku dworca PKP w Poraju otwarte 
zostało Gminnego Centrum Informacji Turystycznej. To 
właśnie tu powstanie kolejna „Brama na Jurę”, czyli punkt, w 
którym wszyscy zainteresowani będą mogli zdobyć niezbędne 

informacje dotyczące naszego regionu. 

Gmina właścicielem terenów 
nad zalewem
W 2013 roku odbył się ustny przetarg, w wyniku którego Gmina 
Poraj nabyła prawa wieczystego użytkowania części działek 
oraz prawa własności znajdujących się na nich budynków. 
W rezultacie rozstrzygnięć przetargowych, cztery działki, na 
których znajdują się m.in. domki letniskowe oraz infrastruktura 
techniczna, za cenę blisko 350 tys. zł nabyła Gmina Poraj. 

Powstają szlaki konne
Wkrótce gminę Poraj będziemy mogli zwiedzać również konno. Będzie to możliwe za sprawą pozyskania, wspólnie przez gminy 
Koziegłowy, Poraj i Żarki, 310 tys. zł na budowę szlaków konnych. Cały szlak będzie miał długość 120 km. Przebiegał będzie przez 
teren trzech gmin powiatu myszkowskiego, uczestniczących w projekcie.

Dni Gminy Poraj rokrocznie uświetniały występy gwiazd
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#turystyka

Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Gmina Poraj wspiera lokalne organizacje pozarządowe, które wraz z rozwojem demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, 
skutecznie odgrywają w naszym codziennym życiu coraz większą rolę. W tym też celu powstał „Program współpracy Gminy 
Poraj z organizacjami pozarządowymi” na 2013r. Program określa zasady współpracy oraz sposób dofinansowania organizacji 
pozarządowych. Pomoc uzyskała każda organizacja, która zwróciła się do Wójta Gminy Poraj o wsparcie swoich pomysłów i 
działań.    

Emeryci i renciści z Żarek Letniska Emeryci i renciści z Choronia

Emeryci i renciści z Jastrzębia Emeryci i renciści z Poraja

Związek Harcerstwa Polskiego w Poraju Związek Żołnierzy Wojska Polskiego

Towarzystwo Przyjaciół Żarek Letniska im. hr. Raczyńskiej Klub Globtroterów „Siedmiomilowe Buty”.

Konsultacyjna Rada Seniorów   Związek Kombatantów RP
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#turystyka

Współpraca międzynarodowa
Kontynuowano współpracę międzynarodową z partnerskimi samorządami:  
Pohořelicami w Czechach, Bela – Dulice na Słowacji i Mariampolem na Litwie.

Polski Związek Niewidomych Centrum Inicjatyw Lokalnych

Polski Związek Pszczelarski w Poraju... ... i Choroniu

Stowarzyszenie  Miłośników Twórczości 
Janusza Gniatkowskiego „Apasjonata” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „ASPERA”

Polski Związek Łowiecki Uczniowski Klub Sportowy „Hetman” Częstochowa

Gmina Poraj współpracuje z samorządami: słowackim, czeskim i litewskim. 
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MIESIĘCZNIK GMINY PORAJ  ISSN - 1506-9699 Nakład: 2500 egz.
WYDAWCA:  Gminny Ośrodek Kultury w Poraju, 
ul. Piłsudskiego 14,  tel. 034/314 55 48 
SKŁAD: spotart.pl, 
Redaktor naczelny:  Andrzej Kozłowski

hONOROWI OBYWATELE GMINY

PRZYZNANO TYTUŁY PRZYJACIELA GMINY PORAJ
tytuł „Przyjaciela Gminy Poraj” nadawany jest w uznaniu pracy na rzecz mieszkańców Gminy Poraj oraz w dowodzie 
przywiązania obdarowanego ze środowiskiem lokalnym. tytuł ten otrzymało kilkadziesiąt osób ze świata polityki, 
kultury i biznesu, m.in.: 

Jerzy Gacek Magdalena Cielecka

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, prof. Jerzy Buzek Biskup pomocniczy częstochowski, ks. dr Jan Franciszek Wątroba

Andrzej Krzywy, leader zespołu De Mono Halina Kunicka, wybitna polska piosenkarka
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NAGROdY, WYRÓŻNIENIA
działania Gminy Poraj, jej władz i mieszkańców, często spotykają się z powszechnym uznaniem. dostrzegają to władze 
państwowe, administracja samorządowa szczebla wojewódzkiego oraz  organizacje pozarządowe. 

#nagrody, wyróżnienia

złoty i Srebrny medal rady Ochrony 
Pamięci Walk i męczeństwa

Odznaka 
związku kombatantów rP

Odznaka „zasłużony dla Sportu”

lider Sportu

lider Polskiej ekologii

Certyfikat Polskiego klubu 
infrastruktury Sportowej

tytuł  „Superwójta”
za kadencję 2010-2014
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choinki
na porajskim 

rondzie


