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Rok 2012 – Rokiem odważnej kontynuacji

15 mln zł pozyskanych śRodków zewnętRznych na półmetku

połowa kadencji pRzed nami, połowa kadencji za nami 
- Rozmowa z wójtem łukaszem stacheRą 

Trwając w radości, płynącej ze Świąt 
Bożego Narodzenia i Nowego Roku, 

życzymy Państwu wszelkiego dobra, nadziei, 
pokoju i wielu sukcesów 

w życiu prywatnym i zawodowym
oraz samych szczęśliwych chwil 

w 2013 roku.

Przewodnicząca Rady                         Wójt Gminy Poraj  
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2  K u r i e r  Po r a j s k i   N r 1 2 / 2 0 1 2

ROZMOWA „KURIERA”
W odczuciu wójta Łukasza 
Stachery to były dobrze 
przepracowane dwa lata. W 
ciągu ostatnich 24 miesię-
cy we wszystkich gminnych 
miejscowościach rozpoczę-
to lub też przeprowadzono 
już inwestycje, na które z 
reguły mieszkańcy oczeki-
wali całe lata, bądź nawet 
całe pokolenia. Powstały 
zmodernizowane odcinki 
dróg i chodników, w trak-
cie realizacji są niezwykle ważne inwestycje w gospodarce 
komunalnej – budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji, ter-
mo modernizowane są obiekty użyteczności publicznej, po-
wstaje infrastruktura sportowo – kulturalno – rekreacyjna. 
Łukasz Stachera podkreśla, że każdy inwestycyjny plan osią-
gnięto dzięki wspólnemu wysiłkowi samorządowców i miesz-
kańców. Wierzy, że rzetelnie i sumiennie wykonana praca jest 
gwarancją dalszego rozwoju gminy. 
Z Łukaszem Stacherą, wójtem gminy Poraj o budżecie gminy i 
planach gminy na nadchodzący rok 2013 rozmawia Andrzej Ko-
złowski.
Dzień dobry. Panie Wójcie mija właśnie 2 lata od objęcia przez 
Pana stanowiska wójta. Jak pan ocenia minione dwa lata. Co 
udało się zrobić, nad czym obecnie trzeba jeszcze popracować? 
Te dwa lata minęły bardzo szybko. Wiele naszych założeń udało się 
zrealizować. Sporo nieplanowanych działań wraz z grupa współ-
pracujących ze mną radnych wprowadzamy na bieżąco do planów 
inwestycyjnych. Wiem, że zamierza pan redaktor poświęcić cały 
numer „Kuriera Porajskiego” na podsumowanie działań samorzą-
du gminnego w mijającym roku i także poprzednim. Czytelnicy, a 
więc wszyscy mieszkańcy Gminy Poraj wraz z rodziną i znajomy-
mi, mogą więc już po samej lekturze bieżącego numeru „Kuriera” 
w dogłębny sposób dowiedzieć się ile udało nam się w ciągu tych 
dwóch lat zrobić. Trudno wyliczyć je w rozmowie. Zapraszam więc 
do lektury Kuriera. Zawsze działam na rzecz dobra gminy i to robię 
nie tylko od dwóch lat, ale w ogóle od kiedy zacząłem funkcjono-
wać w tzw. sferze publicznej, czyli najpierw jako radny gminny, 
później radny powiatowy i wiceprzewodniczący rady, później jako 
starosta, a obecnie z woli mieszkańców wójt gminy. Tak zazwyczaj 
jest, że gdy się coś zrobi chciałoby się jeszcze więcej bądź jesz-
cze lepiej. Zawsze gdzieś w człowieku pozostaje jakiś niedosyt. Ja 
i zdecydowana większość radnych dążymy do pewnej doskona-
łości, perfekcjonizmu w działaniu. Jest to naturalne zachowanie, 
które powinno cechować każdego samorządowca. 
Panie wójcie, jaki będzie przyszłoroczny budżet gminy. Czym 
róż ni się od poprzednich?
Już zapowiadam nie będzie to rok łatwy, komfortowy. Przede 
wszystkim na fakt, że dobiega końca okres finansowania środka-
mi unijnymi na lata 2007 – 2013. Obecnie, jak każdy może zaob-
serwować, choćby z mediów trwają zacięte i twarde negocjacje 
nad budżetem unijnym na lata 2014 – 2020. W przyszłym roku 
znajdziemy się niejako w rozkroku, między starym, a nowym okre-
sem finansowania. Jeżeli będzie możliwość sięgania po dostępne 
w 2013 roku środki unijne to gwarantuje, że się o nie postaramy. 
Obecnie jesteśmy już od dawna w fazie przygotowywania inwe-
stycji na nowy okres finansowania. Wiemy jak to robić skutecznie, 

ROZMOWA KURIERA

Szanowni Państwo, 
Mieszkańcy Gminy Poraj
Mija „półmetek” obecnej kadencji samorządowej. 
W związku z tym, chcę przedstawić Państwu doko-
nania minionego roku oraz spojrzeć w przeszłość, 
do roku 2011. 
Dwa lata temu, poddając się Państwa ocenie i wy-
borowi, zaproponowałem nasz Program dla Gminy 
Poraj. Wśród nich znalazły się m.in.: aktywne pozy-
skiwanie środków unijnych, budowa i moderniza-
cja ulic i chodników wraz z oświetleniem ulicznym; 
rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
opracowanie kompleksowego projektu przeciw-
działania podtopieniom na terenie gminy oraz jego 
realizacja udrożnienie i poprawa stanu rowów me-
lioracyjnych i przydrożnych czy promocja gminy.
Z satysfakcją mogę stwierdzić, że samorząd gminny 
zrealizował zdecydowaną większość planowanych 
na ten rok zadań. Wiele z nich dzięki środkom unij-
nym. Dziś stajemy się powoli liderem przemian w 
regionie. „Rok 2012 był rokiem odważnej kontynu-
acji”. Realizowaliśmy największe od kilkunastu lat 
inwestycje w Gminie Poraj. Każda z nich poprawia 
jakość życia mieszkańców. Zapraszam do zapozna-
nia się z najważniejszymi z nich. 
Niewątpliwa zasługa w tym względzie należy do 
radnych z Panią Przewodniczącą Katarzyną Kaź-
mierczak na czele, którzy zabiegali o rozwiązywa-
nie lokalnych problemów, mając jednocześnie na 
względzie dobro i rozwój całej Gminy. I właśnie na 
szczególną uwagę zasługuje bardzo dobra współ-
praca z naszymi radnymi. Są to ludzie z dużym do-
świadczeniem samorządowym, rozumiejący zasady 
pracy w gminie. Dzięki ich elastyczności i zdecydo-
waniu mogliśmy niejednokrotnie obronić nasze 
projekty i pozyskać znaczące dofinansowania. Wy-
korzystanie tych środków było kluczowe dla mijają-
cych dwóch lat i z tego staraliśmy się wywiązać jak 
najlepiej.
Mijający rok to czas porządkowania wielu spraw 
społecznych, ale również okres dużych i mniejszych 
inwestycji. Najważniejsze jednak, że czas ten spo-
żytkowany został również na dalszy rozwój Gminy 
zarówno w wymiarze społecznym, jak i gospodar-
czym. Wszystkie te działania tworzą spójną politykę 
rozwoju gminy. To wszystko dzieje się dynamicznie i 
zawsze zgodnie z potrzebami mieszkańców. 
Miniony rok charakteryzował się również bardzo 
owocną współpracą z innymi jednostkami samo-
rządu terytorialnego i instytucjami. Potwierdził, że 
z nami, Gminą Poraj warto współpracować. 
Przed nami kolejne lata ciężkiej pracy, do zrobienia 
jest bardzo wiele. Pragnę jednak aby oceniali Pań-
stwo rezultaty mojej pracy po czteroletnim okresie,  
a nie po dwóch latach, czyli  po połowie kadencji. 
Kończąc, pragnę życzyć nam wszystkim, by dzia-
łania, które podejmujemy, dobrze przysłużyły się 
Gminie Poraj i jej Mieszkańcom, o co staramy się 
każdego dnia, nie ustając w swych wysiłkach.

Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera
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co potwierdziło pozyskanie przez Gminę w ciągu 2 lat aż 15 milionów złotych ze środków zewnętrznych. To swoisty rekord w 
skali regionu. Będzie to więc budżet, nie bałbym się użyć tego słowa, zrównoważony. Mamy już skonstruowany budżet. Dziś 
wiemy, że największe problemy mogą dotyczyć, tak jak we wszystkich samorządach, oświaty.  
Co niektórzy mniej przychylni mówią: „przyszedł wójt Stachera i od razu zadłużył gminę na ponad 10 mln zł”. Oczywi-
ście, wszyscy ci, którzy znają choć trochę realia gminnych finansów i sytuację gminy Poraj po okresie poprzednich ka-
dencji wiedzą po prostu, że to całkowite mijanie się z prawdą. Góralska teoria poznania mówi, że są trzy prawdy,  więc 
krótko proszę w żołnierskich słowach, jak to panie wójcie z tym zadłużeniem faktycznie jest?
Dziękuję za to pytanie. Dodam, że jeden świadek naoczny więcej znaczy niż dziesięciu, którzy słyszeli na własne uszy, głosi zna-
na maksyma. Więc proszę ufać tym, którzy widzieli na własne oczy. Objąłem stanowisko 2 grudnia 2010 roku w przekonaniu, że 
sytuacja finansowa jest taka, że gmina jest niezadłużona. Oczywiście niezadłużenie oznaczało jedynie to, że gmina się nie rozwi-
ja. Czego wszyscy byliśmy świadkami jako mieszkańcy. Jednakże już 3 grudnia okazało się, że choć oficjalnie nie ma zadłużenia 
wykazanego w budżecie gminy, to jednak są zobowiązania na ponad 10 mln zł.  Pod koniec ubiegłej kadencji zostały podpisane 
umowy na wykonawstwo dużych inwestycji: oczyszczalni ścieków w Jastrzębiu, kanalizacji w Jastrzębiu, rozbudowy Gimna-
zjum w Poraju i budowę Budynku Wielofunkcyjnego w Masłońskim. Na te inwestycje powzięte zostały zobowiązania wobec 
wykonawców, którzy rozpoczęli już prace, a nie było pozyskanych środków, które wpisane były do budżetu z okresem zapłaty 
do końca 2011 roku. Szkopuł w tym, że w instytucjach z których rzekomo te środki miały pochodzić, nikt nie słyszał nawet o tym 
by w ówczesnym czasie gmina się o nie starała. Mówiąc wprost to tak jakby każdy z państwa wziął nowy samochód u dealera, 
twierdząc, że na pewno jutro za niego zapłaci, z tym, że kupujący nie starałby się nawet o oto by mieć środki by za ten samochód 
następnego dnia zapłacić. I z takim dylematem: przerwać inwestycje czy zaciągnąć kredyt na ich dokończenie zostaliśmy wraz z 
radą postawieni przez poprzednie władze gminy. Tylko dalekowzroczności większości radnych i mojemu uporowi udało nam się 
dokończyć te inwestycje. Za to im jestem głęboko wdzięczny. Bo dzięki tej decyzji zrealizowaliśmy je. Pozostałe zobowiązania w 
kwocie ok. 1,5 mln to preferencyjne zobowiązania finansowe, zaciągnięte np. na realizacje programu niskiej emisji. Są to zobo-
wiązania po bardzo preferencyjnym oprocentowaniu bądź częściowo umarzalne.  Tak więc wójt Stachera nie zadłużył gminy, a 
jedynie zmuszony zostałem do wzięcia kredytu inwestycyjnego na zapłatę zobowiązań, które dostałem w spadku, lecz  bez tych 
środków nie bylibyśmy w stanie ukończyć rozpoczętych inwestycji.
Mimo że finansowo może się nie przelewać, to gminne władze nie próżnują, planując realizację szeregu ciekawych 
projektów inwestycyjnych. Proszę wspomnieć o najciekawszych. Jakie będą priorytety w planach inwestycyjnych?
Wymienię kilka priorytetów w działaniach: budowa przedszkola w Żarkach Letnisku, budowa oczyszczalni ścieków i I etap 
kanalizacji Żarek Letniska i Masłońskiego, wdrożenie tzw. „ustawy śmieciowej”, termomodernizacja SP w Poraju i GOZ, budowa 
kompleksu sportowo – kulturalno – rekreacyjnego przy Orliku, modernizacja Kina „Bajka”, budowa budynku klubowego „Po-
lonii” Poraj, dalszy etap budowy kanalizacji Jastrzębia, inwestycje drogowe. Na terenie naszej gminy realizowane będą duże 
inwestycje, jak kompleksowa przebudowa dworca w Poraju, modernizacja przejazdu kolejowego w Masłońskim, modernizacja 
drogi wojewódzkiej od „kosmodromu” do ronda w Poraju wraz z budowa ścieżek pieszo – rowerowych. Przejęcie terenów 
przyzalewowych od RFG i Skarbu Państwa. Pomimo nieustannie zauważalnej i odczuwalnej ilości zadań nakładanych przez 
rząd na samorządy, staramy się utrzymywać duży wskaźnik wydatków inwestycyjnych, jednocześnie dbając o zapewnienie 
środków na bieżące zadania Gminy.
Jak wygląda współpraca wójta z sołtysami, radnymi, organizacjami.
Odczuwam coraz większą satysfakcję z naszej wspólnej pracy. Nikt nie jest doskonały, jak mówi porzekadło „jeszcze się taki 
nie urodził…”, ale ważnym jest, aby dążyć do jednomyślności, bo tylko wtedy można wiele zdziałać. Mówiąc wprost: „zgoda 
buduje”. Ci radni, z którymi szliśmy razem pod jednym szyldem nie tracą czasu na zajmowanie się sprawami drugorzędnym. 
Nie marnotrawią czasu mieszkańców na jałowe dyskusje, na bycie opozycją „z zasady”, na wkładanie kija w szprychy tylko po 
to by zaistnieć, a w rezultacie pokazać całkowity swój bezwład, swoją własną bezradność i brak swoich własnych osiągnięć, co 
rodzi coraz większą frustrację i osamotnienie. A tacy radni w naszej radzie niestety też są. Jednak ufam, co pokazały mi naocznie 
zebrania wiejskie, że mieszkańcy takich radnych nie popierają. Odnośnie tej konkretnie sprawy bliskie są mi koncepcje Maxa 
Webera, najważniejsze by w działalności publicznej kierować się względami etyki przekonań i etyki odpowiedzialności, kto tego 
nie rozumie, bądź się w tym zatraci i pogubi, po prostu traci rację bytu w przestrzeni publicznej. Radni, sołtysi, moi współpra-
cownicy na co dzień wyznają również te zasady, które są mi bliskie.  Bo tak jak ja, kierują się tym, by w merytorycznej dyskusji 
dochodzić do konsensusu. Wychodzą z założenia, że wszystkim razem powinno zależeć na dobru mieszkańców i rozwoju gminy. 
Podkreślam również bardzo dobra współpracę z organizacjami pozarządowymi.
Jakie ma pan noworoczne postanowienia i życzenia na 2013 rok? 
Powiem krótko moim marzeniem jest móc zrealizować wszystko co sobie założyłem w planach inwestycyjnych dla rozwoju 
naszej gminy. Takim postanowieniem noworocznym, które sobie zakładam jest zrzucenie paru zbędnych kilogramów, które 
pojawiły się u mnie po ubiegłorocznej wielomiesięcznej kontuzji, której skutki odczuwam do dziś i przymusowym braku ruchu! 
Jestem byłym sportowcem i dla mnie to bolesne, że zostałem wyeliminowany z czynnego ruchu ze względów zdrowotnych. 
Zamierzam w tym postanowieniu wytrwać!!! Pragnę dla mnie osobiście i dla mojej rodziny by ten nadchodzący 2013 rok był 
szczęśliwszy, abyśmy w zdrowiu i szczęściu przeżyli wspólnie radośniejsze chwile, po stracie związanej ze śmiercią mojego taty, 
przed dwoma miesiącami. Chcę również móc spędzać ze swoimi najbliższymi więcej wolnego czasu. Jak mówi powiedzenie 
obyśmy tylko zdrowi byli. Czytelnikom „Kuriera Porajskiego” i wszystkim mieszkańcom Gminy Poraj życzę samych radosnych 
chwil w 2013 roku, samych sukcesów i spełnienia marzeń, tych osobistych i zawodowych. 

Dziękuję za rozmowę. 

rozmowa kuriera
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Urząd Gminy kontynuował w 2012 roku działania zmierzające do uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej na 
terenie gminy. W mijającym roku kontynuowano budowę odwodnienia znacznej części gminy, rozpoczęto budowę 
oczyszczalni ścieków w Żarkach Letnisku i Masłońskim oraz II etap kanalizacji Jastrzębia. Nowe inwestycje znacznie 
poprawiają stan gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Poraj. 

POWOŁANIE SPÓŁKI PORECO
Kontrole NIK-u z lat poprzednich wykazały wiele uchybień w funkcjonowaniu gospodarki wodno – ściekowej. Mając na uwa-
dze dobro gminy i aby uniknąć kar, postanowiono powołać gminną spółkę PORECO. W zakresie głównych obowiązków spółki 
znajdują się: zbiorowe zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków, utrzymanie czystości i porządku, budowa sieci i przyłączy 
wodociągowych i kanalizacyjnych, sprawy wynikające z nowej ustawy tzw. „śmieciowej” oraz szereg innych obowiązków z za-
kresu gospodarki komunalnej na terenie gminy Poraj. Jedynym wspólnikiem jest Gmina Poraj, która ma 100 % udziałów. „Mam 
nadzieję, że mieszkańcy już zauważają jakościową zmianę w zakresie gospodarki komunalnej, a w zasadzie tych codziennych spraw, 
które są najbliższe każdemu mieszkańcowi gminy”. – podkreśla Łukasz Stachera, wójt gminy.  

 
 
 

BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W 
ŻARKACH LETNISKU I MASŁOŃSKIM
W bieżącym roku rozpoczęła się budowa oczyszczalni ścieków w Żarkach 
Letnisku i Masłońskim oraz budowa kolektora odprowadzającego ścieki 
oczyszczone do rzeki Warty. Można śmiało powiedzieć, że to historyczny 
moment dla Żarek Letniska i Masłońskiego. Problemy związane z lokaliza-
cją oczyszczalni, które zrodziły się w minionej kadencji, powodując znacz-
ne opóźnienie w realizacji inwestycji, udało się definitywnie pokonać. Na 
realizację inwestycji czekały całe pokolenia mieszkańców obu miejsco-
wości. 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 odbiorników naturalnych 
oraz poprawę dostępu mieszkańców do nowoczesnej infrastruktury ka-
nalizacyjnej. Oczyszczalnia ścieków ma kosztować w sumie ok. 6 mln zł, 
w jej budowie partycypować będzie Gmina i Miasto Koziegłowy, z którą 
zostało już podpisane stosowne porozumienie. 

II ETAP BUDOWY KANALIZACJI W JASTRZĘBIU
Poprawa gospodarki wodno – ściekowej to niezbędny warunek poprawy jakości środowiska, gdyż to właśnie ścieki stanowią 

GOSPODARKA KOMUNALNA

Z przeprowadzonej kalkulacji przez spółkę wyni-

ka, iż cena wody za m3 powinna wynosić 2,64 zł, a za m3 

odprowadzanych ścieków 5,30 zł. W dniu 31 maja br. Rada 

Gminy uchwaliła ceny i stawki opłat w wysokości zapropo-

nowanej przez spółkę, natomiast na wniosek Wójta Gminy 

Poraj, Rada Gminy w Poraju podjęła decyzje o dokonaniu 

dopłaty z budżetu gminy dla każdego mieszkańca Gminy 

(zameldowanego w Gminie) w kwocie 80 groszy za m3 

wody i 1,95 za m3 odprowadzonych ścieków. W związku z 

powyższym cena wody dla mieszkańca Gminy za 1 m3 wy-

nosi 1,84 zł, a za m3 odprowadzonych ścieków 3,35 zł. Ceny 

te są cenami netto i będą obowiązywać przez 18 miesięcy.  

Chociaż ceny zostały podwyższone to nadal są najniższymi 

w naszym regionie.

Prezesem Spółki został Rafał Kępski. Działa Rada Nadzorcza Spółki. 

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

gospodarka komunalna
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jedno ze źródeł zanieczyszczeń wód powierzchniowych. W ubiegłym roku zbudowana została oczyszczalnia ścieków i przepro-
wadzono I etap budowy sieci kanalizacyjnej w ciągu ulic: Polnej, Mickiewicza (część) i 19-go Stycznia (do numeru 189). Obecnie 
rozpoczęto budowę II etapu kanalizacji miejscowości. 
Sieć kanalizacyjna budowana jest w ciągu ulic Wojska Polskiego i Zielonej. Dzięki budowie kanalizacji zmniejszy się ilość za-
nieczyszczeń 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.: kanalizacja sanitar-
na grawitacyjna wraz z przyłączami, kanalizacja sanitarna tłoczna oraz przepompownia ścieków. Wspomniany drugi etap ma 
kosztować ok. 4,8 mln zł, większą część środków na jego realizację Gmina ma zamiar pozyskać ze środków zewnętrznych. Urząd 
Gminy złożył wniosek do Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

KONTYNUACJA ODWODNIENIA GMINY
Ponieważ woda jest jednym z najgroźniejszych żywiołów, władze gminy z odpowiednim respektem i odpowiedzialnością po-
deszły do nowych inwestycji w tej dziedzinie, które są niezwykle ważne dla naszego bezpieczeństwa. W ubiegłym roku wyko-
nano prace na odcinkach o  łącznej długości 11 km oraz 2 przepusty. W bieżącym roku we wszystkich sołectwach Gminy Poraj 

kontynuowane były prace związane z wykonaniem odmuleń 
rowów i wykonaniem przepustów. Prace przebiegały etapowo. 
W 2012 roku przeprowadzono odmulenie rowów m.in. w: Poraj 
- na terenie osiedla „Kosmodrom” dł. ok. 310 mb, w rejonie ul. 
Zielonej i Przedsiębiorstwa „Złomrex” dł. ok. 300 mb; w Gęzy-
nie i Kuźnicy o łącznej długości 1700 m; Choroń - prace zwią-
zane z odprowadzaniem wody opadowej z rejonu ul. Krzywej 
i Partyzantów oraz w rejonie ul. Leśnej; Masłońskie - w rejonie 
ul. Letniskowej i ul. Ostrowskiej (prawa strona) dł. ok. 690 mb; 
Jastrząb - od ul. Polnej w kierunku rz. „Warta” dł. ok. 460 mb, 
w tym: naprawa przepustu na rowie w kierunku rz. „Warta” w 
ciągu ul. Polnej wykonanego z płyt drogowych; Żarki Letnisko 

- przy ul. Letniskowej i przy ul. Słonecznej dł. 640 mb. Ma to pomóc w zminimalizowaniu szkód, jakie niosą ze sobą ewentualne 
powodzie i podtopienia. Ponadto w Masłońskim wokół Budynku Wielofunkcyjnego wykonana została kanalizacja deszczowa i 
niezbędny drenaż. Prace przeprowadzane były etapowo, a wykonywanie kolejnych prac odwodnieniowych będzie realizowane 
sukcesywnie, we wszystkich sołectwach. 
Zakończono również prace przy położeniu nowej nitki kanalizacji w ciągu porajskich ulic Piotra Skargi i Fabryczna. Stare beto-
nowe rury, na odcinku blisko 400 m, zastąpiły nowoczesne rury z tworzywa sztucznego.

W 2012 roku kontynuowane są prace przy odwodnieniu gminy

Inwestycje na gminnych drogach to dla Urzędu Gminy Poraj jedno z priorytetowych zadań. W bieżącym roku 
przeprowadzono modernizację kilku odcinków dróg oraz zamontowano świetlenie uliczne, w wielu newralgicznych 
miejscach, celem zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców.  

INWESTYCJE W NOWE OŚWIETLENIE
W 2011 lampy zaświeciły m.in. na ul. Ogrodowej w Poraju, na ul. Ostrowskiej i Jurajskiej w Masłońskim oraz na Smużnej w Choroniu 
i tzw. ul. „Do Skorka” w Kuźnicy. Urząd Gminy Poraj w bieżącym roku kontynuował kolejne inwestycje, polegające na wymianie 
oświetlenia ulicznego. I tak, z nowych lamp mogą teraz cieszyć się m.in. mieszkańcy ul. Kolejowej, Ogrodowej i Kwiatowej 
w Poraju, a także na ul. 3 Maja i Armii Krajowej. Kolejnymi ulicami, na których zaświeciły nowe lampy były ul. Browarna i ul. 
Krzywa w Choroniu. W Żarkach Letnisku oświetlono ul. Żarecką, teren wokół parku u zbiegu ulic hr. Raczyńskiej i Grunwaldzkiej. 
Aktualnie w tej miejscowości montowane są lampy oświetleniowe na ul. Wesołej i Sportowej. Ponadto wykonano niezbędną 
dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę oświetlenia ulicznego wraz z uzgodnieniami na ulicach Wczasowej, 

Sportowej, Księżycowej, Wesołej, Żurawiej w Żarkach Letnisku, 
ul. Żareckiej i Sportowej w Masłońskim, drodze w Kuźnicy oraz 
w ulicach Partyzantów i Górskiej w Choroniu i ul. Chorońskiej 
w Poraju.
Położono ponadto 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.

drogi i oŚWiETLENiE

Lampy zmieniane są na nowe i energooszczędne, z rtęciowych 
na sodowe, oszczędniejsze o ok. 30%.

gospodarka komunalna
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INWESTYCJE DROGOWE
W minionym roku Urząd Gminy przeprowadził modernizację szeregu odcinków dróg. Były to m.in.: etap ul. Partyzan-
tów w Choroniu i ul. Sportowa w Masłońskim. Na wielu odcinkach pojawiły się również chodniki. W bieżącym roku 
inwestycje drogowe zrealizowano na zdecydowanie większą skalę. 

BUDOWA RONDA W PORAJU
Dobiegły końca prace przy budowie ronda 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 jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w 
Katowicach, a wykonawcą inwestycji firma „Drog-Bud” Sp. z o. 
o. w Częstochowie. Środki pochodzą z budżetu Województwa 
Śląskiego. 

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. W 
bieżącym roku przeprowadzono szereg inwestycji drogowych, które przyczyniają się do poprawy komfortu jazdy, zwiększają 
bezpieczeństwo na drogach oraz podnoszą rozwój gospodarczy gminy. 
               

 

 
 
 
 

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

ul. Sportowa w Poraju Wiele dróg uzupełniono tłuczniem, bądź frezem. 

Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu w okoli-
cach Zalewu Porajskiego

ul.Górska, Źródlana, Piwniczna, Studzienna w Choroniu

inwestycje drogowe
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Ponadto inwestycje obejmują szereg innych odcinków dróg, m.in. ul. Kochanowskiego, Wesoła, Leśna w Poraju, most na rzece 
Czarka w Żarkach Letnisku oraz 14 zjazdów na pola od drogi powiatowej w tej miejscowości. Ponadto szereg dróg zostało 
utwardzonych frezem bądź tłuczniem drogowym. Prace inwestycyjne to również chodniki przy następujących ulicach: w 
Poraju: I etap ul. Kościelna i Strażacka, ul. Wesoła, I etap ul. Leśna, I etap ul. Chorońska na odcinku od ul.Zielonej do skrzyżowania 
z ul.Graniczną; na ul. Letniskowej w Żarkach Letnisku oraz w rejonie ul. Górniczej i Okrężnej, a także dokumentację projektowo 
– kosztorysową na chodnik w Gęzynie na odcinku od szkoły do drogi powiatowej.

MODERNIZACJA PRZEJAZDU KOLEJOWEGO W PORAJU
Przed rokiem zmodernizowany został przejazd kolejowy w Żarkach Letnisku. Rok 2012, poprzez bardzo dobrą współpracę z PKP 
PLK w Częstochowie, zaowocował zmodernizowaniem przejazdu kolejowego w Poraju. Torowcy  położyli nową nawierzchnię 
ze specjalnej gumy uzyskiwanej z procesu recyclingu. Wykonano dodatkowo kilkudziesięciometrowy asfaltowy dojazd od 
ronda do przejazdu.

Na dzień uruchomienia przejazdu mieszkańcy Poraja i przejezdni czekali z niecierpliwością. Oddanie tego strategicznego 
obiektu kolejowego po remoncie znacznie ułatwi życie kierowcom, którzy do tej pory często stali w dość długim ogonku, 
czekając na przejazd pociągu i otwarcie szlabanu. Teraz przejazd odbywa się płynnie i zdecydowanie komfortowo.

Ponadto wykonano wiele prac na gminnych drogach: uzupełniano oznakowanie pionowe i poziome, wykaszano pobocza, za-
miatano, 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. 

Chodnik w Kuźnicy do Szkoły Oprócz dróg wykonano także niezbędne parkingi

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

W 2011 zmodernizowano przejazd w Żarkach Letnisko. W 2012 przejazd z Poraja do Choronia, po którym można już swobod-
nie przejechać. 

inwestycje drogowe 
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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, 
wychowanych patriotycznie, kreatywnych oraz potrafiących się swobodnie komunikować młodych mieszkańców Gmi-
ny oraz tworzenie systemu edukacyjnego umożliwiającego ciągłe podnoszenie jakości kształcenia i wychowania z wy-
korzystaniem coraz lepszej bazy szkół – takie cele przyświecają władzom Gminy w zakresie realizacji zadań oświato-
wych w Gminie Poraj. Czuwa nad tym Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół Gminy Poraj, kierowany przez Annę 
Sochę – Korendo.   
W 2011 roku spełniły się marzenia porajskich gimnazjalistów i rodziców o nowym budynku, bowiem oddano do użytku rozbu-
dowane Gimnazjum w Poraju. Była to najważniejsza inwestycja w oświatę. Powstała placówka na miarę XXI wieku. Jest i będzie 
wspaniałą wizytówką naszej gminy. Stworzone warunki pozwolą naszym dzieciom poszerzać umiejętności, rozwijać zaintereso-
wania, z wiarą patrzeć w przyszłość. Ukończono salę sportową przy budynku wielofunkcyjnym w Masłońskim.

WAKACYJNE REMONTY W SZKOŁACH
Wakacje były przede wszystkim czasem wypoczynku dla uczniów i nauczycieli, ale także czasem wytężonych prac remontowych 
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Poraj. W okresie wakacji przeprowadzono w nich szereg prac, mają-
cych na celu poprawę warunków sanitarno – technicznych. W każdej placówce zostały przeprowadzone prace przygotowawcze 
do roku szkolnego. Większość z nich zakończyła się przed pierwszym dzwonkiem. Zakres tych prac był szeroki i realizowany był 
we wszystkich placówkach.

 
 
 
 

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.

PRZEDSZKOLE W ŻARKACH LETNISKO
Władze gminy Poraj, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców dzieci w wieku przedszkolnym z Żarek Letniska, postano-
wiły rozwiązać problem braku dostatecznej ilości miejsc i dogodnych warunków do rozwoju ich dzieci. Wyłoniono projekt oraz 
wykonawcę inwestycji. Obiekt stanie naprzeciwko szkoły, w miejscu gdzie obecnie znajduje się parking.

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. Urząd Gminy Poraj już rozstrzygnął przetarg na wykonawcę obiektu – firmę 
„Monolit” z Myszkowa.    

Sporo prac również w tym roku włożono w estetyzację otoczenia szkół.

oświata
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NOWOCZESNA I EKOLOGICZNA SZKOŁA W CHORONIU  
To będzie pierwsza taka ciepła zima w Szkole Podstawowej w Choroniu. Wszystko dzięki wartej blisko 1 mln zł inwestycji – kom-
pleksowej termomodernizacji szkoły wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Jest to pierwsza w powiecie inwesty-
cja, polegająca na zamontowaniu pompy ciepła do ogrzewania budynku publicznego.

Będzie nie tylko nowocześnie, ale przede wszystkim ekologicznie, estetycznie i co najważniejsze ciepło – takie są efekty przepro-
wadzenia inwestycji w Szkole Podstawowej im. M.Konopnickiej w Choroniu. Za blisko milion złotych, przy wydatnym wsparciu 
środków unijnych przeprowadzono kompleksową termomodernizację budynku wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł 
energii. Gros środków stanowiły środki unijne pozyskane przez Urząd Gminy Poraj w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Prace, które przeprowadzono w sprinterskim tempie od wakacji, objęły 
również wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Docieplone zostały ściany zewnętrzne budynku oraz stropodach, wymieniona 
została instalacja c.o., a przede wszystkim zamontowano kolektory słoneczne i pompę ciepła wraz z geotermalnym źródłem 
ciepła na potrzeby c.o. oraz kotłownię gazową. Zamontowane urządzenia będą spełniały nowoczesne trendy funkcjonujące w 
obszarze ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami.

TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PORAJU

Rozpoczęły się prace przy termomodernizacji Szkoły Podstawowej im. kpt. Leonida Teligi w Poraju. 
Ocieplone zostaną ściany zewnętrzne, ściany piwniczne budynku, strop pod nieogrzewanym poddaszem. 

LEPSZY START DLA DZIECI Z GMINY PORAJ
Od października 2011 roku w szkołach podstawowych Gminy 
Poraj, dzięki pozyskanym przez Urząd Gminy środkom z Unii 
Europejskiej,  prowadzone są zajęcia dla uczniów potrzebu-
jących indywidualnego procesu nauczania oraz szczególnie 
uzdolnionych.
 Zakupiony sprzęt wzmocni bazę dydaktyczną szkoły i uatrak-
cyjni jakość prowadzonych zajęć. Do dwóch szkół podstawo-
wych w Choroniu i Kuźnicy Starej Urząd Gminy, w ramach 
pozyskanych środków z Ministerstwa Edukacji Narodowej, za-
kupił pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw dla najmłodszych 
uczniów.

W czwartek 15 listopada oficjalnie oddano inwestycję.

Termomodernizacja, którą wykonamy znacząco wpłynie na 
zapotrzebowanie wykorzystywanej i niezbędnej do ogrzania 
budynków energii. Zapotrzebowanie na energię w zmoderni-
zowanych budynkach ulegnie zdecydowanemu zmniejszeniu. 
To ważne przede z ekonomicznego punktu widzenia. Lecz nie 
tylko te czynniki brane są pod uwagę, gdyż Gmina nieustannie 
dba zarówno o podnoszenie standardu warunków nauczania 
w szkołach.

Wójt Gminy 
Łukasz Stachera

Obecnie, dzięki staraniom Urzędu Gminy, pozyskano szereg dodatkowego sprzętu, niezbędnego do realizacji programu

oświata
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WYDARZENIA PRZEDSZKOLNE I SZKOLNE:
W każdej ze szkół w ciągu roku szkolnego organizowanych jest kilkadziesiąt wszelkiego rodzaju wydarzeń szkolnych o charak-
terze kulturalnym, sportowym. Każde z nich niesie ze sobą nie tylko walory edukacyjno-wychowawcze, ale również stanowi 
ważny element promocji osiągnięć przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.     

 
 
 
 
 
 

NAGRADZAMY NAJZDOLNIEJSZYCH  I NAJLEPSZYCH
Wójt Gminy Poraj Łukasz Stachera nagrodził wyróżniających w pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczycieli oraz dyrekto-
rów szkół. Nagradzamy uczniów mających wybitne osiągnięcia w nauce. 
Władze Gminy Poraj nieustannie czynią starania o rozwój bazy dydaktycznej oraz podnoszenie jakości kształcenia w szkołach 
podległych Gminie Poraj.

Majówka Porajska Majówka w Jastrzębiu

Dzień Europejski w Kuźnicy Starej „Radosna Familiada” w Żarkach L. 

Festyn „Leśnych Skrzatów” w Poraju „Dzień Patrona” w Choroniu

Wszyscy, którzy do tej pory żyli zgodnie z literą prawa mogą spać spokojnie. Jednakże ci, którzy w jakikolwiek sposób dopuszczali 
się ewentualnych czynów niezgodnych z prawem, nie mogą już czuć się bezkarni, a obrazy które zarejestrowane są na zapisach z 
gminnych kamer powinny już dziś spędzać im sen z powiek. Nikt nie pozostanie bezkarny. 
          Wójt Gminy Poraj
           Łukasz Stachera     

oświata
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BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Władze Gminy przywiązują szczególną wagę do kwestii zapewnienia 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
Funkcjonuje Referat Zarządzania Kryzysowego oraz Gminny Zespół Reagowania Kryzysowego przy Wójcie Gminy Poraj. Na cze-
le Biura stoi b. komendant powiatowy myszkowskiej policji Henryk Sieradzki. Zespół Reagowania to kilkunastoosobowa grupa 
ekspertów różnych dziedzin, którzy w zakresie swoich kompetencji i umiejętności tworzą zespół doradczy Wójta ds. bezpieczeń-
stwa. Celem realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa w budżecie gminy zabezpieczane zostały środki finansowe z przezna-
czeniem na utrzymanie jednostek OSP, zapewnienie ich gotowości bojowej, zakupy sprzętu przeciwpożarowego, wyszkolenie i 
realizację remontów baz lokalowych – remiz strażackich. 

KONTYNUACJA BUDOWY MONITORINGU W GMINIE
Monitoring rozpoczęto instalować przed rokiem. W pełni funkcjonuje monitoring budynków użyteczności publicznej, sukce-
sywnie montowane są kamery w miejscach newralgicznych dla ruchu kołowego, na drogach wjazdowych do miejscowości, w 
ich centrach, miejscach potencjalnie zagrożonych aktami wandalizmu itp.

REORGANIZACJA STRUKTUR POLICJI  
Władze Gminy podejmowały usilne starania o pozostawienie w Poraju posterunku policji. Z uwagi na decyzję Komendy Woje-
wódzkiej Policji ostatecznie dokonano reorganizacji policyjnych struktur. Oficjalnie otwarto Komisariat Policji w Koziegłowach, 
w dużej mierze dla potrzeb mieszkańców naszej gminy. W I kwartale przyszłego roku powołane zostaną stałe dyżury policji w 
pomieszczeniach b. posterunku w Poraju.

Jednostka weszła w skład nowych policyjnych struktur, które decyzją wojewódzkich władz policji, powołano od 1 września br. 
Swoim zasięgiem Komisariat obejmuje częściowo teren gminy Poraj, sołectwa: Poraj, Choroń, Jastrząb, Dębowiec, Kuźnica Stara 
i Gęzyn. Sołectwa Żarki Letnisko i Masłońskie zostały objęte patrolem myszkowskich policjantów.

Zapisy z kamery na porajskim rondzie i z centrum Żarek Letniska 

Wszyscy, którzy do tej pory żyli zgodnie z literą prawa mogą spać spokojnie. Jednakże ci, którzy w jakikolwiek sposób dopuszczali 
się ewentualnych czynów niezgodnych z prawem, nie mogą już czuć się bezkarni, a obrazy które zarejestrowane są na zapisach z 
gminnych kamer powinny już dziś spędzać im sen z powiek. Nikt nie pozostanie bezkarny. 
          Wójt Gminy Poraj
           Łukasz Stachera     

Zakupiony również ze środków Urzędu Gminy policyjny samochód nadal patroluje ulice naszej gminy. Policjanci Komisariatu 
w Koziegłowach otrzymali profesjonalną latarkę do nocnych patroli w gminie Poraj

bezpieczeństwo publiczne
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MODERNIZACJA STRAŻNIC OSP 
Oprócz zakupu niezbędnego sprzętu Urząd Gminy przeznaczył również spore środki na modernizację remiz strażackich.

 
 
 
 

W 2011 roku remont przeszła remiza w Kuźnicy Starej. W 2012 roku gruntownej modernizacji doczekały się pomieszczenia dla 
jednostek OSP w Żarkach Letnisku i Choroniu, gdzie wykonano także parking i ogrodzenie remizy.   

ĆWICZENIA, EDUKACJA, PODNOSZENIE SPRAWNOŚCI BOJOWEJ 
Urząd Gminy Poraj współfinansuje zakup niezbędnego sprzętu 
do profesjonalnego funkcjonowania jednostek ochotniczych stra-
ży pożarnych. Nowy wóz bojowy trafił do Jastrzębia, w tym roku 
przewidziano zakup wozu do jednostki w Kuźnicy Starej. Oprócz 
podejmowanych działań i akcji ratowniczo – gaśniczych, strażacy z 
terenu gminy Poraj nieustannie podnoszą swoją sprawność bojo-
wą. Organizowane są Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze. 
Kilkudziesięciu strażaków ochotników wzięło udział w gminnych 
zawodach sportowo-pożarniczych OSP, które odbyły się w sobotę 
9 czerwca na boisku w Choroniu. 
Druhowie przekazywali również swoją cenną wiedzę o zagroże-
niach najmłodszym. Przedstawili dzieciom z przedszkoli i szkół 
podstawowych zasady działania straży pożarnej, prezentowali 
umundurowanie i podstawowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy, zapo-
znali uczniów z zasadami bezpieczeństwa, rodzajami zagrożeń i sposobami ich przeciwdziałania.

STRAŻACKIE ŚWIĘTA 
Tegoroczne obchody Dnia Strażaka w Gminie Poraj odbyły się 26 maja w Choroniu. 

 
 
 
 

Uroczystości uświetniła msza święta, nie zabrakło również odznaczeń dla strażaków. 

Urząd Gminy dba o to by strażacy ochotnicy służyli w coraz bardziej komfortowych warunkach

Strażacy ochotnicy chętnie biorą udział w zawodach, to do-
skonała okazja by sprawdzić swoje możliwości bojowe

Strażacy z jednostek ochotniczej straży pożarnej nieustannie podnoszą swoją sprawność bojową poprzez ćwiczenia oraz 
przekazują swoją wiedzę młodym 

Organizatorami świąt był porajski Zarząd Gminny Związku OSP. 

OchOtnicza straż pOżarna
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GMINA ŁADNIEJE. SPRAWNIEJSZA ADMINISTRACJA
W bieżącym roku kontynuowane były działania estetyzacji Gminy Poraj, zmierzające do tego aby w naszej gminie było 
nie tylko czysto, ale również ładnie i schludnie.

ESTETYZACJA GMINY
W zawrotnym tempie postępują prace przy estetyzacji gminy Poraj. W ubiegłym roku zadbano m.in. o teren wokół pomnika 
Marszałka Piłsudskiego w Poraju, powstał obelisk ku czci hrabiostwa Raczyńskich w Żarkach Letnisku oraz  przeprowadzono 
prace przy porajskim cmentarzu. W tym roku przyszedł czas na powstanie alejek w centrum Poraja oraz zagospodarowywany 
jest parkowy teren w centrum Żarek Letniska.  Budowa bezpiecznych alejek spacerowych, upiększanie otoczenia, wymiana 
starych płotów ogrodzeniowych przy obiektach gminnych – to priorytety w zakresie prac przy estetyzacji Gminy Poraj. Prace 

trwają na szeroką skalę. Zmianie ulegają stopniowo również centra wszystkich sołectw w gminie. Każdy z nas zauważa zapewne 
pozytywne zmiany wizualne w swym najbliższym otoczeniu.

ZAGOSPODAROWANIE „STAREGO URZĘDU GMINY”, PRZY UL. GÓRNICZEJ
Skutecznie rozwiązano kwestię własności budynku. Następnie przystąpiono do jego całkowitej modernizacji. Główne niezbędne 
prace wykonała własnymi siłami gminna brygada remontowo – budowlana. 

 
 
 

Budowa alejek w Żarkach Letnisku. Zrealizowano I etap budowy chodników przy blokach na ul. Górniczej w Poraju 

Wyremontowano zaplecze „Orlika” w Poraju. Powstało ogrodzenie porajskiego przedszkola.  

W budynku mieszczą się obecnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i gminna spółka komunalna PORECO. 

Odnowiono rotundy ogłoszeniowe w parku w Żarkach Letnisku.  Zdecydowanej metamorfozie poddano otoczenie Gminnego 
Ośrodka Kultury i Ośrodka Zdrowia  

administracja publiczna 
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Obiekt jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Kompleksowy remont przeszły 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. Z pewnością każdy kto w 
ciągu ostatnich kilkunastu miesiącach odwiedził Urząd Gminy Poraj zauważył korzystne zmiany. 

PROFESJONALNA ADMINISTRACJA PUBLICZNA 
Nieustannie dokonywany jest szereg zmian w organizacji pracy 
Urzędu Gminy Poraj. Celem wzrostu jakości obsługi mieszkańców 
Gmina pozyskała tzw. „stary Urząd Gminy” dla potrzeb GOPS i 
spółki PORECO. A w ubiegłym roku w Urzędzie Gminy, przy ul. 
Jasnej zmodernizowano część budynku, utworzono Biuro Po-
dawcze i Informacji, wyremontowano salę sesyjną. Nieustannie 
podnoszona jest jakość obsługi, świadczone są usługi adminis-
tracyjne w formie elektronicznej. Wszystko celem sprawniejszej 
i profesjonalnej pracy Urzędu.
Nieustannie podnoszone są również kwalifikacje i umiejętności 
urzędników, np. w obsłudze osób niepełnosprawnych – istnieje 
możliwość obsługi w języku migowym.  
Każdy, kto w ostatnim czasie odwiedził Urząd Gminy mógł 
przekonać się na własnej skórze, że po niemal dziesięciu latach bezładu i marazmu, do porajskiego Urzędu powrócił profes-
jonalizm. 

ROZSTRZYGNIĘTO KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD W GMINIE PORAJ
Po raz drugi odbył się konkurs na „Najładniejszy ogród Gminy 
Poraj”.  
Spośród wszystkich zgłoszonych ogrodów komisja konkursowa 
wyłoniła zwycięzców. I miejsca nie przyznano. Pierwszej na-
grody nie przyznano. II miejsca zdobyli ex equo Renata Rogal-
ska i Wojciech Łabuś z Poraja, Edyta i Zbigniew Ligus z Choronia 
oraz Robert Barczyk z Choronia. Komisja przyznała również dwa 
III miejsca, które przypadły Hubertowi Hetmańczykowi z Poraja 
i Adeli Płoch z Żarek Letniska.

Celem konkursu była poprawa estetyki, wyglądu 
oraz stanu środowiska naturalnego Gminy Poraj 
i wyróżnienie mieszkańców, którzy kładą nacisk 

na estetykę otaczającej ich przestrzeni.

Od tego roku UG Poraj obsługuje w języku migowym osoby 
głuchonieme i niedosłyszące 

EKOLOGIA
Działania władz Gminy Poraj w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska podporządkowane zostały nadrzędnemu celowi, 
jakim jest ochrona istniejących walorów przyrodniczych gminy. W związku z tym prowadzona jest wielokierunkowa 
działalność zorientowana na ochronę środowiska.

GMINA PORAJ REALIZUJE PROGRAM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI
Program 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 zanieczyszczeń poprzez ograniczenie zużycia paliw 
jest montaż odnawialnych źródeł energii– instalacji solarnych jako instalacji wspomagającej c.w.u.  Można więc było w ramach 
Programu wymienić kocioł/ piec na nowe urządzenie lub zamontować kolektor słoneczny. W ramach Zadania wynikającego z 
założeń Programu  zrealizowano poprzez inwestycje w budynkach indywidualnych, zlokalizowanych na terenie gminy Poraj 
poprzez: 36 zmodernizowanych źródeł ciepła i 15 instalacji solarnych. W 2012 r. kwota dofinansowania dla mieszkańca stanowiła 
maksymalnie 52% przy maksymalnej kwocie dofinansowania 7.800 zł w  przypadku montażu instalacji solarnych oraz 6 240 zł 
w przypadku modernizacji źródła ciepła. Przekazane środki pochodzą z pożyczki udzielonej Gminie Poraj przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Planuje się II etap Programu. 

GMINA PRZYGOTOWUJE SIĘ DO WDROŻENIA „USTAWY ŚMIECIOWEJ” 
Od 1 lipca 2013 r. to gmina będzie właścicielem odpadów wytworzonych przez mieszkańców, a następnie odbierze je, podda 
odzyskowi i unieszkodliwi. Nie będzie można już zawierać indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych. Dzięki 
wprowadzonym zmianom spełnione zostaną wymogi prawa unijnego, większa ilość odpadów zostanie poddana odzyskowi, 
a gmina będzie czystsza - zniknie pokusa nielegalnego pozbywania się odpadów poprzez ich spalanie i tworzenie dzikich 

administracja publiczna : : Ekologia  
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wysypisk śmieci. Mieszkańcy w ramach pełnionej opłaty będą mogli przekazywać odpady: zielone i ogrodowe, papier i tekturę, 
tworzywa sztuczne, metale, szkło, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, 
zużyte opony, przeterminowane lekarstwa, a za dodatkową opłatą odpady budowlane i rozbiórkowe. Pamiętajmy, że zmiany 
to nie lokalny wymysł, ale konieczność wynikająca ze zmiany przepisów. Inne samorządy czeka to samo! Aktualnie trwają 
procedury przygotowawcze. 

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. Kontynuowane były również w 2012 
roku.

„Czysty Las, Czyste Letnisko”
Mieszkańcy Żarek Letniska i letnicy wspólnie z Urzędem Gminy realizują program „Czysty Las, Czyste Letnisko”. Osiągnięcie 
wspólnych korzyści jakimi są likwidacja dzikich wysypisk odpadów komunalnych w okolicznych lasach prywatnych 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 zaplanowane i zrealizowane społecznie 
każdorazowo bierze w nich udział po ok. 100 osób. 

 
 
 
 
 

Ze środków Urzędu Gminy zakupiono kosze parkowe, 600 par rękawic „wampirków”, 1000 szt. super mocnych worków 120 
l., sfinansowano wydruk 1600 afiszy zachęcających mieszkańców do akcji. Wójt Łukasz Stachera zdecydował o zakupie toreb 
ekologicznych z logo Gminy, kontynuowany jest również montaż tabliczek, na ogrodzeniach „tzw. Eko-Mieszkańców”.

„Zalew w Poraju, czysto jak w raju”

Urząd Gminy w bieżącym roku zaangażował również środki i pomoc organizacyjną w akcji „Zalew w Poraju, czysto jak w raju”. W 
trakcie tej akcji sprzątane są tereny miejscowości przyzalewowych. 
    

Tylko w tym roku, dzięki wspólnym działaniom, zebrano blisko 52800 litrów śmieci

W bieżącym roku kontynuowano akcję „Zalew w Poraju, czysto jak w raju”. Gmina zakupiła torby ekologiczne, plakaty oraz rękawice 

Rezultatem zorganizowanych zbiórek są: 11,18 ton odpadów wielkogabarytowych, 3,96 ton zuzytego sprzętu RTV/AGD, 23,42 ton 
zużytych opon, 9,4 ton tekstyliów

ekologia
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ZORGANIZOWANE ZBIÓRKI ODPADÓW I ŚMIECI
W tym roku w gminie Poraj kontynuowana była selektywna zbiórka odpadów, zużytych opon, śmieci wielkogabarytowych, 
baterii, tekstyliów oraz sprzętu RTV i AGD. Celem wprowadzenia zorganizowanych zbiórek był zamiar uporządkowania 
gospodarki odpadami, wykorzystania surowców wtórnych 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 mieszkańców gminy.
Szkoły na prośbę Urzędu Gminy prowadzą zbiórkę zużytych baterii. Za każdy zebrany kilogram otrzymują 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 odporność ogniowa 
i zabezpieczenia ogniochronne elementów narażonych na wysoką temperaturę, a także w tkaninach wygłuszających hałas. 
Aktualnie w związku z zamiarem wystąpienia Urzędu Gminy  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 
– etap I” mieszkańcy zamierzający skorzystać z tego dofinansowania mieli nieprzekraczalny termin do 21 grudnia na złożenie 
stosownych wniosków. 

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 Poraj, 
które  przywiązują dużą wagę do ochrony środowiska i 
zachowania czystości w gminie. 

Kontynuowano w tym roku montaż koszy ulicznych w punk-
tach, gdzie dziennie przewija się największa liczba miesz-

kańców i turystów tak, by mieli możliwość wyrzucania śmieci 
właśnie do koszy, a nie na trawniki czy pod własne nogi

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 
podejmuje zakrojone na szeroką skalę działania zmierzające 
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 ekologiczna Gmina 
Poraj, atrakcyjna dla turystów i mieszkańców 

Szczególną uwagę poświęca się najmłodszemu pokoleniu, 
poprzez aktywne włączanie go do działań proekologicznych 
i prowadząc odpowiednią edukację proekologiczną, ukierunko-
wującą od najmłodszych lat na ekologiczny model życia.

POMOC SPOŁECZNA, SŁUŻBA ZDROWIA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju niesie pomoc rodzinom, osobom niepełnosprawnym, bezdom-
nym, niezaradnym życiowo i znajdującym się  w trudnej sytuacji.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju przyznał pomoc i wypłacił zasiłki celowe dla  130 rodzin a także w szcze-
gólnie uzasadnionych przypadkach specjalne zasiłki celowe. Zasiłki celowe wypłacono na łączną kwotę 29.320,18zł. (za 
3 kwartały). Zasiłki najczęściej udzielane były na dofinansowanie do zakupu opału, leków, zakupu artykułów żywnościo-
wych, odzieży.
O pomoc finansową w formie zasiłku celowego do dnia 01.10.2012r.  mogły ubiegać się osoby, których dochód w rodzi-
nie nie przekraczał kwoty 351 zł. a dla osoby samotnie gospodarującej 477 zł., a od 01.10.2012r.  w związku ze zmianą 
kryterium dochodowego 456 zł dla osoby w rodzinie oraz  542 zł dla osoby samotnie gospodarującej. Z pomocy w formie 
wypłaty zasiłków okresowych skorzystało 16 rodzin na kwotę 4775.21zł. (za 3 kwartały). Zasiłki te przyznawane były ze 
względu na bezrobocie lub długotrwałą chorobę  w rodzinie.
 Z zasiłków stałych skorzystało 55 osób na blisko 170 tys. zł (za 3 kwartały). Były to osoby niezdolne do pracy z 
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powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 
 Ośrodek Pomocy Społecznej opłacił także należność za schronienie dla 3 osób bezdomnych, ostatnio zamel-
dowanych na terenie Gminy Poraj. Natomiast 2 osoby samotne przebywają w Domu Pomocy Społecznej. Z dodatków 
mieszkaniowych skorzystało 5 rodzin.
GOPS realizuje wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Programem objęte są dzieci od przedszkola 
do ukończenia szkoły średniej. Z dożywiania do tej   pory skorzystało 143 dzieci i młodzieży.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania z zakresu wypłat z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenia 
działań wobec dłużników alimentacyjnych zmierzające do ich aktywizacji i do spłaty zadłużenia alimentacyjnego.
Z pomocy w formie świadczeń rodzinnych i świadczeń opiekuńczych skorzystało około 740 rodzin na kwotę blisko 1,5 
mln zł. Z zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000 zł., czyli tzw. becikowego skorzystało 41 osób, a z 
funduszu alimentacyjnego 48 osób na sumę blisko 260 tys. zł. (za 3 kwartały).
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju świadczy również pomoc w formie usług opiekuńczych. Pomocą objętych 
było 6 osób. Z pomocy w formie uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej organizowanych, środowiskowych do-
mach samopomocy skorzystało 5 osób.
Dzięki współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z Bankiem Żywności w Częstochowie oraz Polskim Związkiem 
Niewidomych – Koło Poraj możliwe było wsparcie dla ok. 460 osób potrzebujących w artykuły żywnościowe w szerokim 
asortymencie w ramach Programu PEAD. Pomoc ta była przeznaczona dla osób o niskim uposażeniu, rodzin wielodziet-
nych, niepełnosprawnych. Poprzez udział w unijnym programie pomocy żywnościowej PEAD w roku 2012 przekazano 
mieszkańcom gminy żywność o łącznej wadze ponad 20 ton produktów żywnościowych.
Z Kuratorium Oświaty w Katowicach otrzymaliśmy 2 skierowania na bezpłatne kolonie – wypoczynek letni oraz z ZHP 
w Myszkowie 7 miejsc. Po rozeznaniu środowisk przez pracowników socjalnych zakwalifikowano 9 dzieci z rodzin o 
najniższych dochodach, wielodzietnych, dysfunkcyjnych. 2-je dzieci odbyło wypoczynek letni w Ustce, natomiast 7-ro 
wyjechało na obóz harcerski do Siamoszyc.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju w 2012r. realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu 
Społecznego: Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość-promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gmi-
nie Poraj, w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w którym 
bierze udział 9 uczestników, oraz 2 rezerwowych. Wszyscy uczestnicy projektu ukończyli cykl szkoleń , podnoszących 
kwalifikacje i umiejętności. Osoby uczestniczyły w szkoleniach zawodowych: magazynier z uprawnieniami na wózek 
widłowy, profesjonalny kurs florystyczny.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju zapewnia obsługę Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, który został 
powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Poraj.  Na chwilę obecną sporządzonych zostało 14 „Niebieskich Kart”, w tym 1  
przez pracownika socjalnego, pozostałe przez policję. W  ramach działań  zespołu interdyscyplinarnego  rodziny  objęto  
stosowaną pomocą. „Każda  osoba , zgłaszająca się do Ośrodka  otrzymuje odpowiednią pomoc w stosunku do możliwo-
ści finansowych ośrodka oraz   informacje i pracę socjalną.” - podsumowuje funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej jego kierownik Celina Giermala. Ośrodek Pomocy Społecznej zabezpiecza potrzeby i oczekiwania zgłaszają-
cych się osób i podopiecznych w miarę posiadanych środków  finansowych i możliwości. 

TERMOMODERNIZACJA GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
Na tę inwestycję mieszkańcy gminy, a najbardziej pacjenci Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poraju czekali latami. Jeden 
z najbardziej strategicznych obiektów w Poraju wywoływał mieszane odczucia estetyczne. Urzędowi Gminy udało się 
właśnie pozyskać środki zewnętrzne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach. W sumie wartość 
zadania wyniesie ok. 780 tys. zł, z czego blisko 300 tys. zł stanowić będzie dotacja z WFOŚiGW, a ponad 180 tys. zł czę-
ściowo umarzalna pożyczka, udzielona przez tę instytucję, reszta to środki własne.

„Jestem przekonany, że usługi świadczone w Ośrod-
ku Zdrowia będą na wysokim poziomie. Najważ-
niejszym dobrem jest zdrowie pacjenta, a wszelkie 
działania, które podejmujemy czynimy z myślą o 
dobru pacjenta. Dlatego cieszy fakt, że udało nam 
się pozyskać niezbędne dofinansowanie na reali-
zację tej inwestycji”  - mówi Łukasz Stachera, wójt 
Gminy Poraj.

W ramach inwestycji docieplone zostaną ściany zewnętrzne i piwniczne budynku oraz stropu. Przebudowana zostanie kotłownia, 
wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania oraz wymienione będzie ogrzewanie z kotłowni węglowej na gazową.  

ekologia : : służba zdrowia
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KULTURA
Działania władz gminy zmierzają do budowy pozycji Gminy Poraj, jako wiodącego ośrodka kulturalnego regionu. Orga-
nizatorem imprez kulturalnych był Gminny Ośrodek Kultury, Referat Promocji UG i organizacje pozarządowe. 

NOWA DYREKCJA GOK
Najważniejsza instytucja kultury Gminy Poraj – Gminny Ośrodek Kultury funkcjonował już w całkowicie zmodernizowanym 
budynku. Wiosną nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora. Z dniem 16 lutego na stanowisko powołana została Magdalena 
Ryziuk – Wilk. Instytucji nadane zostało także imię Janusza Gniatkowskiego.  

 
 
 
 

W 2011 roku budynek Gminnego Ośrodka Kultury, dzięki wsparciu środków unijnych, przeszedł gruntowną modernizację. W 
bieżącym roku ocieplono ścianę południową i wschodnią. Zdecydowanej poprawie uległa estetyka wokół obiektu. 

GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
W Gminnym Ośrodku Kultury prężnie działała Galeria Sztuki Współczesnej. 

 
 
 
 

W ciągu roku zorganizowanych zostało w niej kilkanaście wystaw, głównie lokalnych twórców, w tym: Zofii Chwastek, Eweliny 
Kustry, Marty Raźniewskiej, ale także wystawa szkła artystycznego Adama Kruszyńskiego czy poplenerowa wystawa utytułowa-
nych artystów z całej Polski - „Bobolice 2012”. 

IMPREZY PLENEROWE
Dzięki współdziałaniu Gminnego Ośrodka Kultury, Urzędu Gminy Poraj oraz aktywnej społeczności lokalnej rozwijamy, tworzy-
my 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 kultural-
nych.  Warto wymienić te najważniejsze z nich:

III Festiwal Piosenek Janusza Gniatkowskiego 
W dniach 9-10 czerwca w Poraju usłyszeliśmy największe przeboje Janusza Gniatkowskiego w wykonaniu m.in. Krystyny Ma-
ciejewskiej, Renaty Danel, Edwarda Hulewicza, Anny Świątczak-Wiśniewskiej i Romualda Spychalskiego. Artystów amatorów 
oceniało jury w składzie: Hanna Rek, Maria Szabłowska, Marek Gaszyński, Czesław Majewski i Paweł Sztompke. Koncerty popro-

Nowym dyrektorem GOK została Magdalena Ryziuk – Wilk, a instytucja zyskała także swojego patrona – Janusza Gniatkowskiego

Dzięki Galerii gminie udało się stworzyć klimat i atmosferę do prezentacji dorobku artystów

Festiwal z roku na rok zyskuje coraz większą renomę 

kultura
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wadzili Ryszard Rembiszewski, Renata Bocian i Andrzej Kozłowski. Organizatorami Festiwalu byli: Stowarzyszenie Miłośników 
Twórczości Janusza Gniatkowskiego „Apasjonata”, Urząd Gminy Poraj, Gminny Ośrodek Kultury w Poraju. Festiwal współorgani-
zowany był przy wsparciu środków Województwa Śląskiego i Gminy Poraj. 
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 doświad-
czeń artystycznych oraz wyłanianie i promocja młodych talentów. Organizatorzy już pracują nad kolejną edycją festiwalu. 

III „Imieniny Hrabiny” 
Po raz trzeci, w sobotę 1 września, mieszkańcy Żarek Letniska oraz turyści i letnicy mieli okazję poczuć niezwykły klimat lat 20-
tych i 30-tych ubiegłego wieku. Wszystko dzięki inicjatywie Towarzystwa Przyjaciół Żarek Letniska, które w swojej miejscowości 
zorganizowało kolejne już imieniny hr. Stefanii Raczyńskiej. Imprezę wsparł Urząd Gminy Poraj. 

 
 
 
 

Widowisko, na które złożył się m.in.: korowód postaci przebranych w stroje z tamtej epoki to doskonały sposób na promocję 
miejscowości, o czym świadczą tłumy, które przybyły by wspaniale bawić się Imieninach. 

 VI Folkloriada Jurajska „Starodawne i bliskie czasy”. 
W Żarkach Letnisku już po raz szósty odbyła się Folkloriada Jurajska „Starodawne i bliskie czasy”. Podczas weekendu 3-4.08 do gmi-
ny Poraj zjechały zespoły śpiewacze, folklorystyczne, taneczne oraz kapele biesiadne z bliższych i dalszych regionów Polski.  
     . 

Podczas koncertów odbywały się również Targi Sztuki Ludowej, prezentowana była kuchnia regionalna. 

II Chorońskie Prażuchy
Prażuchy, grochówka, cimorajdy, kućmoki, kapusta z grochem oraz ciasta domowego wypieku – królowały na „II Chorońskich 
prażuchach”, które odbyły się w sobotę 18 sierpnia br. w Alei Lipowej. Nie zabrakło dobrej muzyki, wspomnień z PRL-u i praw-
dziwych tłumów uczestników dobrej zabawy. 

 
 
 
 

Impreza oprócz degustacji potraw, objęła mnóstwo atrakcji i konkursów z nagrodami oraz ekspozycje motoryzacji, wystroju 
wnętrz i sprzętu obrony cywilnej z okresu PRL. 

XX Finał WOŚP
Czterdziestu wolontariuszy z puszkami oraz dwudziestu kolejnych na zapleczu porajskiego kina „Bajka” uczestniczyło w tego-
rocznym, jubileuszowym 20 finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W rolę hrabiostwa wcielili się wójt Łukasz Stachera i Dorota Cebula 

Niezapomniane dwa dni pozwoliło mieszkańcom naszej gminy, powiatu i turystom miło spędzić czas

kultura
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Występy lokalnych zespołów ściągnęły wielu chętnych. Zbiór-
ka pieniędzy na ulicach gminy oraz aukcja, w trakcie trwania 
finału, przyniosły rekordową zebraną kwotę ponad 12.800 zł. 

Warsztaty kulinarne
W tym roku zainaugurowano popularne i cieszące się dużą 
frekwencją Warsztaty Kulinarne. Entuzjaści gotowania spo-
tykają się w rożnych miejscowościach, by uczyć się wspólnie 
trudnej sztuki kulinarnej.  
Uczestnicy wspólnie gotują, wzbogacają swój warsztat kuli-
narny, 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. 

DZIAŁO SIĘ W TYM ROKU
Oprócz głównych, sztandarowych i cyklicznych imprez kulturalnych, niezwykle ważnych dla promocji kultury Gminy Poraj, zre-
alizowano szereg wydarzeń. Przypomnijmy te ważniejsze z nich:

 
 
 
 
 
 
 

50 Rocznica istnienia KGW Jastrząb i KGW Kuźnica 50 Rocznica istnienia KGW „Porajanki” 

5 rocznica istnienia KGW „Malwy” 1 Rocznica istnienia Klubu „Natalinki”

Gmina Poraj na Dożynkach Powiatowych Dzień Papieski w Poraju

kultura
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NOWE ZAJĘCIA 
Zdecydowanie wzbogaciła się oferta GOK skierowana do wszystkich chętnych mieszkańców gminy, choć korzystają z niej także 
mieszkańcy okolicznych gmin i przyjezdni. Dodatkowe zajęcia:

STREFA DOBREJ MUZYKI
W piątek 29 czerwca w Amfiteatrze w Żarkach Letnisku powi-
taliśmy wakacje w „ Strefie Dobrej Muzyki”. To wyjątkowe – bo 
adresowane do młodzieży – przedsięwzięcie artystyczne zain-
augurowało sezon letni w Gminie Poraj. 
Strefa Dobrej Muzyki była zainicjowana przez radnych z Żarek 
Letniska Barbarę Trząskowską-Szcześniak i Krzysztofa Klimka, 
będąc uzupełnieniem oferty o przedsięwzięcie adresowane do 
młodych ludzi. 

W cyklu Spotkania Wokół Filmu  gościli wybitni aktorzy Zainaugurowano sezon koncertów w Altanie w Żarkach Letnisku

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

„Szalona Piątka” odniosła sukces wWarszawie

Taniec „zumba” Warsztaty Teatralne 

Aerobik Warsztaty Ceramiki Artystycznej

kultura
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RUSZA PRZEBUDOWA KINA „BAJKA”
Zapewne wszyscy mieszkańcy gminy Poraj, posiadający niższy numer PESEL pamiętają świetną prosperitę porajskiego 
Kina „Bajka”. Władze gminy dążą do przywrócenia świetności obiektu. 
Przebudowana zostanie sala kinowa oraz przylegający istniejący budynek zaplecza socjalnego – świetlicy, rozebrane zostaną 
jedne ze schodów zewnętrznych. Nowoczesny wygląd i funkcjonalność zyska właśnie sama sala kinowa. Ustawiony będzie zu-
pełnie inny układ krzeseł widowni, z pozyskaniem większej ilości miejsc siedzących – w sumie ok. 150 osób. Ponadto wykonane 
zostaną takie prace, które umożliwią jak najlepszą funkcjonalność obiektu. Jak zapewne mieszkańcy gminy pamiętają, trwały 
kilkumiesięczne dyskusje co zrobić z zabytkowym obiektem 
ponad stuletniego kina: czy wyburzyć obiekt całkowicie, a w 
jego miejsce postawić nowoczesny obiekt czy też gruntownie 
modernizując istniejący budynek pozostawić obecną bryłę ar-
chitektoniczną? Zwyciężyły sentymenty, podparte względami 
ekonomicznymi. I w ten sposób powstanie zmodernizowany 
obiekt na bazie już istniejącego, z nowoczesnym i w pełni 
funkcjonalnym wnętrzem. Wkrótce budynek przejdzie gene-
ralną przebudowę.
Sporą część środków Urząd Gminy pozyska z funduszy zewnętrz-
nych. Już wkrótce wszyscy mieszkańcy gminy korzystać będą 
mogli z nowoczesnego obiektu kinowego, który służył będzie 
również innym wydarzeniom kulturalnym. Powstanie sala kino-
wa i widowiskowa, która pozbawi obiekt kompleksów wobec nie-
jednego multipleksu kinowego.

BAL MECENASA KULTURY 2011
W sobotę 21 kwietnia w Ośrodku Szkoleniowym „Poraj” w Ja-
strzębiu odbyła 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. Waż-
ną funkcję w tym względzie spełniają imprezy szkolne, które w 
minionym roku licznie zorganizowały wszystkie placówki oświa-
towe Gminy Poraj.

ŚWIĘTA PAŃSTWOWE 

Ważną rolę w życiu społecznym gminy w bieżącym roku pełniły również uroczystości państwowe.  
Organizowano Święta Konstytucji 3 Maja oraz 94 Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości Święto Narodowe 11 Listopada.

Ideą przedsięwzięcia jest wyrażenie wdzięczności dla wszystkich 
firm, instytucji i osób prywatnych zaangażowanych we wsparcie 

imprez kulturalnych odbywających się na terenie gminy. 

Dzięki organizacji imprez o charakterze kulturalnym dzieci i mło-
dzież mogą pogłębiać określoną wiedzę oraz poczucie chęci do 

działania i rozwijania zdolności

Gmina Poraj kultywuje tradycje, organizując obchody świąt państwowych  

kultura
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SPORT I REKREACJA
Obecne władze Gminy wspierają rozwój kultury fizycznej i sportu, stwarzając warunki i możliwości dzieciom i młodzie-
ży do rozwijania zainteresowań sportowych, poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty sportowej. Intensywnie rozbudo-
wywana jest infrastruktura sportowa. W bieżącym roku pomoc finansową uzyskały kluby sportowe, zorganizowaliśmy 
szereg imprez sportowych o charakterze ogólnopolskim, regionalnym i gminnym. Rozbudowywaliśmy infrastrukturę i 
bazę sportową. 

IMPREZY SPORTOWE:
Ogólnopolski Wyścig w Kolarstwie Przełajowym o Puchar Wójta Gminy Poraj
Drugi rok z rzędu w naszej gminie zagościli kolarze. W niedzielę 28 października odbył się wyścig przełajowców.  

Trasa wyścigu została rozplanowana w niezwykle malowniczej, jak na kolarskie zmagania scenerii, w Masłońskim, ulicami Sło-
neczną i Sportową i przez „dziką plażę”. Zawodnicy mieli do pokonania niełatwą technicznie rundę. Nie brakowało podbiegów, 
zjazdów, a także odcinków pokrytych piaskiem. Organizatorem zawodów był MGLKS „Błękitni” Koziegłowy i Urząd Gminy Po-
raj. 

Jurajski Puchar Nordic Walking
Po raz pierwszy w historii w Gminie Poraj odbyły się zawody Jurajskiego Pucharu Nordic Walking. Jego organizatorami byli 
Urząd Gminy Poraj, LKS Polonia Poraj, PTKKFiS oraz „Run-Podkowa” Janów. 

 
 
 
 

35-lecie LKS „Polonii” Poraj
Grali jak z nut, kochała ich cała Polska, a mówi się o nich do dziś. „Orły Górskiego” to prawdopodobnie najlepsza reprezentacja 
piłkarska jaką kiedykolwiek miała Polska. W sobotę 25 sierpnia niektórzy zawodnicy z tej drużyny zawitali do Poraja. Okazją do 
rozegrania meczu przez byłych reprezentantów Polski stały się obchody jubileuszu 35-lecia istnienia Klubu „Polonia” Poraj. 

Po raz drugi w Masłońskim zagościli kolarze

Patronat nad imprezą objął wójt Łukasz Stachera, a na linii startu zameldowało się blisko dziewięćdziesięciu biegaczy z wojewódz-
twa śląskiego.

Prawdziwą gratką dla kibiców był mecz b. reprezentantów Polski „Orłów Górskiego”  z oldbojami Polonii Poraj.  Wieloletni aktywni 
działacze klubu  zostali wyróżnieni przez wójta Łukasza Stacherę honorową statuetką.  

sport i rekreacja
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Gminna Spartakiada Lekkoatletyczna 
Drugi raz z rzędu wszystkie dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Poraj, miały okazję zmierzyć swoje siły na 
profesjonalnym stadionie lekkoatletycznym. Zawody odbyły się 4 czerwca na lekkoatletycznym stadionie Centralnego Klubu 
Sportowego „Budowlani” w Częstochowie. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Na młodych zawodnikach stadion lekkoatletyczny wywarł niezapomniane wrażenia. Było to niemal dla wszystkich, pierwsze w 
życiu zetknięcie się z profesjonalnym, w pełni wyposażonym obiektem sportowym. 

Spartakiada przedszkolaków
Blisko pięćdziesięciu przedszkolaków wzięło udział w Spar-
takiadzie Przedszkolaków, która  odbyła się w remizie OSP w 
Choroniu. Dużo więcej maluchów kibicowało swoim kolegom 
na trybunach. W Spartakiadzie rywalizowały dzieci ze wszyst-
kich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. 
Impreza poza perfekcyjną organizacją, miała również przemy-
ślaną oprawę w olimpijskim stylu.

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Gminna Spartakiada Lekkoatletyczna dla dzieci i młodzieży szkolnej z gminy Poraj

Impreza miała na celu propagowanie wśród najmłodszych 
mieszkańców gminy sportu jako sposobu na zdrowy styl życia 

i jego popularyzację.

W Poraju gościli badmintoniści z ekstraklasy i olimpijczycy Wsparcie uzyskał nowopowstały Yacht Club „Korsarz”

Po raz drugi odbyły się „Szantynalia” ze wsparciem UG Poraj. Sukcesy na wodach regionu odnosi Yacht Club „Zefir- Drakkar”

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

sport i rekreacja
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SPORTOWE IMPREZY W SZKOŁACH
Ważną rolę w promowaniu sportu i rekreacji na terenie gminy odgrywa współzawodnictwo szkolne. Imprezy mają charakter 
zawodów międzyszkolnych i cieszą się one ogromnym zainteresowaniem nie tylko wśród młodzieży, ale również wśród całej 
lokalnej społeczności. 

 
 
 
 

W Gminie Poraj uczą dzieci bezpieczeństwa i samorozwoju
Wdrażany obecnie w Gminie Poraj projekt „Niewidzialna tarcza - Program szkoleniowy- bezpieczne dziecko w gminie Poraj”. Pro-
jekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Realizowany jest w Gminie od sierpnia br.  W projekcie biorą udział dziewczynki i chłopcy w 
wieku od 6 do 12 lat. 

 
 
 
 
 

Wsparcie dla organizacji pozarządowych
Celem współpracy było upowszechnianie kultury fizycznej i realizacja programów sportowych dla dzieci i młodzieży poprzez 
stwarzanie 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 koszykowa, badminton, wspinaczka skałkowa, tenis stołowy, boks, sporty wodne i inne dyscypliny sportowe. 
W tym celu Wójt Gminy Poraj ogłosił dwa konkursy ofert na realizację zadań w dziedzinie  kultury fizycznej. W 2012 roku ogło-
szono i rozstrzygnięto dwa konkursy na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu, na zadania pod nazwą:  

Sukcesy odnoszą biegacze z „Leśnych Ludków” W Masłońskim odbyły się Mistrzostwa Polski w skoku w dal z miejsca

W ciągu całego roku 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 kilkadziesiąt 
imprez sportowych.

Zajęcia praktyczne realizowane są z zakresu bezpieczeństwa i samoobrony - nabycie umiejętności samoobrony, zajęcia teoretycz-
ne z zakresu bezpiecznych zachowań - podwyższenie u dzieci wiedzy radzenia sobie z niebezpieczeństwami oraz moduł pierwszej 
pomocy medycznej.

sport i rekreacja
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„Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Poraj”, na łączną kwotę 
200 tys. zł. Zwycięzcami konkursu zostały 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. Współpraca pozafinansowa Gminy z organizacjami pozarzą-
dowymi polegała na wspieraniu działań zorganizowanych prowadzonych przez Ludowy Klub Sportowy „Polonia” Poraj, Porajskie 
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu w Poraju oraz Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum im. Kazimierza 
Górskiego w Poraju, w zakresie sportu dla dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Gminy Poraj w różnych dyscyplinach sportowych.

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY I BAZY REKREACYJNO - SPORTOWEJ
Istotną rzeczą jest funkcjonowanie niezbędnej bazy sportowej w gminie. Dlatego kontynuowano działania mające na celu roz-
wój infrastruktury sportowej. Obok istniejących „Orlików” w Poraju i Żarkach Letnisku powstały do tej pory siłowania zewnętrz-
na w Poraju, boiska do piłki plażowej w Poraju, Choroniu i Żarkach Letnisku, place zabaw w Poraju, Żarkach Letnisku, Choroniu 
i Jastrzębiu, rampa przy „Orliku” w Żarkach Letnisku. Zagospodarowano basen kąpielowy w Żarkach Letnisku.

Budowa kompleksu sportowo-kulturalno-rekreacyjnego w Poraju 
Gmina Poraj ma szansę stać się wiodącym punktem na kulturalno–sportowo-rekreacyjnej mapie regionu. Wszystko za 
sprawą powstającej tu dużej infrastruktury wokół istniejącego kompleksu sportowego „Orlik 2012”. 
Koszt inwestycji to kwota rzędu ok. 1,6 mln zł, a w jej ramach powstaną - w części rekreacyjno - sportowej: pełnowymia-
rowa 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, pełno-
wymiarowa scena z oświetleniem i nagłośnieniem, widownia z krzesłami na 500 osób. Powstanie również infrastruktura 
uzupełniająca w postaci: budynku szatniowo – toaletowo – gospodarczego, parkingów, ogrodzenia terenu, chodników, 
oświetlenia terenu i monitoringu.

Basen kąpielowy w Żarkach Letnisku
Zmodernizowany w 2011 roku basen kąpielowy w Żarkach Let-
nisku również w tym roku był niezwykle popularną atrakcją w 
okresie gorącego lata. Zakupiono zabezpieczenie ratownicze.

Rozwój wspinaczki skałkowej – kamień i ścianka
W Gimnazjum w Poraju stanęła ściana do wspinaczki skałkowej oraz kamień boulderowy do uprawiania tej dyscypliny sportu, 

W zakresie sportu wsparcie uzyskały m.in. „Zefir-Drakkar” i LKS „Polonia” Poraj

Basen w Żarkach Letnisku latem przeżywał prawdziwe oblężenie. 
Powraca niegdysiejsza świetność obiektu

W Poraju stanęły dwa nowe obiekty do wspinaczki skałkowej

sport i rekreacja 
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który stanął przy kompleksie sportowym „Orlik 2012”. Służyć ma głównie dzieciom, by załapały bakcyla wspinaczki skałkowej. 
Urząd Gminy na ich powstanie uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych.
Wkrótce w Poraju, przy Ludowym Klubie Sportowym „Polonia” Poraj, powstanie sekcja wspinaczki skałkowej, a nad szkoleniem 
i bezpieczeństwem korzystających czuwać będą profesjonalnie przeszkoleni instruktorzy wspinaczki skałkowej.     

Siłownia zewnętrzna w Jastrzębiu
Młodsi i starsi mieszkańcy mogą już w pełni korzystać z kolejnej 
w gminie siłowni zewnętrznej, która stanęła obok Budynku Wie-
lofunkcyjnego w Jastrzębiu. Popularność istniejącej siłowni w 
pobliżu porajskiego „Orlika” zdecydowała, że staraniem Urzędu 
Gminy Poraj powstał kolejny taki obiekt.   
Można tu spotkać tych najmłodszych i osoby w słusznym już 
wieku. Znalazły się wśród nich m.in. orbitrek, podciąg nóg, bie-
gacz, prostownik pleców, urządzenia, pozwalające zadbać o 
każdą partię mięśni i poprawić kondycję fizyczną każdego oraz 
zachęcające wszystkich do zmiany stylu życia. 

Place zabaw jeszcze atrakcyjniejsze
Powstałe w ubiegłym roku place zabaw w Gminie Poraj wzbogaciły się o nowe sprzęty dla najmłodszych. 

Nowy sprzęt na place zabaw zakupiono m.in. do obiektów w Poraju, Żarkach Letnisku, Masłońskiego, Choronia, Dębowca.  
Zrealizowane inwestycje w infrastrukturze sportowej, przyczynią się do poprawy warunków uprawiania sportu, co w niedługim 
czasie zaowocuje osiąganiem coraz lepszych wyników przez młodzież oraz zwiększenia masowości sportu w gminie.
Dzięki licznym sportowym inicjatywom w 2012 roku podnoszono świadomość zdrowotną dzieci i młodzieży, promowano sport, 
zachęcając do aktywności ruchowej, zabawy i czynnego wypoczynku.

Urządzenia przeznaczone są dla osób w każdym wieku. 

Place posiadają wiele ławeczek, w spokojnej, przyszkolnej scenerii, dzieci bezpiecznie mogą się bawić, a dorośli odpocząć od trosk 
dnia codziennego.

ODBYŁY SIĘ ZEBRANIA WIEJSKIE
Z końcem listopada we wszystkich sołectwach Gminy Poraj odbyły się zebrania wiejskie. W zebraniach uczestniczyli m.in. wójt 
Gminy Poraj Łukasz Stachera, przewodnicząca rady gminy Katarzyna Kaźmierczak wraz z radnymi i sołtysami z poszczególnych 
miejscowości, kierownicy referatów i pracownicy Urzędu Gminy. W porządkach obrad znalazły się m.in. tematy: podsumowanie 

17.11.2012. Gęzyn 17.11.2012. Kuźnica Stara

sport i rekreacja : : zebrania wiejskie 
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inwestycji w 2011-2012, informacja o wykonaniu zadań rzeczowych oraz o zrealizowanych innych działaniach, a także plany 
inwestycyjne na rok 2013 i kolejne lata, fundusz sołecki na 2013 rok oraz sprawy bieżące miejscowości. Z uwagi na ważne dla 
miejscowych społeczności tematy, mieszkańcy nie zawiedli licznie uczestnicząc w zebraniach. 

 
 

Zebrania przebiegały w przyjaznej i serdecznej atmosferze. Były okazją do przedstawienia władzom aktualnych problemów 
sołectw, konstruktywnych uwag, inicjatyw i pomysłów lokalnej społeczności.  

23.11.2012. Choroń. Dębowiec 25.11.2012. Masłońskie

25.11.2012. Jastrząb. 26.11.2012. Żarki Letnisko

29.11.2012. Poraj Zadowalająca była spora frekwencja mieszkańców na  
zebraniach oraz aktywność   

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
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PROMOCJA GMINY
Prowadzone były intensywne działania zmierzające do skutecznej promocji Gminy Poraj.  
Dni Gminy Poraj za nami. Niesamowite atrakcje, te wielkie i te mniejsze gwiazdy sceny i estrady - przyciągnęły tłumy mieszkańców 
naszej gminy oraz mieszkańców regionu na tegoroczne 

DNI GMINY PORAJ
 
 
 
 

Swoimi występami Dni uświetnili: Zespół „Boys”, Kamil Bednarek, Wojciech Gąssowski, „The Beatlmen”, Kabaret „Dno”, Damian 
Kubik Skecz Up, laureaci tegorocznego porajskiego festiwalu J.Gniatkowskiego, grupa „Biesiada Rodzinna”, „Nefre”. Tegoroczne 
koncerty poprowadzili Dariusz Niebudek, Ryszard Rembiszewski i Andrzej Kozłowski. Nie zabrakło również występów naszych 
gminnych wykonawców: Orkiestry Dętej z Poraja, Jurajskiej Kapeli Biesiadnej z Poraja, Zespołu Wokalno – Tanecznego 
„Nastolatki”, solistek: Angeliki Proszowskiej, Marysi Surmy i Karoliny Irzwikowskiej, a także zespołu „Szalona Piątka” z Żarek 
Letniska i rockowej grupy młodzieżowej „Orbidicort”. Części artystycznej towarzyszyły liczne stoiska gastronomiczne, atrakcje 
dla dzieci oraz wesołe miasteczko ”Franco” z Czech.

WYBORY MISS NASTOLATEK GMINY 2012
Jedną z atrakcji tegorocznych Dni Gminy Poraj był wybór najpiękniejszej nastolatki  z gminy. Została nią Dominika Olsińska.  

Pokłosiem Konkursu jest kalendarz z uczestniczkami porajskiego finału wyborów Miss.  

KURIER PORAJSKI
Od tego roku lokalne czasopismo ukazuje się regularnie w cyklu miesięcznym. Pismo ma na celu informowanie mieszkańców 
o wydarzeniach w Gminie Poraj, o działalności Urzędu Gminy, wydarzeniach kulturalnych i sportowych, działalności szkół i 
przedszkoli. Na łamach pisma prezentowane są również artykuły o historii regionu. Dystrybuowane jest własnymi siłami Referatu 
Promocji.

STRONA INTERNETOWA GMINY
Gmina posiada swoją stronę internetową pod adresem www.ugporaj.pl Witryna w tej formule jest z założenia serwisem 

Wojciech Gąssowski - Dni Gminy Poraj Boys - Dni Gminy Poraj

Występ Kamila Bednarka na Dniach Gminy Poraj Dni Gminy Poraj 

Dominika Olsińska - Miss Nastolatek Gminy Poraj Miss odjechała na rowerze

promocja gminy
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samorządowym. Strona służyła nie tylko mieszkańcom, ale także innym internautom odwiedzającym wirtualnie gminę. Nacisk 
położono na funkcjonalność i łatwość obsługi. Strona obsługiwana jest własnymi środkami Urzędu Gminy. W minionym roku 
stronę aktualizowano na bieżąco, znalazło się na niej ponad  300 informacji z gminy.

RUSZYŁA NOWA WERSJA BIP URZĘDU GMINY PORAJ 
Uruchomiona została nowa wersja Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Poraj, działającego pod adresem: http://www.
poraj.bip.net.pl, zapewniającego stały i powszechny dostęp do informacji na temat działalności władz samorządowych Gminy 
Poraj. 

WSPÓŁPRACA Z PRASĄ I INFORMACJE W MEDIACH
Podstawowym, sposobem realizacji polityki public relations w Gminie Poraj jest stanowisko Rzecznika Prasowego, które od 
2011 roku funkcjonuje w schemacie organizacyjnym Urzędu Gminy. Rzecznik na bieżąco tworzy informacje i utrzymuje dobre 
kontakty z mediami. Stale i systematycznie zmierza do budowania właściwej współpracy z mediami i dziennikarzami. 

 
 
 
 

Bieżące informacje z gminy, poprzez Rzecznika, prezentowane są na łamach „Gazety Myszkowskiej”, „Dziennika Zachodniego”, 
„Głosu Regonu”, „Gazety Wyborczej w Częstochowie” czy „Gazety Częstochowskiej”.   

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Gmina Poraj wspiera lokalne organizacje pozarządowe, które wraz z rozwojem demokracji i społeczeństwa obywatelskiego 
w naszym Państwie, skutecznie odgrywają w naszym codziennym życiu coraz większą rolę. W tym też celu powstał „Program 
współpracy Gminy Poraj z organizacjami pozarządowymi” na 2012r. Program określa zasady współpracy oraz sposób 
dofinansowania organizacji pozarządowych. Współpraca przebiegała w wielu obszarach, w tym w sporcie, kulturze i ekologii, 
gdzie finansowe wsparcie uzyskały organizacje pozarządowe: LKS „Polonia” Poraj, Towarzystwo Przyjaciół Żarek Letniska im. 
hr. Stefanii Raczyńskiej oraz Stowarzyszenie Yach-Club „Zefir-Drakkar”, Stowarzyszenie „Apasjonata”. Pomoc uzyskała każda 
organizacja, która zwróciła się do Wójta Gminy Poraj o wsparcie swoich pomysłów i działań.     

 
 
 

 
 
 
 

We współpracy z jedną z regionalnych stacji TV zrealizowany został film promocyjny o Gminie Poraj

Emeryci i renciści z Żarek Letniska Emeryci i renciści z Choronia 

Emeryci i renciści z Jastrzębia Emeryci i renciści z Poraja

promocja gminy
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WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

W minionym roku kontynuowano współpracę międzynarodową z partnerskimi samorządami:  Pohořelicami w Czechach, Bela 
– Dulice na Słowacji. W lipcu w trakcie Dni Gminy Poraj gościli u nas przedstawiciele czeskiego i słowackiego samorządu.
We wrześniu z okazji 730 rocznicy pierwszej pisemnej wzmianki o Bela – Dulicach na Słowacji gościła delegacja Gminy Poraj.

Związek Harcerstwa Polskiego w Poraju Związek Kombatantów RP

Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych Funkcjonuje Konsultacyjna Rada Seniorów 

W Poraju gościły delegacje z Czech i Słowacji Delegacja Gminy Poraj na Słowacji

Promocja gminy

Współpraca z sołtysami Współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Żarek Letniska
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2013
Informujemy, że ze względu na zachowanie bezpieczeństwa w miejscu odbywania się imprezy, 
podczas jej trwania obowiązywać będzie zakaz odpalania przez uczestników 
wszelkiego rodzaju ładunków pirotechnicznych (petard, sztucznych ogni itp.).

Już od stycznia 2013 w „Kurierze PoraJsKim” – rusza KamPania informacyJna 

na temat tzw. „ustawy śmiecioweJ”

promujemy lokalne firmy!

istnieje możliwość insertowania wkładek reklamowych  w kurierze porajskim. 

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

choinki
na porajskim 

rondzie


