
Samorząd gminny zrealizował
zdecydowaną większość 
planowanych na 2012 rok 
zadań. Wiele z nich dzięki
środkom unijnym. Rok 2012
był rokiem dużych inwestycji
w Gminie Poraj oraz rokiem
kontynuacji wyznaczonych
priorytetów inwestycyjnych.
Każda z nich poprawia jakość
życia mieszkańców.

W ciągu minionych dwóch lat
pozyskano rekordową sumę

ok. 15 mln złotych środków ze−
wnętrznych, głównie unijnych, na re−

alizację kluczowych inwestycji i za−
dań.

Ze środków zewnętrznych, w
głównej mierze unijnych zrealizo−
wano (lub realizowane są): moder−
nizacja Gminnego Ośrodka Kultury
w Poraju oraz zwiększenie atrakcyj−
ności oferty; budowa budynku wie−
lofunkcyjnego w Masłońskich;
termomodernizacja budynku Urzę−
du Gminy; budowa placów zabaw w
miejscowościach gminy; zakup po−
mocy dydaktycznych do szkół; za−
gospodarowanie zbiornika wodnego
– basen kąpielowy w Żarkach Let−
nisku, służącego mieszkańcom Za−
głębia, Śląska i Częstochowy;
kompleksowe zagospodarowanie
terenów rekreacyjnych; termomo−
dernizacja Szkoły Podstawowej w
Choroniu i Szkoły Podstawowej w
Poraju; indywidualizacja procesu

nauczania wczesnoszkolnego w
gminie; budowa oczyszczalni ście−
ków i kanalizacji sanitarnej w Ja−
strzębiu; budowa fitness–parku w
Poraju; rozwój wspinaczki skałko−
wej; uatrakcyjnienie oferty świetlic
środowiskowych; realizacja Progra−
mu Ograniczania Niskiej Emisji; re−
alizacja programów pomocowych w
zakresie opieki socjalnej.    
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GOSPODARKA KOMUNALNA: 
Urząd Gminy kontynuował w 2012
roku działania zmierzające do upo−
rządkowania gospodarki wodno −
ściekowej na terenie gminy. Kontrole
NIK−u z lat poprzednich wykazały
wiele uchybień w funkcjonowaniu
gospodarki wodno – ściekowej. Ma−
jąc na uwadze dobro gminy i aby
uniknąć kar, postanowiono powołać
gminną spółkę PORECO. Rozpoczę−
to budowę oczyszczalni ścieków w
Żarkach Letnisku i Masłońskim, któ−
ra jest obecnie największą inwestycją
w gminie. Kontynuowana jest budo−
wa kanalizacji w Jastrzębiu oraz od−
wodnienia gminy w najbardziej
newralgicznych miejscach. 

OŚWIATA I WYCHOWANIE: 
Rozpoczęła się budowa Przedszkola
w Żarkach Letnisku. Zmodernizowa−
na została Szkoła Podstawowa w
Choroniu − przy wsparciu środków
unijnych przeprowadzono komplek−
sową termomodernizację budynku
wraz z zastosowaniem odnawialnych
źródeł energii. Rozpoczęła się termo−
modernizacja Szkoły Podstawowej w
Poraju. Nieustannie czynione są sta−
rania o rozwój bazy dydaktycznej
oraz podnoszenie jakości kształcenia
w szkołach podległych Gminie Poraj.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT: 
Wspierano rozwój kultury fizycz−

nej i sportu, stwarzając warunki i
możliwości dzieciom i młodzieży do
rozwijania zainteresowań sportowych,
poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty
sportowej. Realizowano projekt:
„Niewidzialna tarcza − Program szko−

leniowy− bezpieczne dziecko w gmi−
nie Poraj”. Rusza budowa infrastruk−
tury sportowo−kulturalno−rekreacyjnej
w postaci dużej sceny wraz z widow−
nią, skateparkiem, bieżnią lekkoatle−
tyczną oraz szeregiem innych
urządzeń przy „Orliku” w Poraju.
Powstała siłownia zewnętrzna w Ja−
strzębiu, kamień i ścianka do wspi−
naczki skałkowej. Uatrakcyjniono
place zabaw i basen w Żarkach Letni−
sku. Pomoc finansową uzyskały kluby
sportowe, zorganizowano szereg im−
prez sportowych o charakterze ogól−
nopolskim, regionalnym i gminnym. 

KULTURA: 
Działania zmierzały do budowy

pozycji Gminy Poraj, jako wiodące−
go ośrodka kulturalnego regionu.
Zorganizowano szereg imprez kultu−
ralnych, zakończono modernizację
GOK w Poraju, któremu nadano imię

Janusza Gniatkowskiego. Rusza mo−
dernizacja Kina „Bajka”. Zorganizo−
wano szereg imprez plenerowych,
których atrakcyjność i świetność już
zyskała sobie stałych i wiernych
sympatyków.   

EKOLOGIA: 
Prowadzona jest wielokierunko−

wa działalność zorientowana na
ochronę środowiska. Kontynuowano
realizację akcji „Czysty Las, Czyste
Letnisko” i „Zalew w Poraju, czysto
jak w raju”. Prowadzone były zorga−
nizowane selektywne zbiórki odpa−
dów, zużytych opon, tekstyliów,
baterii, śmieci wielkogabarytowych
oraz sprzętu RTV i AGD. Dokupiono
ponad 50 koszy parkowych. Trwają
procedury przygotowawcze do wdro−
żenia zmian wynikających z tzw.
„ustawy „śmieciowej”, wdrażany jest
Program Ograniczenia Niskiej Emisji
i usuwania azbestu.

DROGI I OŚWIETLENIE: 
Ze środków Urzędu Marszał−

kowskiego, ZDW w Katowicach
zbudował  rondo w Poraju. Przepro−
wadzono modernizację szeregu od−
cinków dróg oraz chodników we
wszystkich miejscowościach gminy,
zamontowano oświetlenie uliczne w
newralgicznych miejscach, celem
zwiększenia bezpieczeństwa miesz−
kańców. Dzięki wzorowej współpra−
cy z władzami kolei przebudowano
przejazd kolejowy w Poraju.

ZAGOSPODAROWANIE 
I ŁAD PRZESTRZENNY:

Nadal podejmowane są działania
w zakresie estetyzacji Gminy Poraj,

zmierzające do tego aby w naszej
gminie było nie tylko czysto, ale rów−
nież ładnie i schludnie. Zbudowano
alejki między blokami w centrum Po−
raja oraz zagospodarowywano teren
parkowy w centrum Żarek Letniska.
Ponadto w optymalny sposób upięk−
szano otoczenie, wymieniano stare
płoty ogrodzeniowe przy obiektach
gminnych.  

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE:
W Urzędzie Gminy funkcjonuje

Centrum Zarządzania Kryzysowego
oraz Zespół Reagowania Kryzysowe−
go przy Wójcie Gminy. Sukcesywnie
montowany jest monitoring gminy.
Na bieżąco dofinansowywane były
jednostki ochotniczych straży pożar−
nych, poprzez zakup pojazdów oraz
niezbędnego sprzętu.  

POMOC SPOŁECZNA 
I SŁUŻBA ZDROWIA: 

Gminny Ośrodek Pomocy Spo−
łecznej w Poraju niesie pomoc rodzi−
nom, osobom niepełnosprawnym,
bezdomnym, niezaradnym życiowo i
znajdującym się  w trudnej sytuacji.
zabezpiecza potrzeby i oczekiwania
zgłaszających się osób i podopiecz−
nych w miarę posiadanych środków
finansowych i możliwości. Trwa ter−
momodernizacja Gminnego Ośrodka
Zdrowia. Dzięki temu usługi świad−
czone placówce będą na wysokim
poziomie, z dbałością o dobro pa−
cjenta. 

SPRAWNIEJSZA 
ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Celem stała się bardziej profesjo−
nalna obsługa mieszkańców i intere−

santów w Urzędzie Gminy. Celem
wzrostu jakości obsługi mieszkań−
ców Gmina pozyskała tzw. „stary
Urząd Gminy” dla potrzeb GOPS i
spółki PORECO. 

PROMOCJA GMINY: 
Prowadzona jest szeroka działal−

ność w zakresie promocji i public re−
lations. Zorganizowano Dni Gminy
Poraj oraz szereg imprez plenero−
wych. Kontynuowana jest współpra−
ca międzynarodowa z partnerskimi
samorządami. Wspierane są lokalne
organizacje pozarządowe. 

Władze Gminy zabiegają sku−
tecznie 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 diame−
tralny wzrost aktywności i kompe−
tentnych działań urzędu wójta oraz
Urzędu Gminy Poraj. Dziękuję rad−
nym z Panią Przewodniczącą Kata−
rzyną Kaźmierczak na czele, którzy
zabiegali o rozwiązywanie lokal−
nych problemów, mając jednocze−
śnie na względzie dobro i rozwój
całej Gminy.

Rok 2012 spożytkowany został
na kontynuację przyjętych prioryte−
tów na początku kadencji, zmierzają−
cych do dalszego rozwoju Gminy,
zarówno w wymiarze społecznym
jak i gospodarczym. Wszystkie te
działania tworzyły spójną politykę
rozwoju gminy, dynamiczną i zawsze
zgodną z potrzebami mieszkańców. 
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ŁUKASZ STACHERA

Rok 2012 w Gminie Poraj 
– rokiem odważnej kontynuacji

Wójt gminy Poraj Łukasz Stachera.

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA PODJĘTE W 2012 ROKU:


