Razem zmieniamy Gminę Poraj
Samorząd gminny zrealizował zdecydowaną większość zaplanowanych na 2015 rok zadań. Mijający rok był kolejnym, w którym razem zmienialiśmy Gminę Poraj. Był
rokiem kontynuowania realizacji wyznaczonych priorytetów, poprawiających jakość życia mieszkańców.
W listopadzie mija pierwszy rok drugiej kadencji. Jak zawsze schyłek roku
skłania do refleksji i podsumowań działalności Wójta i Rady Gminy Poraj.
Pragniemy rozliczyć się przed Państwem z realizacji zaplanowanych inwestycji. Chcemy zapewnić, iż finanse Gminy są stabilne – i wbrew głoszonym
w trakcie ubiegłorocznej kampanii wyborczej do samorządu czarnym scenariuszom – nasza Gmina wciąż się rozwija, korzystając w dużej mierze z funduszy zewnętrznych. Rok 2015 to głównie przygotowywanie dokumentacji
inwestycji w ramach nowego okresu finansowania ze środków unijnych na
lata 2014 – 2020 oraz związane z nimi nowe szanse na pozyskanie środków unijnych. M.in. w ramach Subregionu Północnego Województwa Śląskiego Gmina Poraj współtworzy Regionalne Inwestycje Terytorialne,
obejmujące Częstochowę i ponad 30 gmin, jako tzw. obszar funkcjonalny.
W ramach Subregionu Północnego Gmina Poraj ma już zagwarantowane
środki na realizację zaplanowanych inwestycji.

Najważniejsze działania podjęte w 2015 roku:
Gospodarka komunalna: Urząd Gminy kontynuował w 2015 roku działania
zmierzające do uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej na terenie
Gminy. Kontynuowano budowę I etapu kanalizacji dla Żarek Letniska i Masłońskiego, która jest obecnie największą inwestycją, a także odwodnienie gminy w najbardziej newralgicznych miejscach.
Oświata i wychowanie: Nieustannie czynione są starania o rozwój bazy dydaktycznej oraz podnoszenie jakości kształcenia w szkołach i przedszkolach podległych Gminie Poraj. Realizowano wstępne procedury uruchomienia
żłobka przy porajskim przedszkolu. Na etapie projektowania są sale gimnastyczne przy szkołach w Jastrzębiu i Choroniu. Uruchomiliśmy również świetlicę środowiskową dla dzieci z Kuźnicy i Gęzyna. Dla dzieci ze żłobka
i przedszkola w Żarkach Letnisku wybudowaliśmy nowoczesny plac zabaw.
Kultura: Działania zmierzały do budowy pozycji Gminy Poraj jako wiodącego ośrodka kulturalnego regionu. Funkcjonowała sala Widowiskowo – Kinowa „Bajka” – w ciągu roku odbyła się w niej niezliczona ilość imprez,
projekcji filmów, koncertów, występów kabaretowych czy spektakli. Zorganizowano szereg imprez plenerowych, których atrakcyjność i świetność już
dawno zyskała sobie stałych i wiernych sympatyków: „Dni Gminy Poraj”,
„Festiwal Piosenek Janusza Gniatkowskiego”, „Strefa Dobrej Muzyki”,
„Imieniny Hrabiny”, „Folkloriada Jurajska” czy „Chorońskie Prażuchy”. Gościły na nich gwiazdy polskiej sceny muzycznej, przyciągając tłumy mieszkańców Gminy i Regionu. Już w roku przyszłym ruszą przygotowania do
budowy nowego Amfiteatru w Żarkach Letnisku wraz z widownią i miejscami parkingowymi.
Kultura fizyczna i sport: Wspierano rozwój kultury fizycznej i sportu, stwarzając warunki i możliwości dzieciom i młodzieży do rozwijania zainteresowań sportowych, poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty sportowej.
Sukcesywnie rozbudowywana jest infrastruktura sportowo-rekreacyjna.
Dbając o rozwój fizyczny dzieci i młodzieży, a także dalszy rozwój infrastruktury sportowej, oddaliśmy do użytku gminny kort tenisowy zlokalizowany
przy „Orliku” w Poraju. Zbudowano siłownię zewnętrzną w Żarkach Letnisku. Prowadzono prace modernizacyjne na obiekcie dawnej „Stokrotki”
w Choroniu. Zagospodarowaliśmy teren za Mogiłą Poległych w Dębowcu
i zbudowaliśmy tam siłownię zewnętrzną. Kolejny rok z rzędu funkcjonuje
Gminne Lodowisko „Biały Orlik”. Pomoc finansową uzyskały kluby sportowe. Zorganizowano szereg imprez sportowych o charakterze ogólnopolskim,
regionalnym i gminnym. Te o dużym zasięgu to: Ogólnopolskie Regaty „Kacper Sailor”, Międzynarodowy Wyścig w Kolarstwie Przełajowym w Masłońskim, Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „Poraj Cup” czy Puchar
Centralnej Europy w Wodnosamolotach.
Turtystyka: W zmodernizowanym budynku dworca PKP w Poraju pierwszy
rok funkcjonowało Gminne Centrum Informacji Turystycznej, w którym wszy-

scy zainteresowani mogą zdobyć niezbędne informacje dotyczące naszego
regionu. Gmina Poraj stale podnosi jakość i rozwija usługi rynku turystycznego. Razem z sąsiednimi gminami stworzyliśmy szlak konny, prowadzący z Gminy Koziegłowy aż do Żarek. Nasze działania powodują, że już dziś
Gmina Poraj cieszy się powszechną renomą miejsca tradycyjnie uznanego
za obszar zapewniający atrakcyjny wypoczynek, z dala od wielkomiejskiego
zgiełku. Swój raj na ziemi odnajduje u nas każdy miłośnik kultury, sportu,
sportów wodnych, wędkarstwa, turystyki pieszej, konnej i rowerowej. Aktywną działalność wokół Zalewu prowadzi Stowarzyszenie „Marina” Poraj i kluby żeglarskie.
Ekologia: Prowadzona jest wielokierunkowa działalność zorientowana na
ochronę środowiska. Kolejny rok z rzędu funkcjonowała „Ustawa śmieciowa”. Trwają przygotowania do wdrażania programu pn. „Niska Emisja” polegającego na dofinansowaniu dla osób prywatnych zakupu i montażu
kolektorów słonecznych i pieców c.o.
Drogi i oświetlenie: Bieżący rok to również realizacja najważniejszej w ostatnich latach inwestycji w Choroniu i Dębowcu – zmodernizowanie drogi powiatowej, biegnącej od Dębowca w kierunku Alei Lipowej i chodnika wzdłuż
drogi powiatowej Poraj – Jastrząb w kierunku Zalewu oraz zbudowanie drogi w kierunku cmentarza w Jastrzębiu. Przeprowadzono prace przygotowawcze do modernizacji szeregu odcinków dróg oraz chodników we wszystkich
miejscowościach Gminy. Rozpoczęto wymianę oświetlenia ulicznego na
energooszczędne (ledowe) i wciąż instalowane są nowe lampy oświetleniowe w newralgicznych miejscach, celem zwiększenia bezpieczeństwa
mieszkańców.
Bezpieczeństwo publiczne: Sukcesywnie montowany jest monitoring Gminy. Na bieżąco dofinansowywane były jednostki ochotniczych straży pożarnych, poprzez zakup pojazdów (OSP Choroń), niezbędnego sprzętu dla
jednostek i uposażenia strażaków ochotników oraz remont sali OSP w Jastrzębiu. Już za parę miesięcy rozpocznie się termomodernizacja remiz
OSP w Poraju, Żarkach Letnisku (wraz z Budynkiem Wielofunkcyjnym), Choroniu, Kuźnicy Starej i Gęzynie.
Pomoc społeczna i służba zdrowia: Podejmowano zdecydowane działania,
by usługi w Gminnym Ośrodku Zdrowia świadczone były na jeszcze wyższym poziomie, z dbałością o dobro pacjenta. Zapewniliśmy darmowe komputery wraz z dostępem do Internetu dla najbardziej potrzebujących
mieszkańców Gminy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju niósł
pomoc rodzinom, osobom niepełnosprawnym, bezdomnym, niezaradnym
życiowo i znajdującym się w trudnej sytuacji, zabezpieczając ponadto potrzeby i oczekiwania zgłaszających się osób i podopiecznych w miarę posiadanych środków finansowych i możliwości.
Promocja Gminy: Prowadzona była szeroka działalność w zakresie promocji i public relations. Kontynuowana była współpraca międzynarodowa z partnerskimi samorządami: Belá-Dulice na Słowacji i Pohořelice w Czechach.
Wspierane są lokalne organizacje pozarządowe.
Władze Gminy zabiegają skutecznie o rozwiązywanie lokalnych problemów,
mając jednocześnie na względzie dobro i rozwój całej Gminy. Powszechnie
zauważalne stały się pozytywne zmiany w stylu i modelu zarządzania oraz
diametralny wzrost aktywności i kompetentnych działań urzędu Wójta oraz
Urzędu Gminy Poraj. Dziękuję radnym z Panią Przewodniczącą Katarzyną
Kaźmierczak na czele, którzy zabiegali o rozwiązywanie lokalnych problemów, mając jednocześnie na względzie dobro i rozwój całej Gminy.

Serdecznie zapraszamy do naszej gościnnej Gminy Poraj
o każdej porze roku, a z okazji nadchodzących Świąt Bożego
Narodzenia i zbliżającego się Nowego 2016 Roku życzymy
Państwu zdrowia, radości i szczęścia oraz wielu okazji
do aktywnego wypoczynku

Wójt Gminy Poraj
Łukasz Stachera

www.ugporaj.pl

33314970

20151224

DLOCZ

