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Gmina PORĄBKA

Przesłuchania
BYĆ RAZEM W CZAŃCU
do Fundacji

W ubiegły weekend na stadionie LKS Czaniec było sportowo, koncertowo i kolorowo - podczas odbywających się tu Dni Czańca. Pierwszego dnia imprezy na letniej scenie wystąpiła
grupa rockowa Karavan, a gwiazdą wieczoru była kapela Siwy Dym. A ponieważ we Francji toczą się futbolowe zmagania w Czańcu odbył się Gminny Turniej Piłki Nożnej Żaków
„miniEuro” (foto 1), który wygrała... Reprezentacja Polski.

Zakończyły się przesłuchania do ogniska muzycznego „Fundacji
Braci Golec” w Gminie Porąbka, do których zgłosiło się aż 42 młodych
wykonawców. - Dzieci z gminy Porąbka oraz okolic spisały się znakomicie. Poziom wykonań był bardzo wysoki, a do tego frekwencja rekordowa - podkreślają przedstawiciele Fundacji. Już niedługo, bo we wrześniu, dzieci pod okiem fachowców będą się uczyć gry na skrzypcach,
heligonce, basie, a także typowego dla muzyki ludowej śpiewu białego.

z gimnazjum, która muzyczną podróżą po Europie „Taneczna Eurowizja”rozbawiła widzów (foto 2).
Na scenie nie mogło zabraknąć pań
z KGW Czaniec, zespołu „Moderato”, Dziecięcego Zespołu Regionalnego „Porąbczanie” i „Włóczykijów”, którzy są ozdobą wielu nie

tylko lokalnych imprez. Niewątpliwą atrakcją czanieckiego świętowania był Teatr Tańca z Ukrainy (foto 3).
Imprezę pod hasłem „Być razem” zorganizował Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce, który 25
i 26 czerwca zaprasza na kolejne obchody, tym razem Dni Porąbki. Gwiazdą wieczoru dwudniowych zabaw i atrakcji na sta-

dionie LKS Zapora Porąbka będą
„Baciary”. Podczas święta władze Urzędu Gminy ogłoszą laureata konkurs „Porąbczanin Roku”.

Nowe szlaki
turystyczne

ekcja Militarna Stowarzyszenia „Sokół” Międzybrodzie Bialskie wytyczyła nowe szlaki turystyczne w gminie Porąbka. Szlak niebieski
S
wiedzie z centrum Porąbki przez centrum Wielkiej Puszczy na Kiczerę.

Odtworzony został stary szlak czarny z Kozubnika na Górę Żar. Sekcja wytyczyła również trasę dojściową do szlaku niebieskiego na Trzonkę, który swój początek ma w Czańcu na ul. Wodnej koło gimnazjum.
Obecnie trwają prace nad ustaleniem właścicieli terenów, po których przebiegają naniesione za pomocą GPS szlaki. - We wrześniu wraz
z młodzieżą szkolną będziemy znaczyć nowe trasy. Już teraz zapraszamy dzieci i młodzież do wspólnej pracy-zabawy, która zakończy się ogniskiem - mówią działacze z międzybrodzkiego „Sokoła”.
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rugi dzień przeznaczony był na
występy dzieci z przedszkoD
la i podstawówki oraz młodzieży

Od 24 do 26 czerwca potrwa jubileuszowy, bo już 50. Ogólnopolski
Spływ Kajakowy „Trzech Zapór”, który jako jedna z ośmiu imprez zaliczanych do Grand Prix, wpisany jest w kalendarz Komisji Turystyki i
Rekreacji Polskiego Związku Kajakowego. Spływ doskonale prezentuje
walory turystyczne terenów dorzecza Soły, okolicznych gmin i powiatów. Corocznie uczestniczy w nim ponad 200 osób. Te ogólnopolskie
rodzinne spotkania od lat cieszą się wielką popularnością i mają zwolenników nawet poza granicami naszego kraju.

