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 INWESTYCJE :: FINANSE GMINNE

JEDYNY W POWIECIE BUD¯ET Z NADWY¯K¥ 
Na obecny rok gmina Poraj ma przewidzianą w budżecie nadwyżkę w wysokości 260 tys. 600 zł, która w 
całości przeznaczona będzie na spłatę rat kredytu. Zaplanowane przez skarbnika dochody gminy wynosić 
będą 23 mln 788 tys. zł, a wydatki to kwota 23 mln 527 tys. zł. Budżet został uchwalony podczas grudnio-
wej sesji kończącej 2009 rok. 
- Mamy nadwyżkę, bo wróciła do nas 
kwota 200 tys. zł za boisko w Jastrzę-
biu, wrócą jeszcze pieniądze wydane 
na remont Gminnego Ośrodka Zdrowia 
i przedszkola w Poraju. Tegoroczny bu-
dżet równoważy się bez kredytu jak ni-
gdy. Spłacimy kredyt i gmina nie będzie 
miała już żadnych długów - mówił wójt 
Marian Szczerbak. 
Przed głosowaniem nad uchwała budże-
tową Komisja Oświaty złożyła wniosek o 
zwiększenie kwoty na sport. Przewodni-
cząca komisji Anna Czarnecka zapropo-
nowała zmniejszenie rezerwy o 45 tys. zł 
z przeznaczeniem tej kwoty na działal-
ność sportową.
W budżecie znalazły się pieniądze m.in. 
na: ujęcie wody pitnej w Kuźnicy Starej 
(100 tys. zł), przebudowę dróg po kana-
lizacji, chodniki w Poraju, Żarkach Letni-
sko, Jastrzębiu, Choroniu i Masłońskim 
(1 mln 400 tys. zł), projekt e-Myszkovia, 
czyli rozwój elektronicznych usług pu-
blicznych (285 tys. zł), projekt „Budowa 

Infrastruktury Informatycznej dla Sub-
regionu Północnego E-region często-
chowski” (23 tys. 346 zł), dokumentację 
na termomodernizację budynku urzędu 
gminy, remont  dachu, wymianę komi-
nów i rynien ( 25 tys. zł). Ponadto Zapla-
nowano również ogrzewanie i instalację 
gazową w budynku remizy w Kuźnicy 
Starej na kwotę 500 tys. zł, rozbudowę 
Gimnazjum w Poraju (500 tys. zł), oczysz-
czalnię i kanalizację sanitarną w Żarkach 
Letnisko (700 tys. zł), oczyszczalnię i 
kanalizację sanitarną w Jastrzębiu (700 
tys. zł), kanalizację sanitarną w Choro-
niu ( 50 tys. zł), remont rowu kanaliza-
cyjnego przy ulicy Piotra Skargi (80 tys. 
zł), modernizację oświetlenia ulicznego 
na terenie gminy (30 tys. zł). Na kultu-
rę i ochronę dziedzictwa narodowego 
gmina przeznaczyła 796 tys. 710 zł, z 
czego 43 tys. zł przeznaczone zostanie 
na termomodernizację budynku świe-
tlicy w Choroniu, 300 tys. zł na budowę 
świetlicy w Masłońskiem oraz 453 tys. 

710 zł na remont budynku Gminnego 
Ośrodka Kultury w Poraju. Poza tym 100 
tys. zł przeznaczone zostanie na basen 
kąpielowy w Żarkach Letnisko i 350 tys. 
zł na budowę orlika również w tej miej-
scowości. 

ŒCIE¯KA ROWEROWA JESZCZE W TYM ROKU
Na wniosek Urzędu Gminy w Poraju wzdłuż drogi wojewódzkiej między Masłońskim, a Żarkami Letnisko 
powstaje ścieżka spacerowo - rowerowa. Wykonawcą robót jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowi-
cach. Jest to jedna z największych inwestycji realizowana w tym roku na terenie gminy.

Prace rozpoczęły się jesienią ubiegłego roku, a ich zakończe-
nie przewidziane jest na październik bieżącego roku. Cały szlak 
będzie miał długość 8 km. Pasy dla rowerzystów i pieszych 
będą zbudowane z dwóch kolorów kostek brukowych. Część 
nawierzchni, na wysokości Masłońskiego już została położona. 
Ekipy remontowe pracują dość intensywnie, aby droga jak naj-
szybciej stała się bezpieczna. 
Dzięki chodnikowi bezpieczniej poczują się nie tylko piesi i cy-
kliści, ale również kierowcy. Szczególnie w okresie wakacji, kie-
dy ruch na tej drodze jest nasilony ze względu na dużą liczbę 
turystów przebywającą nad zalewem w Masłońskim, jak i w 
Żarkach Letnisko. 
Gmina ma również w planach budowę ścieżki rowerowej tuż 
przy zbiorniku wodnym od Masłońskiego do Poraja. Wykonana 
została również dokumentacja projektowo - kosztorysowa na 
przebudowę drogi wojewódzkiej 791 na odcinku od trasy DK-1 
do ulicy Kosmicznej w Poraju o łącznej długości ok. 8 km. Plan 
przewiduje nową nawierzchnię oraz ciągi pieszo - rowerowe. 
Obecnie Urząd Gminy przygotowuje inwestycję do wystąpienia 
o pozwolenie na budowę. (ek)
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EKOLOGIA

BOMBA EKOLOGICZNA W CHORONIU

Wezwani do pożaru Strażacy powiado-
mili o znalezisku Komendę Państwo-
wej Straży Pożarnej z Myszkowa i Czę-
stochowy. Na miejsce został wezwany  
pluton chemiczny z Częstochowy. Do 
czasu zebrania wszystkie beczki  zosta-
ły zabezpieczone grubą folią oraz teren 
ten zabezpieczono przez OSP. Zdaniem 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochro-
ny Środowiska w beczkach znajdowały 
się kwasy, odczynniki i substancję po-
chodzące  z galwanizerni i lakierni lub 
garbarni. Pracownicy częstochowskiej 
delegatury Wojewódzkiego Inspektora-
tu Ochrony Środowiska w Katowicach 
i Państwowego Powiatowego Inspek-
toratu Sanitarnego z Myszkowa pobrali 
próbki gleby oraz wody ze studni głębi-
nowej.  Na dokładne wyniki co do zawar-
tości beczek będziemy musieli poczekać 
około dwóch tygodni. Usunięcie beczek 
z substancjami chemicznymi nie było 
możliwe natychmiast. W dniu 7 kwietnia 
br. zlecono zebranie i utylizację odpa-
dów niebezpiecznych   fi rmie REMON-
DIS z Dąbrowy Górniczej. 
Firma  REMONDIS odebrała:
-  55 beczek z zawartością niezidentyfi -
kowanej substancji chemicznej
-   9 pojemników ASP zapełnionych  sub-
stancjami chemicznymi 
-  380 kg pustych opakowań

 -  16,8 m3 zanieczyszczonej ziemi 

Kto podrzucił odpady? 
Na to pytanie nie znamy jeszcze odpo-
wiedzi. Śledztwo w tej sprawie prowa-
dzi Policja z Myszkowa pod nadzorem 
miejscowej Prokuratury. Przedstawiciele 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochro-
ny Środowiska podejrzewają, że beczki 
mógł wyrzucić ktoś odbierający odpady 
chemiczne. Zamiast poddać je kosztow-
nej utylizacji po prostu porzucił je na te-
renie dawnego wyrobiska kamienia wa-
piennego. Za taką hipotezą przemawia 
ilość chemikaliów- jednemu zakładowi 
trudno byłoby zgromadzić ich aż tyle.
 Z uwagi, że niebezpieczne odpady 
stwarzały zagrożenie dla życia i zdrowia 
ludzkiego, a także możliwości zanie-
czyszczenia środowiska wobec czego 
nie można było czekać na odnalezienie 
sprawcy. Gmina Poraj wzięła na siebie 
koszt wywozu i utylizacji odpadów oraz 
skażonej gleby.
Miejmy nadzieję, że zaistniała sytuacja 
pokazała nam jak ważne jest środowisko 
które nas otacza. Dbajmy więc o czystość 

i porządek na terenach, które stanowią 
naszą własność. Niezależnie od tego czy 
są to tereny naszych domostw, czy tere-
ny otwarte (lasy, łąki, pastwiska).  

 Ż.J.

W Święta Wielkanocne wezwani do pożaru Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Olsztyna odkryli becz-
ki z niebezpiecznymi substancjami. Beczki znajdowały się na terenie prywatnym w wyrobisku kamienia 
wapiennego w okolicach cmentarza parafi alnego w Choroniu. aru Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Olsztyna odkryli beczki z niebezpiecznymi substancjami. Beczki znajdowały się na terenie prywatnym w 
wyrobisku kamienia wapiennego w okolicach cmentarza parafi alnego w Choroniu. 

Dziękuję  wszystkim zaanga-
żowanym osobom w to trudne 
przedsięwzięcie: Strażakom z 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Myszkowie i Częstochowie, pra-
cownikom Wojewódzkiego In-
spektoratu Ochrony Środowiska 
Oddziału w Częstochowie, Pre-
zesowi, Komendantowi Gminnej 
OSP jak i jednostkom OSP,  pra-
cownikom Policji Komendy Po-
wiatowej i Posterunku w Poraju.  
Za wyrozumiałość w zaistniałej 
sytuacji dziękuje mieszkańcom 
Choronia.

Wójt Gminy Poraj 
Marian Szczerbak
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WYDARZENIA :: EDUKACJA

PRZE¯YLI RAZEM 50 LAT!

Medale przyznane przez Prezydenta 
RP jubilaci odebrali z rąk wójta Mariana 
Szczerbaka. Uroczystość poprowadziła 
Alicja Michalczyk, sekretarz urzędu gmi-
ny. 
- Życzę państwu jeszcze wielu wspólnie 
spędzonych lat w szczęściu i dobrym 

zdrowiu - mówił wójt.
Zbigniew Konieczko przewodniczący 
Rady Gminy próbował dowiedzieć się 
od jubilatów, jaka jest recepta na udane 
małżeństwo. Wszystkie pary były zgodne 
uważając, iż podstawą udanego związku 
jest kompromis, umiejętność wybacza-

nia oraz szacunek wobec partnera. 
Obok medali, były również specjalne 
upominki oraz kwiaty, lampka szam-
pana i słodki poczęstunek. Uroczystość 
uświetniły woim występem dzieci z 
Domu Ludowego w Choroniu. (ek)

Jedenaście par z terenu gminy Poraj spotkało się w Urzędzie Gminy, aby uczcić jubileusz 50-lecia zawarcia 
związku małżeńskiego.

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili: Teresa i Roman Biały, Mieczysława i Stanisław Błońscy, Zenona i Tadeusz Borow-
scy, Zofi a i Stefan Caban, Henryka i Józef Czarneccy, Bogusława i Edward Filipczyk, Janina i Eugeniusz Kubiec, Stanisława i Jan Kulak, 
Czesława i Józef Kowalczyk, Wanda i Mieczysław Noszczyk, Stanisława i Ryszard Rauk, Jadwiga i Stanisław Szczerba, Józefa i Jan 
Wiśniewscy oraz Teresa i Jan Wronieccy.

BEZP£ATNY ANGIELSKI DLA PRZEDSZKOLAKÓW

Projekt wdrożyło Centrum Szkoleniowo 
- Edukacyjne „Archon” z Częstochowy. 
Nadzór nad realizacją sprawuje dyrektor 
przedszkola Beata Rajczyk. W ramach 
tego projektu dzieci w wieku od 3 do 6 
lat do końca roku szkolnego uczą się ję-
zyka angielskiego bezpłatnie. 
- Bezpłatne zajęcia obejmują wszystkie 
nasze przedszkolaki, łącznie 140 dzie-
ci. Lekcje rozpoczęły się pierwszego 
marca. Gdyby rodzice musieli płacić za 
zajęcia, to miesięcznie koszt wynosi ok. 
22 zł. Jest to oszczędność dla rodziców i 
szansa nauki dla wszystkich maluchów. 
Jestem zadowolona, że rodzice dostaną 
coś od przedszkola. Bardzo bym chciała, 

aby projekt był kontynuowany. Już po 
raz czwarty będziemy organizować kon-
kurs z języka angielskiego o charakterze 
powiatowym, który cieszy się bardzo 
dużym zainteresowaniem. Dzieci bar-
dzo chętnie się uczą, nawet te 3-letnie 
- mówi dyrektor Rajczyk 
Projekt realizowany jest z funduszy po-
chodzących z Europejskiego Funduszu 
Społecznego Program Operacyjny Kapi-
tał Ludzki. Celem programu jest zmniej-
szenie dysproporcji między dziewczyn-
kami i chłopcami mieszkającymi na 
obszarach wiejskich, a dziećmi z miasta, 
poprzez wzrost ich wykształcenia, swo-
bodny dostęp do nauki i zdobycie więk-

szych umiejętności językowych w syste-
mie pozalekcyjnym. Ważne jest również 
podniesienie poziomu świadomości 
rodziców na temat znaczenia języka 
angielskiego w dalszej edukacji oraz 
wzmocnienie atrakcyjności oferty edu-
kacyjnej na terenie gminy Poraj. Języka 
angielskiego uczy dzieci profesjonalny 
lektor - Joanna Ociepa. 
W ramach projektu przedszkole otrzy-
mało od fi rmy Archon pakiety dydak-
tyczne dla dzieci zawierające książki dla 
każdego przedszkolaka oraz 1 tys. zł i 
zestaw pomocy. Ponadto w czasie zajęć 
dzieci będą otrzymywały poczęstunki. 
(ek)

Wójt Marian Szczerbak objął honorowy patron nad projektem pn. „Wybieram Poraj. Angielski dla najmłod-
szych”, który realizowany jest w porajskim przedszkolu „Leśne skrzaty”.
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INWESTYCJE

Obszar wokół zbiornika zostanie zagospodarowany na tereny 
zielone oraz plażę, na której znajdzie się boisko do gry w piłkę 
plażową oraz plac zabaw dla dzieci. Powstanie również trakt 
pieszo - rowerowy z kostki brukowej wraz z ławkami wzdłuż 
północnej części zbiornika. Natomiast tuż przy plaży powsta-

ną ścieżki żwirowe. Od południowej części zbiornika gmina 
planuje wykonanie rabatek kwiatowych i posadzenie ziele-
ni. Główne wejście na basen nadal znajdować się będzie od 
strony ulicy Kąpielowej, natomiast od strony ulicy Akacjowej 
powstanie wejście dla pracowników basenu. Wydzielone zo-
staną również miejsca parkingowe wzdłuż wschodniej granicy 
terenu.
Do tej pory brakowało budynku sanitarnego i taki właśnie 
uwzględnia kosztorys. Ekipy budowlane wykonają jednopię-
trowy budynek sanitarno - szatniowy z natryskami. W budynku 
tym będzie również wydzielone miejsce na odpady, a dodat-
kowo wzdłuż ścieżek staną kosze na śmieci z uwzględnieniem 
ich segregacji. 
Natomiast wokół samego kąpieliska będą nowe poręcze, a te-
ren basenu zostanie ogrodzony (z wyłączeniem części zachod-
niej, która ogrodzenie już posiada). (ek)

Powstała już dokumentacja projektowo - kosztorysowa na zagospodarowanie terenu wokół basenu kąpie-
lowego w Żarkach Letnisko na cele rekreacyjno - sportowe. Gmina wystąpiła do starostwa o pozwolenie 
na budowę.

Mas³oñskie

BÊD¥ MIELI ŒWIETLICÊ

Istniejący budynek zostanie połączony spe-
cjalnym korytarzem z nowym obiektem 
wielofunkcyjnym. W nowej części powsta-
nie sala gimnastyczna, zaplecze sanitarne, 
szatnia oraz świetlica na potrzeby miesz-
kańców sołectwa. Budynek w czasie zajęć 
lekcyjnych będzie służył przede wszystkim 
dzieciom, a po południu będą mogli korzy-
stać wszyscy miłośnicy sportu i nie tylko. 
W tegorocznym budżecie gminy na ten cel 
przeznaczona została kwota 300 tys. zł. (ek)

Wójt Marian Szczerbak złożył w Starostwie Powiatowym w Myszkowie dokumenty po akceptacji, których 
będzie możliwe przystąpienie do prac związanych z rozbudową Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ma-
słońskim.

Od kilku tygodni trwa remont Domu Ludowego 
w Choroniu. W budżecie gminy na ten cel prze-
znaczone jest 43 tys. zł w ramach wydatków 
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. 
Termomodernizacja budynku była konieczno-
ścią. Ekipa remontowa wykonała już ocieplenie 
i elewację, dzięki której budynek wygląda bar-
dzo estetycznie i jest wizytówką miejscowości. 
Na pewno po zakończonych pracach dom za-
cznie tętnić życiem. (ek)

Choroñ

NOWA ELEWACJA DOMU LUDOWEGO

¯arki Letnisko

BASEN ZYSKA NOWY WYGL¥D
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KOLUMNA DOFINANSOWANA Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH

Szanowni Mieszkańcy!
 Na terenie naszej Gminy prowadzona jest akacja segregacji odpadów. Firmą odpowiedzialna za zbiórkę jest OCHRONA ŚRODOWISKA z siedzibą w 
Kamienicy Polskiej. Worki z posegregowanymi odpadami należy wystawić przed posesję do godziny 800
Firma podczas zbiórki przekaże mieszkańcom puste worki. ZBIÓRCE PODLEGAJĄ  MAKULATURA ORAZ OPAKOWANIA ZE SZKŁA; PLASTIKU; METALU.
WORKI Z NIEPOSEGREGOWANYMI ODPADAMI NIE BĘDĄ ZBIERANE
Harmonogram wywozu przedstawia się następująco:

fot. Stanisław Stefaniak

 

             

MAS O SKIE TOPOLOWA, JURAJSKA, ARECKA, 
SPORTOWA 

LENISKTOWA  -w miesi cach Lipiec i 
Sierpie  

 17 KWIECIE ;   
 19 CZERWIEC 
 17 LIPIEC;   
 21 SIERPIE ;  
 23 PA DZIERNIK 
 11 GRUDZIE  

ARKI LETNISKO ZIELONA, WIERKOWA, OGRODOWA, 
RACZY SKIEJ, GRUNWALDZKA, 

D UGA, SPORTOWA, JASNA, 
PORAJSKA, S ONECZNA, 

NADRZECZNA, LIPOWA, AKACJOWA, 
PODLE NA, OKR A, PCK, 

NA CZOWSKA, WIEJSKA, SZKOLNA, 
K PIELOWA 

 17 KWIECIE ;   
 19 CZERWIEC 
 17 LIPIEC; 
 21 SIERPIE ;   
 23 PA DZIERNIK 
 11 GRUDZIE  

KU NICA FOLWARK 
KU NICA STARA 

G ZYN 

  17 KWIECIE ; 
 19 CZERWIEC 
 17 LIPIEC;  
 21 SIERPIE ;   
 23 PA DZIERNIK 
 11 GRUDZIE  

PORAJ JASTRZ BSKA, JASNA, LE NA, 
GÓRNICZA, ZIELONA,SOSNOWAARMII 
KRAJOWEJ, 3-go MAJA, GRZYBOWA, 
KOLEJOWA, PI SUDSKIEGO, 
PÓ NOCNA, S ONECZNA, 
PO UDNIOWA, GRANICZNA, 
KOSMICZNA, WESO A, WSCHODNIA,  
CICHA, ZACHODNIA, CHORO SKA, 
MICKIEWICZA, ORZESZKOWEJ, 
CHOPINA, KOWA, GWIEZDNA 
FABRYCZNA, STRA ACKA, 
SPOKOJNA,  BRZOZOWA, 
KSI YCOWA, KO CIELNA, 
OKR NA, OGRODOWA, KO CIELNA, 
OKULICKIEGO, P. SKARGI, SADOWA, 
D BOWA 

 24 KWIECIE ;  
 26 CZERWIEC 
 24 LIPIEC;  
 28 SIERPIE ;  
 30 PA DZIERNIK 
 18 GRUDZIE  

D BOWIEC   24 KWIECIE ;  
 26 CZERWIEC 
 24 LIPIEC;  
 28 SIERPIE ;  
 30 PA DZIERNIK 
 18 GRUDZIE  

CHORO  WOLNO CI, PARTYZANTÓW, LE NA, 
SZKOLNA, CZ STOCHOWSKA, 

ZIELONA, BROWARNA, 
KOZIEG OWSKA 

  24 KWIECIE ;   
  26 CZERWIEC 
  24 LIPIEC;   
  28 SIERPIE ;  
 30 PA DZIERNIK 
 18 GRUDZIE  
 

JASTRZ B 19-go STYCZNIA, WOJSKA POLSKIEGO, 
MICKIEWICZA, LE NA, STAWOWA, 

NADRZECZNA, PORAJSKA 

 24 KWIECIE ;  
 26 CZERWIEC 
 24 LIPIEC;   
 28 SIERPIE ;  
 30 PA DZIERNIK 
 18 GRUDZIE  
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Dyrektor SP w Poraju serdecznie powita-
ła na uroczystości przybyłych gości: Sta-
rostę Myszkowskiego Łukasza Stacherę, 
Wójta Gminy Poraj, Mariana Szczerbaka, 
instruktor plastyki GOK,  Zofi ę Chwastek, 
przedstawiciela „Gazety Myszkowskiej”, 
Roberta Bączyńskiego, zwycięzców I 
etapu konkursu literacko – muzycznego, 
uczniów ze szkół: Zespołu Szkół nr 2 w 
Myszkowie, Zespołu Szkół w Koziegło-
wach, Szkoły Podstawowej w Gniazdo-
wie, Szkoły Podstawowej w Cynkowie, 
Zespołu Szkół w Pińczycach, Szkoły Pod-
stawowej w Przybynowie, Szkoły Podsta-
wowej w Poraju, laureatów konkursu pla-
stycznego oraz nauczycieli - opiekunów. 
Dyrektor SP w Poraju przypomniała, że 
honorowy patronat nad konkursem obję-
ła poseł na Sejm RP Jadwiga Wiśniewska. 
Niestety, z ważnych przyczyn nie mogła 
być obecna na uroczystości. Dyrektor wy-
raziła ogromny żal z powodu spotkania 
się w tak niezwykłych okolicznościach, 
gdy cała Polska okryta jest żałobą po 
śmierci wybitnego Polaka, wielkiego pa-
trioty, człowieka o nieprzeciętnych walo-
rach, prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego 
oraz jego współtowarzyszy, którzy zginęli 
wierni obowiązkom wobec ojczyzny. Ob-
serwując przyrodę, wydawało się, że na-
wet ona solidaryzowała się z nami w bólu, 
opłakując tych, którzy odeszli. Cześć ich 
pamięci. Dyrektor spełniła prośbę poseł 
Jadwigi Wiśniewskiej i poprosiła uczest-
ników uroczystości o uczczenie pamięci 
tych, którzy odeszli dwoma minutami ci-
szy, wsłuchując się w „Preludium e – moll” 
Fryderyka Chopina.
II etap konkursu literacko – muzycznego 
przebiegał bardzo sprawnie. Uczestnicy 
byli doskonale przygotowani. Zwycięzca-
mi powiatowego konkursu „Życie i twór-
czość Fryderyka Chopina” i zdobywcami 
trofeum w postaci klucza wiolinowego 
została drużyna ze SP w Cynkowie: Pa-
trycja Wcisło, Karolina Pluta, Karolina Gil. 
Uczniów przygotowała mgr Anna Łusz-
czyk. II miejsce zajęła drużyna ze SP w 
Przybynowie: Klaudia Czechowska, Mag-
dalena Szecówka i Michał Marchewka. 
Uczniów przygotował p. mgr Marcin To-

dynek. Na III miejscu uplasowała się dru-
żyna ze SP w Pińczycach: Patrycja Matyja, 
Weronika Musialik i Kamila Jackowska. 
Uczniów przygotowała również p. mgr 
Anna Łuszczyk. Laureatami konkursu pla-
stycznego zostali: w kat. kl. I – III: I miejsce  
- Daria Ożóg z kl. I ze SP nr 1 w Myszko-
wie, Ewa Struzik z kl. IIIb ze SP w Poraju, II 
miejsce - Jordan Schabowski z kl. IIb ze SP 
w Poraju, III miejsce - Natalia Ucieklak z kl. 
IIIb ze SP w Poraju; w kat. kl. IV – VI: I miej-
sce - Aleksandra Madej z kl. VI ze SP w Żar-
kach, Tomasz Sapota z kl. V ze SP w Gniaz-
dowie, II miejsce - Paweł Kowacki z kl. VIb 
ze SP w Poraju, III miejsce - Anna Pęczek 
z kl. VI ze SP w Przybynowie. Wyróżnienia 
otrzymali: Wiktoria Głowacka z kl. II ze SP 
w Gniazdowie, Julia Borek z kl. I z Zespołu 
Szkół nr 2 w Myszkowie, Karolina Cesarz z 
kl. IIa ze SP w Poraju, Ewelina Jarkiewicz z 
kl. VIb ze SP w Poraju,  Monika Ligus z kl. 
VI ze SP w Choroniu oraz Dagmara Fajt z 
kl. VI ze SP nr 1 w Myszkowie. 
Laureaci otrzymali wspaniałe nagrody 
ufundowane przez Dyrektor SP w Pora-
ju (trofeum – klucz wiolinowy, medale 
okolicznościowe, książki, encyklopedie, 
breloczki okolicznościowe) oraz poseł Ja-
dwigę Wiśniewską (pendrive’y, cukierecz-
ki, długopisy i smycze z logo sejmowym, 
miniaturowe „Prawa podstawowe w UE”). 
Każdy uczestnik konkursu otrzymał rów-
nież dyplom oraz słodki poczęstunek. 
Nauczyciele przygotowujący dzieci do 
konkursu otrzymali podziękowania z rąk 

Starosty Myszkowskiego, Wójta Gminy 
Poraj oraz Dyrektor SP w Poraju.
Poseł Jadwiga Wiśniewska ufundowała 
również nagrodę rzeczową dla SP w Po-
raju – słuchowisko „Muzyka Pana Chopi-
na” z płytą CD z kompozycjami Fryderyka 
Chopina granymi na historycznych in-
strumentach z XIX wieku. 
Konkurs uświetnił montaż słowno – mu-
zyczny o życiu i twórczości Fryderyka 
Chopina przygotowany przez uczniów z 
kl. IIIa pod kierunkiem Bożeny Dróźdż i IIb 
pod kierunkiem Krystyny Puszczewicz. 
Zespół „Fleciki” z kl. IIIb, którego opieku-
nem jest Anna Wyremblewska wykonał 
utwory Chopina „Mazurek” i „Romanza”. 
Uczennica z kl. IIIa, Dominka Hada zagra-
ła „Życzenie” Fryderyka Chopina. Laureaci 
konkursu recytatorskiego: Karolina Cesarz 
z kl. IIIb oraz Karolina Bogacka z kl. VIa de-
klamowali wiersze Chopina „Preludium 
deszczowe” i „Fortepian Chopina”. Na 
konkursie mogliśmy również podziwiać 
portret Fryderyka Chopina autorstwa 
ucznia z kl. VIb ze SP z Poraja, Szymona 
Kukli. Szymon za swój talent plastyczny 
otrzymał również nagrodę książkową. 
Powiatowy konkurs „Życie i twórczość 
Fryderyka Chopina” był wspaniałą uro-
czystością. Oprócz rozwijania zaintereso-
wań twórczością polskiego kompozytora, 
uwrażliwił wszystkich na piękno i ponad-
czasowy charakter muzyki wielkiego Po-
laka, Fryderyka Chopina. 

Ilona Hajkowska

SZKOŁY :: INWESTYCJE

Szko³a Podstawowa im. kpt. L. Teligi w Poraju
UPAMIÊTNIENIE 200 ROCZNICY URODZIN FRYDERYKA CHOPINA

12 kwietnia 2010 roku o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej im. kpt. Leonida Teligi w Poraju odbył się 
II etap powiatowego konkursu poświęconego życiu i twórczości wielkiego polskiego kompozytora Fry-
deryka Chopina, jego podsumowanie oraz wręczenie nagród laureatom. Organizatorem konkursu była 
Dyrektor SP w Poraju mgr Danuta – Służałek – Jaworska, a honorowy patronat nad nim objęła poseł na 
Sejm RP Jadwiga Wiśniewska.
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- Nie chcemy zmieniać geomoterii da-
chu. Wymienimy poszycie, obróbki ko-
minowe oraz rynny. Budynek jest pod 
nadzorem konserwatora zabytków - wy-
jaśnia wójt Marian Szczerbak.
Po wymianie dachu obiektem zarządzać 
będzie Gminny Ośrodek Kultury. Dyrek-
tor Renata Garleja planuje w przyszłym 
roku złożyć wniosek na dofi nansowanie 
remontu wewnątrz obiektu.
- W planach mamy remont sali tanecz-
nej, którą chcemy zagospodarować na 
profesjonalną salę baletową z lustrami, 
drążkami, odpowiednią podłogą, garde-
roba i zapleczem na sprzęt do zajęć. Salę 
widowiskową chcemy przeznaczyć pod 
działalność kameralną .Trzeba jednak 

wymienić krzesła, odnowić scenę, zain-
stalować profesjonalną kurtynę, której 
obecnie brakuje oraz sprzęt nagłaśnia-
jący wraz z oświetleniem sceny - mówi 
dyrektor Garleja.
Natomiast jeszcze w maju br. rozpoczną 
się prace remontowe w budynku Gmin-
nego Ośrodka Kultury, które kosztować 
będą 465 tys. zł. 75 proc. tej kwoty GOK 
pozyskał z Urzędu Marszałkowskiego.
- Plan obejmuje remont dachu, remont 
podłóg i posadzek w całym obiekcie, wy-
mianę drzwi oraz schodów na pierwsze 
piętro, wymianę instalacji elektrycznej. 
Będą też nowe tynki, wyremontujemy 
pomieszczenia sanitarne, przebudo-
wany będzie strop i wyremontujemy 

schody prowadzące do GOK-u. Na par-
terze budynku powstanie galeria sztuki 
współczesnej - mówi dyrektor.
Prace remontowe wewnątrz domu kul-
tury potrwają do końca stycznia przy-
szłego roku. (ek)

INWESTYCJE :: SZKOŁY

NOWY DACH NAD KINEM BAJKA I REMONT GOK-U

Za kilka miesięcy dach nad kinem Bajka w Poraju zmieni swój wygląd. Inwestycję fi nansować będzie urząd 
gminy. Remont jest konieczny, gdyż pokrycie w kilku miejscach przecieka niszcząc budynek.

REMIZA W KUŹNICY STAREJ JU¯ Z OGRZEWANIEM
W remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuźnicy Starej zakończyły się prace przy montażu instalacji centralnego ogrzewania. 
Wszystkie roboty wykonało Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „Monter” z Częstochowy. Inwestycja kosztowała gminę po-
nad 65 tys. zł.
Wszystkie prace wykonywane były od podstaw, gdyż remiza nigdy wcześniej nie miała ogrzewania. Robotnicy zamontowali in-
stalację wewnętrzną centralnego ogrzewania oraz kotłownię gazową. Inwestycja przeszła już odbiór techniczny, a wójt Marina 
Szczerbak złożył stosowne dokumenty do Starostwa Powiatowego w Myszkowie celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie 
obiektu. Poza tym swój wkład w prace remontowe wnieśli również strażacy, którzy wykonali ocieplenie stropu nad remizą i nad 
biblioteką. Gmina ma również w planach docieplenie zewnętrznych ścian budynku. (ek)

NIM PRZYJDZIE WIOSNA 
W dniach 17,18 i 22 marca 2010r odbyły 
się warsztaty dla dzieci i młodzieży o te-
matyce obrzędowej Marzanna i Gaik pt. 
„Nim przyjdzie wiosna”, a zwięczeniem 
tych warsztatów był obrzęd topienia 
Marzanny w dniu 23 marca.  Wszystkie 
dzieci uczestniczące na co dzień w zaję-
ciach GOK (m.in. z Dziecięcego Zespołu 
Wokalno-Tanecznego „Nastolatki”, Dzie-
cięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Poraj”, 
Dziecięcy Klub Plastyki „Pastelki”) wraz z 
rodzicami,  opiekunami a także instruk-
torami wyruszyli uroczystym korowo-
dem spod Gminnego Ośrodka Kultury w 
Poraju, pomaszerowali przez całą wieś z 
piosenką na ustach o tematyce ludowej, 
obyczajowej i wiosennej w kierunku rze-
ki Warty w Poraju. Według tradycji dzieci 
topiły Marzannę w nurcie rzeki i tak że-
gnały zimę.
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SZKOŁY

MIÊDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI „WIERSZYKOWO”

Konkurs przygotowały i poprowadziły nauczycielki 
Justyna Morgała i Joanna Makuch.
W roku ubiegłym dzieci prezentowały wiersze Jana 
Brzechwy i Juliana Tuwima a w tym roku mogły za-
prezentować utwory innych polskich poetów.
Zainteresowanie konkursem  w tym roku było duże 
. Wzięło w nim  udział aż 23 Przedszkolaków z Po-
raja, Żarek Letnisko, Choronia, Kamienicy Polskiej i  
Jastrzębia .
Do naszej Komisji Konkursowej zaproszenie przyjęli 
:
Agnieszka Szymczyk- Pedagog ze Szkoły Podstawo-
wej im. Kpt. Leonida Teligi w Poraju, Alicja Michal-
czyk- Sekretarz Urzędu Gminy Poraj, Beata Rajczyk 
–Dyrektor Samorządowego Publicznego Przed-
szkola  w Poraju „Leśne Skrzaty”   . 
Nasze jury oceniało uczestników za poprawne opa-
nowanie tekstu, wyrazistą recytację (prawidłową 
wymowę, akcent, intonację) oraz za ogólne wraże-
nie artystyczne i na podstawie tych kryteriów wyło-
niła laureatów.
Wszystkim małym  uczestnikom  konkursu oraz 
ich rodzicom i wychowawcom  należą się brawa i 
ogromne podziękowania za pracę i wysiłek  włożo-
ny w przygotowanie do „Wierszykowa” . 
Dlatego też wszystkie Przedszkolaki  otrzymały dy-
plomy i jednakowe nagrody.
Komisja zwróciła uwagę na wysoki poziom przygo-
towania dzieci (szczególnie wśród dzieci 6-letnich) 
, pochwaliła także dzieci za kulturalne zachowa-
nie podczas konkursu - nieprzeszkadzanie innym 
podczas recytacji. Podkreśliła rolę i znaczenie lite-
ratury dziecięcej oraz jej wpływ na rozwój dziecka 
w wieku przedszkolnym. Bardzo ważne jest  pielę-
gnowanie tradycji  poprawnej polszczyzny wśród 
najmłodszych.
Zachęceni zainteresowaniem ze strony dzieci , wy-
chowawców i rodziców będziemy starali się pod-
trzymywać tradycję Wierszykowa. 
Tak więc -  Do zobaczenia za rok!!! 

 Organizatorzy
Justyna Morgała i Joanna Makuch

W kategorii wiekowej 3,4-latki
I miejsce 
–Magdalena Bąk (Przedszkole Poraj)
II miejsce 
– Mateusz Szczypka (Przedszkole Poraj)
III miejsce 
– Adam Hejduk (Przedszkole Żarki Letnisko) 
Wyróżnienie 
– Oliwia Wychowaniec (Przedszkole Poraj)
W kategorii wiekowej 5-latki
I miejsce 
– Kornel Maźniewski (Przedszkole Poraj)
II miejsce
- Oliwia Bonenberg (Przedszkole Żarki Letnisko) 
III miejsce 
– Dawid Makuch  (Przedszkole Poraj)
Wyróżnienie 
– Marta Pałuszka (Przedszkole Poraj)

W kategorii wiekowej 6-latki
I miejsce 
- Maks Zalega (Przedszkole Żarki Letnisko) 
II miejsce
- Martyna Radosz, ((Przedszkole Poraj) 
- Artur Bogacki ( Przedszkole Poraj)
III miejsce
- Iga Walentek,( Przedszkole Kamienica Polska) - Nikola 
Maźniewska (Przedszkole Poraj)
Wyróżnienie

23 marca 2010 r. w Samorządowym Publicznym Przedszkolu w Poraju „Leśne Skrzaty” odbył się  już po raz drugi Mię-
dzyprzedszkolny Konkurs Recytatorski „Wierszykowo”, organizowany w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. 

 BÊDZIE KOLEJNY
ORLIK W GMINIE

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z założe-
niami Urzędu Gminy, to jeszcze przed 
wakacjami rozpocznie się budowa boiska 
wielofunkcyjnego Orlik 2012 przy Szkole 
Podstawowej w Żarkach Letnisko. Wójt  
niedawno wystąpił do starostwa o po-
zwolenie na budowę. 
Inwestycja dofi nansowana jest kwotą 
666 tys. zł pochodzącą w jednej części z 
Urzędu Marszałkowskiego, a w drugiej z 
budżetu państwa. Natomiast brakujące 
środki pochodzić będzie z gminnej kasy. 
Ich wysokość znana będzie po rozstrzy-
gnięciu przetargu na wykonawcę. 
Projekt obejmuje budowę kompleksu 
sportowo - rekreacyjnego w skład, któ-
rego wchodzić będzie: boisko piłkarskie 
o wymiarach 30m x 62m pokryte syn-
tetyczną trawą, boisko wielofunkcyjne 
do gry w koszykówkę i piłkę siatkową o 
wymiarach 19,1m x 32,1m o nawierzchni 
poliuretanowej, budynek sanitarno - szat-
niowy z magazynem na sprzęt sportowy, 
oddzielnymi szatniami dla kobiet i męż-
czyzn oraz pomieszczeniem dla trenera. 
Cały kompleks będzie oświetlony. (ek)
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SZKOŁY :: PRZEDSZKOLA

PIERWSZE MIEJSCE DLA CHÓRU „LAUDATE DOMINUM”
Chór „Laudate Dominum” działający 
przy parafi i pw. Najświętszej Maryi Pan-
ny Nieustającej Pomocy w Żarkach Let-
nisko zajął pierwsze miejsce w kategorii 
chórów dorosłych na VI Regionalnym 
Przeglądzie Pieśni Pasyjnej i Pokutnej w 
Koziegłówkach. Patronat honorowy nad 
przeglądem objął ks. abp dr Stanisław 
Nowak, a patronat medialny Katolicki 
Tygodnik „Niedziela”. W koncercie galo-
wym uczestniczył wójt Marian Szczer-
bak.
Celem przeglądu jest kultywowanie i 
popularyzacja pieśni pasyjnej i pokut-
nej, ewangelizacja przez śpiew pieśni i 
piosenek wielkopostnych i pokutnych 
oraz odkrywanie istoty wiary katolickiej 
- męki śmierci i Zmartwychwstania Pań-
skiego
Koncert Galowy, który odbył się w Sank-
tuarium pw. św. Antoniego w Koziegłów-
kach poprzedzony był przesłuchaniami 
kandydatów. Najlepszych wybierało jury 
w składzie: Aneta Machura,  Edward Sta-
niowski,  ks. Tomasz Turczyn, Rafał Wieja 

oraz Andrzej Nowak.
Soliści oraz zespoły podzielone zostały 
na jedenaście kategorii. Chór z Żarek 
Letnisko zachwycił jurorów profesjonal-
nym wykonaniem pieśni. W tej kategorii 
drugie miejsce przypadło chórowi „Sło-
wiczek” z Tarnogórskiego Centrum Kul-
tury Repty Śląskie, a trzecie miejsce zajął 

chór parafi alny z parafi i pw. św. Piotra i 
Pawła w Zawierciu. Natomiast nagrodę 
Grand Prix zdobył chór „Pochodnia”, czyli 
Stowarzyszenie Śpiewacze przy Rzemio-
śle Częstochowskim. Na wyróżnienia 
zasłużyli również instruktorzy: ks. Arka-
diusz Saternus oraz Mariusz Torbus. (ek)

BABA WIELKANOCNA
21 marca 2010r. od godziny 11.00 w Kłomnicach w Hali Sportowej Zespołu Szkół przy ul. Szkolnej 1 odbyła się V Regionalna 
Prezentacja Potraw i Wyrobów Wielkanocnych „BABA WIELKANOCNA”. Patronat nad imprezą objął Prezes KZRKiOR Władysław 
Serafi n. W prezentacji piękna kultury i tradycji potraw regionalnych zastawionych na stole w Święto Wielkiej Nocy udział wzięły 
Koła Gospodyń Wiejskich Gminy Poraj z Poraja, Jastrzębia, Masłońskiego, Choronia, Kuźnicy. Zaprezentowany stół przygoto-
wany przez panie z kół posiadał potrawy z naszego regionu i nie zabrakło takich świątecznych specjałów jak: pascha, śledzie, 
sałatki, jaja w różnych postaciach, żur a także mazurki i baby wielkanocne. Ozdoby wielkanocne zaprezentowane na stole Gminy 
Poraj zostały wykonane przez uczestników warsztatów Wielkanocnych w dniach 16 i 17 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w 
Poraju.  Ponadto Zespół „Porajanki” i KGW „Malwy” zaprezentowały repertuar paschalny i ludowy związany z tradycją Świąt Wiel-
kanocnych. Z Gminy Poraj zaprezentował się również piękny stół z wyrobami piekarniczymi z fi rmy „Brel”. 

BABA WIELKANOCNA
Wielkanoc jest najstarszym i najważniejszym świętem chrze-
ścijańskim. Są to święta upamiętniające śmierć krzyżową i 
zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Poprzedzający ja ty-
dzień, stanowi okres najważniejszych wspomnień i wydarzeń 
dla wiary chrześcijańskiej. Święta spędzone przy stole w ro-
dzinnym gronie to radosne chwile, które wspominamy ciepło. 
W dzisiejszych czasach gdy każdy dzień mija niezauważony, to 
właśnie święta sprawiają, że mamy czas dla siebie. To czas, gdy 
z przyjemnością odwiedzamy swoich bliskich i przyjaciół. Pie-
lęgnując tradycje Świąt Wielkiej Nocy uczniowie z porajskiego 
gimnazjum wraz z wychowawczynią panią Marzeną Kozak-So-
botą przygotowali uroczystą akademie. Występowi klasy I b 
towarzyszył szkolny chór, który przygotowywał się pod okiem 
pana Rafała Polegaja.Podczas akademii rozstrzygnięto także 
konkurs na „najładniejszą palmę wielkanocną”, pod patrona-

tem Starosty Myszkowskiego. Wszyscy uczniowie stanęli na 
wysokości zadania. Każda klasa przygotowała palmę wielka-
nocną, którą można było podziwiać na akademii. Zwycięzcami 
konkursu okazały się klasy: 
I miejsce – klasa I a (wych. p. Mariola Bugaj),  II miejsce klasa III 
d (wych. p. Diana Sawicka)  III miejsce klasa I d (wych. p, Moni-
ka Liszczyk) Opracowały:

Aneta Górecka , Agnieszka Kuwak
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D W U M I E S I Ę C Z N I K  G M I N Y  P O R A J 
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SZKOŁY :: SPORT SZKOLNY

Celem kampanii społecznej Bezpieczny 
przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”- jest pod-
noszenie świadomości zagrożeń wyni-
kających z niezachowania szczególnej 
ostrożności na przejazdach, kształtowa-
nie zachowań, utrwalanie postaw spo-
łecznie pożądanych.
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. M. 
Konopnickiej w Choroniu bardzo zaan-
gażowali się w to przedsięwzięcie. W 
szkole został przygotowany apel, po-
święcony bezpiecznemu poruszaniu 
się na przejazdach kolejowych, podczas 
którego zaprezentowano również fi lm 
,, Zatrzymaj się i żyj!”. Zorganizowano  
szkolny konkurs plastyczny związany z 
zachowaniem bezpieczeństwa na prze-

jazdach kolejowych. Na lekcjach wycho-
wawczych przeprowadzono pogadanki 
na temat bezpiecznego poruszania się 
na drodze, odpowiedniego zachowa-
nia podczas przejścia przez przejazd 
strzeżony lub niestrzeżony. Podsumo-
waniem wszystkich tych działań był 
happening w Poraju na przejeździe ko-
lejowym, podczas którego uczniowie 
apelowali do kierowców o zachowanie 
szczególnego bezpieczeństwa podczas 
zbliżania się do przejazdów kolejowych. 
Tam również dzieci miały okazję poroz-
mawiać z dróżnikiem oraz przyjrzeć się 
jego pracy.
Troje przedstawicieli szkoły: Marta Zja-
wińska, Radosław Biczak i Daniel Ma-

dejski wraz z dyrektorem szkoły, Dorotą 
Mizerą, oraz nauczycielką Barbarą Mar-
chewką mieli okazję uczestniczyć w ofi -
cjalnym rozdaniu nagród w Warszawie. 
Wybór laureatów był bardzo trudny, 
ponieważ wszystkie szkoły, które wzięły 
udział w konkursie, wykazały się ogrom-
nym zaangażowaniem i niekonwen-
cjonalnym podejściem do tematu. Jury 
było pod dużym wrażeniem zrealizowa-
nych przedsięwzięć i doceniło wszystkie 
inicjatywy. Każda szkoła otrzymała na-
grodę za udział w konkursie w postaci 
ogromnej maskotki kampanii – żółtego 
słonia. Dzieci  również  obejrzały przed-
stawienie pt. ,, Aban i  bezpieczny prze-
jazd”.  

Fina³  „Zatrzymaj siê i ¿yj”   

UCZNIOWIE Z CHORONIA W TEATRZE ATENEUM

25 stycznia 2010 r. w warszawskim Teatrze Ateneum rozdano nagrody w konkursie dla szkół podstawo-
wych na organizację happeningu w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – 
„Zatrzymaj się i żyj!”. Na uroczystość zaproszono przedstawicieli 45 szkół z całej Polski, w tym uczniów 
Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Choroniu.  

Do konkursu przystąpiły Szkoły Podstawo-
we i Gimnazja z Gminy Poraj w liczbie 38 
uczniów.

Kategoria I „Klasy O-III”
1. Karolina Cesarz - SP Poraj - promocja
2. Ilona Panek - SP Poraj - promocja
3. Aleksandra Krzyczmonik - SP Poraj
Wyróżnienia: 
Dominika Hada - SP Poraj
Jakub Frącisz - SP Poraj
Michał Surma - SP Masłońskie
Bartosz Mazur - SP Masłońskie

Kategoria II „Klasy IV-VI”
1. Maciej Brymora - SP Poraj - promocja
2. Weronika Kowalik 
- SP Żarki Letnisko - promocja
3. Natalia Bednarczyk - SP Choroń

Wyróżnienia:
Alicja Korpol - SP Poraj
Magdalena Olszewska - SP Żarki Letnisko

Kategoria III Gimnazjum
1. Maria Trepka 
- Gimnazjum Poraj - promocja
2. Joanna Jadczyk 
- Gimnazjum Poraj - promocja
3. Angelika Hadzińska - Gimnazjum Poraj
Wyróżnienia:
Monika Miszczyk
Mateusz Jaworek
Kamila Pompa

Jury w składzie : 
1. Wiesław Popielak
2. Agnieszka Kuwak
3. Agnieszka Szymczyk

4. Lesława Popczyk
5. Ewelina Cywińska

wnioskuje o kontynuację konkursu.
Uwagi: Komisja oceniająca stwierdza 
wysoki poziom recytacji we wszyst-
kich grupach wiekowych i duży 
wkład nauczycieli przygotowujących 
recytatorów.
Na przyszłość należy zwrócić więk-
szą uwagę na dobór repertuaru dla 
recytatorów, w taki sposób aby pod-
kreślał ich naturalne predyspozycje 
psychiczne do przekazywania zawar-
tych w tekstach myśli i nastrojów.

PROTOKÓ£ Z POSIEDZENIA JURY GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 
Z DNIA 11 LUTEGO 2010R.
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PLAN IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ  
GMINNY OŒRODEK KULTURY W PORAJU

Kwiecieñ:
30.04.2010 - II Wernisa¿ „Wiosenne Impresje Malarskie i Literac-
kie”, miejsce: sala sesyjna Urzêdu Gminy w Poraju

Maj:
03.05.2010 - Akademia œwiêta Konstytucji 3-go Maja, miejsce: sala sesyjna Urzêdu Gminy w Poraju

28.05.2010 - Koncert „Rodzina to My!” z okazji Dnia Matki i Dziecka, miejsce: sala sesyjna Urzêdu
Gminy w Poraju

29.05.2010 - X Powiatowy Przegl¹d Zespo³ów i Kapel Ludowych, miejsce: remiza stra¿acka w Choro-
niu

maj 2010 - IV Gminny konkurs Plastyczny „Mamo, Tato namalujê Wam swój œwiat”, miejsce: œwie-
tlica œrodowiskowa

Czerwiec:
05.06.2010 - III Otwarty Festiwal Szachowy, miejsce: œwietlica œrodowiskowa

12.06-19.06.2010 - IV Gminny Konkurs Plastyczny „Wianek Œwiêtojañski”, miejsce: Gminny Oœro-
dek Kultury w Poraju

19.06.2010 - Otwarcie sezonu letniego „Noc Œwiêtojañska” IV Jurajski Festiwal Wodny, miejsce: PUT
„Vena”, Klub Wodny „Enif”, Yacht Club „Zefi r”, RWOPR, RFG

czerwiec 2010 - 60-lecie Orkiestry Dêtej z Poraja, miejsce: remiza OSP

Lipiec:
17.07.2010 - IV Festiwal Kapel Biesiadnych „Muzyka na Letnisku”, miejsce: Amfi teatr w ¯arkach 
Letnisko

Sierpieñ:
01.08.-08.08.2010 - Plener malarski „Szlakiem Królewskim”, miejsce: Poraj

07.08.-08.08.2010 - IV Folkloriada Jurajska „Starodawne i bliskie czasy”, miejsce: Amfi teatr w ¯ar-
kach Letnisko

Listopad:
11.11.2010 - obchody Œwiêta Niepodleg³oœci

Grudzieñ:
grudzieñ 2010 - Regionalna Prezentacja Sto³ów Bo¿onarodzeniowych, miejsce: Liceum Ogólno-
kszta³c¹ce w Myszkowie

grudzieñ 2010 - Wieczornica Wigilijna dla cz³onków zespo³ów Klubów a.v., miejsce: Gminny Oœro-
dek Kultury w Poraju

grudzieñ 2010 - Miko³ajkowy Turniej Szacho9wy, miejsce: Gminny Oœrodek Kultury w Poraju

grudzieñ 2010 - Gwiazdkowy Turniej Szachowy, miejsce: Gminny Oœrodek Kultury w Poraju


