
PORAJ
Wieś w województwie Śląskim



Poraj to wielka wieś położona w 
północnej części województwa 

Śląskiego, 15 kilometrów na 
południe od Częstochowy i 10 
kilometrów od trasy szybkiego 

ruchu A1 Gdańsk-Łódź-
Częstochowa- Katowice- Cieszyn. 
Poraj wchodzi w skład powiatu 
myszkowskiego. Gminę Poraj 

tworzy 8 sołectw: Poraj, Choroń, 
Gęzyn, Dębowiec, Masłońskie, Żarki 

Letnisko, Jastrząb i Kuźnia Stara.

Obszar gminy wynosi 58,53 km2

przy liczbie mieszkańców 9 985



Użytki rolne w Gminie Poraj stanowią około 
46%, tereny leśne około 40%, a pozostałe 
grunty (zabudowa, drogi, wody) zajmują 
około 14% obszaru gminy. 

Z terenem gminy graniczą: 

• od północy gmina Olsztyn i gmina 
Poczesna,

• od wschodu gmina Żarki, 

• od południa miasto Myszków i gmina 
Koziegłowy, 

• od zachodu gmina Kamienica Polska.

Przez Poraj przebiegają:

• Drogi wojewódzkie: D791

• Drogi powiatowe: ulica Górnicza, ulica 
Jasna, ciąg ulic Mickiewicza – Wolności –
Armii Krajowej, ulica Jastrzębska

Na zdjęciu przedstawiona ulica Częstochowska w Choroniu. 
Spacer tą drogą zapewnia nam piękne widoki użytków rolnych.



Gmina Poraj leży w dorzeczu Odry. Pod względem zasobności w 
wodę należy do obszarów samowystarczalnych. Wody zajmują 

ok. 9% powierzchni gminy, z czego zasadniczą część stanowi 
sztuczny zbiornik wodny na Warcie (5,04 km2 )



Największą rzeką 
przepływającą przez teren 
gminy jest Warta – główny, 
prawobrzeżny dopływ Odry. 
Lewe dopływy Warty to: Złoty 
Stok i Czarka. Potok o tej 
samej nazwie – Czarka płynie 
także jako prawy dopływ 
przez Żarki Letnisko.

Na zdjęciach przedstawiony prawy dopływ- Czarka w Żarkach Letnisko



W Żarkach Letnisko znajduje się kąpielisko przyciągające turystów. W 
basenie wyodrębnione są strefy do pływania dla dorosłych i dla dzieci. 
Teren wokół zbiornika jest dobrze zagospodarowany, a obiekt posiada 
zaplecze socjalne z szatniami, toaletami i prysznicami, w których ciepła 

woda pochodzi z kolektórów słonecznych.



W Choroniu natomiast 
znajduje się wiele pięknych 
pól, kamieniołomów oraz 
urokliwa Aleja Lipowa, w 
której co roku odbywa się 

„Święto Miodu”. Wybierając 
się na spacer ulicą 

Częstochowską 
przedstawioną na trzecim 
slajdzie możemy zobaczyć 

cudowną aleję, często 
przepełnioną turystami. 

Znajduje się w niej około 130 
drzew. Jej łączna długość to 

570 metrów. 



Jak wspominałam wcześniej-
Kamieniołomy. Należały one do 
dworskiego majątku. W latach 

50-tych uruchomiono 
wapiennik, w którym wypalano 

wapno. We wszystkich 
Chorońskich kamieniołomach 

można poszukać skamielin: 
amontiów, rynchonelli i 

belemnitów. Są tam 
pozyskiwane liczne pokłady 

wapieni. W wyniku tego 
powstały wyrobiska w postaci 

dołów o różnej głębokości i 
powierzchni: od niewielkich 

zagłębień do wyrobisk o 
powierzchni ok. 1 ha.



Znaczna przewaga gleb w Gminie Poraj to mady i gleby 
bielicowe. 
Możemy spotkać tutaj bardzo dużo pól, które dodają uroku 
podczas niedzielnego spaceru. Najczęściej uprawiany jest 
owies. 



Pora przejść do największej 
atrakcji Poraja, czyli zalewu. 

Jego powierzchnia wynosi 5,5 
km2, zaś jego całkowita 

pojemność to 25,1 mln m3. 
Jest on długi na niespełna 

5 km, zaś największa szerokość 
to 1400 m. Maksymalna 

głębokość wynosi 13 metrów. 
Zaporę budowano w latach 

1977-1978, a głównym celem 
powstałego wówczas zbiornika 

było stworzenie rezerwuaru 
wody dla Huty Częstochowa. 

Zalew Porajski należy pod 
względem wielkości 
do czołówki polskich 

sztucznych zbiorników 
wodnych. Wokół akwenu 

powstały ośrodki 
wypoczynkowe.



Dodatkowo dzięki obecności drzew, 
zimy w Poraju są jeszcze piękniejsze i

mają bajkową scenerię

Bardzo duża część Poraja to lasy. 
Przewagę w nich mają zdecydowanie
drzewa iglaste. Wraz ze zbliżającą się

jesienią każdego roku pojawia się
ogrom turystów, przyjeżdzających

właśnie do lasów, na grzyby. Najwięcej
można tutaj spotkać maślaków oraz

prawdziwków. Sama mieszkam w 
domu, który otacza las i widzę z roku

na rok coraz większą liczbę grzybiarzy. 



Julia Sałata klasa IIJ

V Liceum Ogólnokształcące imienia Adama Mickiewicza 
w Częstochowie 

Podczas wykonywania prezentacji korzystałam z książki  
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

gminy Poraj”

Wszystkie zdjęcia znajdujące się w prezentacji zrobiłam 
sama


