
 

Wszystkim Mieszkańcom z okazji Świąt Bo-
żego Narodzenia życzymy, aby przy świą-
tecznym stole nie zabrakło światła i ciepłej 
atmosfery, a Nowy Rok niósł ze sobą szczę-

ście i pomyślność. 

  
 

MISTRZOWIE SĄ WŚRÓD NAS! 

Reprezentacja Dragona 
w składzie: Zdzisław 
Synoradzki, Artur Osu-
chowski, Paweł Piłat, 
Damian Krawczyk, Ty-
moteusz Szwej, Kacper 
Szwej, Patryk Kosterka, 
Grzegorz Woźniak, Łu-
kasz Stefanik, Iwo Woj-
ciechowski, Tomasz 
Hajduk, Anna Koło-
dziejska, Magdalena 
Kowalczyk, Iga Ptak, 
Katarzyna Piotrowska i 

Paula Piotrowska wy-
walczyła 15 medali – 6 
złotych, 3 srebrne i 6 
brązowych podczas Pu-
charu Świata Teakwon-
do ITF. Zawody odbyły 
się w dniach 16-19 paź-
dziernika we włoskiej 
miejscowości Riva Del 
Garda. Z takim dorob-
k i e m  m e d a l o w y m 
wśród 132 startujących 
ekip KS Dragon Janów 
zajął w klasyfikacji ge-

neralnej Pucharu Świata 
szóste miejsce, ulegając 
tylko 5 reprezentacjom 
narodowym. Pozosta-
wiając w tyle pozostałe 
37 reprezentacji krajo-
wych oraz 89 drużyn 
klubowych, Dragon zo-
stał najlepszym klubem 
świata. Pierwsze miejsce 
zajęła Reprezentacja 
Polski z dorobkiem 12 
złotych, 3 srebrne oraz 
15 brązowych medali.  

Drodzy Mieszkańcy!  

Oddajemy w Wasze ręce 
kolejny numer „Echa”, 
który jest pewnego ro-
dzaju podsumowaniem 
roku, szczególnie na 
płaszczyźnie kulturalnej i 
sportowej. Informujemy 
również, że na naszej 
stronie www.janow.pl 
będą się ukazywać elek-
troniczne wersje tego biu-
letynu. Mamy nadzieję, 
że dzięki  wydaniom pa-
pierowym i  „Echo” do-
trze do jak  liczby miesz-
kańców naszej gminy. 

ECHO JANOWA   
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Zawodnicy Dragona po-
kazali wielką klasę. Nie 
straszni byli im zawodni-
cy skośnoocy czy czarno-
skórzy. Pokazali nie tylko 
świetną technikę, szyb-
kość i dynamikę walki, 
ale przede wszystkim 
wielkie serce, odwagę i 
ambicję - cechy prawdzi-
wych w ojo wnik ów. 
Większość walk toczyła 
się pod dyktando spor-
towców Dragona. To oni 
narzucali swój styl walki i 
swoją taktykę.  Tak dobre 
wyniki może nie były 
zupełnym zaskoczeniem, 
ale z całą pewnością spra-
wiły miłą niespodziankę 
wszystkim sympatykom 
Klubu Sportowego Dra-
gon, który na początku 
grudnia br. obchodził 
swoje 15-nastolecie. 

Jacek Wąchała 

Prezes Klubu Sportowego 
„Dragon” 

 
Wójt  

Gminy Janów 
Adam Markowski 

 
Przewodniczący 

Rady Gminy   
Sławomir Krzyształowski 



Wiele mówiono, pisano i 
pokazywano w TV o od-
krytej, zrekonstruowanej i 
konserwowanej polichro-
mii w kaplicy Matki Bożej 
kościoła pw. św. Jana 
Chrzciciela w Złotym Po-
toku. Temat ołtarza Pa-
tronki kaplicy po jego 
demontażu i wywiezieniu 
do pracowni konserwa-
torskiej niejako ucichł.  
Obecnie nowy zdobi ka-
plicę i przyciąga wzrok 
wiernych i zwiedzających 
złotopotocki kościół. Oł-
tarz do Złotego Potoka 
powrócił na początku 
października tego roku. 
Prace przy renowacji roz-
poczęły się we wrześniu 
2007 roku i miały być za-
kończone pod koniec 
tamtego roku. Po demon-
tażu ołtarza i przeprowa-
dzonych odkrywkach na 
elementach ołtarza i ścia-
nach kaplicy stwierdzo-

no, że realizacja zadania 
jest niemożliwa w ustalo-
nym terminie oraz za 
określone wcześniej środki 
finansowe. Renowacja 
kaplicy Matki Bożej w 
2007 roku była współfi-
nansowana ze środków 
Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego z 
programu operacyjnego 
„Dziedzictwo narodowe” 
w wysokości 360 645, 53 zł 
oraz przy współudziale 
parafii – 196 183, 30 zł. 
Konserwacja samego ołta-
rza miała wynosić 144 613, 
64 zł. Na 2008 rok Minister 
przeznaczył dofinansowa-
nie na cała kaplicę i ołtarz 
w kwocie 250 tys. złotych 
przy wkładzie parafii 92-
 337, 34 zł. W ołtarzu Mat-
ki Boskiej w kościele w 
Złotym Potoku odnalezio-
no jeden z najstarszych 
obrazów na wzór Madon-
ny z Jasnej Góry. Został on 

namalowany na desce, 
według oceny znawców, 
w XVII wieku. Obraz 
przez wiele dziesięcioleci 
ukryty był pod wizerun-
kiem Matki Bożej nama-
lowanym na blasze, 
prawdopodobnie w koń-
cu XIX lub w połowie XX 
wieku. Po renowacji w 
1958 r. obraz został po-
święcony przez ks. kar-
dynała Stefana Wyszyń-
skiego. Powodem prze-
słonięcia drewnianego 
obrazu blachą było jego 
pęknięcie przechodzące 
przez oblicze Madonny.  
Obecnie możemy podzi-
wiać odnowiony piękny 
siedemnastowieczny wi-
zerunek Częstochowskiej 
Madonny w ołtarzu 
przywróconym do sie-
demnastowiecznej świet-
ności, pełnym złoceń i 
oryginalnych barw.  

arcybiskup Stanisław No-
wak. - Najbardziej podo-
bają mi się studnie - do-
dał. Na zakończenie wi-
zyty pobłogosławił naszą 
gminę oraz życzył wszel-
kiej pomyślności. 

Urząd Gminy w Janowie 
odwiedził niecodzienny 
gość: ksiądz arcybiskup 
Stanisław Nowak. W wi-
zycie towarzyszyli mu 
księża z Janowa oraz Zło-
tego Potoku. Spotkanie z 
władzami i pracownika-
mi urzędu było jednym z 
wielu punktów napiętego 
programu wizyty księdza 
arcybiskupa. Bowiem w 
niedzielę udzielał sakra-
mentu bierzmowania w 
parafii w Janowie, a po-
niedziałek spędził na od-
wiedzaniu instytucji Gmi-
ny Janów. Poza Urzędem 
Gminy czcigodnego  

gościa witano w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w 
Janowie, Szkole Podsta-
wowej oraz Gimnazjum 
im. Armii Krajowej w 
Piasku. - Pięknie tu macie 
- wyznał z zachwytem  

OŁTARZA DAWNY BLASK 

WIZYTA ARCYBISKUPA 
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Spis treści: 

Wizyta Arcybiskupa, 
Ołtarz w Złotym Potoku 
- str. 2 

Lider przemian, sesja 
objazdowa - str. 3 

Wizyta z SP w Urzędzie, 
ogłoszenie weterynarza-
str. 4 

Zmiany w podatkach - 
str. 5 

Podsumowanie roku 
SOKiS - str. 6 

Podsumowanie roku 
Biblioteka - str. 7 

Podsumowanie roku KS 
Złoty Potok, stopka re-
dakcyjna - str. 8 



Tradycyjnie już, pod ko-
niec października, Radni 
Gminy Janów udali się na 
sesję objazdową. W jej 
trakcie odwiedzili niemal-
że wszystkie miejscowo-
ści Gminy Janów, zapo-
znawali się z zakresem 
dokonanych prac oraz 
zgłaszali propozycje ko-
lejnych,  prac do przepro-
wadzenia. I tak obejrzano 
salę przy budynku OSP w 
Janowie, dworek Krasiń-
skich, Szlak ku źródłom 
w Złotym Potoku, świetli-
cę i boisko w Bystrzano-
wicach, świetlice wiejskie 
w Teodorowie oraz Cze-
purce, a także drogi,  któ-
rych stan uległ znacznej 
poprawie. Sesja trwała 
niemalże 5 godzin, co 
może świadczyć o szero-
kim zasięgu dokonanych 
prac.  

SESJA OBJAZDOWA 
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Gmina Janów, jako jedyna 
jednostka samorządu te-
rytorialnego, została uho-
norowana prestiżowym 
t y t u ł e m 
Energetycz-
nego Lidera 
2008. Tytuł 
ten  stanowi 
wyraz uzna-
n i a  d l a 
Przedsiębiorców oraz 
Samorządowców odno-
szących sukcesy w zakre-
sie wdrażania i promowa-
nia inwestycji związa-
nych z odnawialnymi 

źródłami energii (OZE).  
Statuetki wręczono laure-
atom 30 października br. 
w Warszawie podczas 

konferencji eksper-
tów „Energetyczny 
Przełom”. 

Celem konkursu, 

do którego przystą-

piliśmy, było popu-

laryzowanie przedsię-

wzięć  w zakresie wytwa-

rzania ekologicznej ener-

gii elektrycznej na terenie 

Polski oraz wspieranie 

działań zmierzających do 

efektywnego rozwoju 

technologii służącej odna-

wialnym źródłom energii. 

Spośród wszystkich 

uczestników konkursu, 

gmina Janów triumfowała 

w  kategorii Gmina Przy-

jazna OZE. W zastępstwie 

władz gminy statuetkę 

odebrała Maria Stankie-

wicz, dyrektor Stowarzy-

szenia Gmin Polska Sieć  

„Energie Cites”. 

GMINA JANÓW ENERGETYCZNYM LIDEREM 2008! 
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90 FLAG 
11 listopada przypadła 
90. rocznica odzyskania 
przez Polskę niepodle-
głości. Z tej okazji Urząd 
Gminy w Janowie ufun-
dował 90 flag wraz z 
drzewcami. Flagę mógł 
dostać każdy mieszka-
niec gminy, który od 
zgłosił się do sekretaria-
tu Urzędu Gminy i pi-
semnie zobowiązał się 
do poszanowania war-
tości flagi oraz wywie-
szania jej podczas świąt 
państwowych. Akcja 
cieszyła się dużym zain-
teresowaniem, a flagi 
rozeszły się bardzo 
szybko. W związku z 
tym Urząd Gminy pla-
nuje powtórzenie akcji 
przed Świętem Flagi, 
które przypada na 2 ma-
ja. 

Próba sprzętu w świetlicy - Teodorów 

Gdzie człowiek nie może, tam autokarem 
wjedzie 

Mini-turniej sołecki ;) 

Przed dworkiem w Złotym Potoku 

Świetlica w Bystrzanowicach 



W TROSCE O CZWORONOGI 

uprawniony lekarz Artur 
Maciej Grabowski – Le-
karz Weterynarii 

Adres przychodni: Żarki 
ul. Mostowa 1, tel.  034- 
314-80-26; tel. kom. 05-
02331405 

Przed przeprowadzeniem 
zabiegu lekarz sprawdzi 
tożsamość i miejsce za-
mieszkania właściciela 
zwierzęcia. Odmowa oka-

zania odpowiedniego 
dokumentu uprawnia 
lekarza do odmowy wy-
konania usługi. 

Właściciel zwierzęcia 
opłaca lekarzowi wetery-
narii 50 % kosztów zabie-
gu, Gmina płaci pozostałe 
50% bezpośrednio leka-
rzowi weterynarii .  

Urząd Gminy Janów in-
formuje , że zgodnie z 
uchwałą Rady Gminy w 
sprawie przyjęcia Gmin-
nego Programu Przeciw-
działania Bezdomności 
Zwierząt na terenie Gmi-
ny Janów, została zawarta 
umowa z lekarzem wete-
rynarii na wykonywanie 
zabiegów sterylizacji 
zwierząt. Zabiegi te bę-
dzie przeprowadzał 
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20 października br. do 
Urzędu Gminy w Janowie 
zawitali nietypowi goście 
– uczniowie klasy VI  
Szkoły Podstawowej w 
Janowie. Można powie-
dzieć, że wizyty uczniów 
z janowskiej podstawów-
ki stały się tradycją.  Te-
goroczne spotkanie po-
święcone było promocji 
gminy Janów, skarbom 
znajdującym się na jej 
terenie oraz atrakcjom 
turystycznym. Uczniowie 
z zaciekawieniem wysłu-
chiwali tego, co wójt gmi-

ny, pan Adam Markow-
ski, miał im do powiedze-
nia, ale również sami byli 
aktywni znając odpowie-
dzi na wiele pytań, jakie 
zostały zadane. Pomocą 
podczas omawianego 
tematu była prezentacja 
multimedialna, zawierają-
ca wiele zdjęć zachwalają-
cych walory 
naszej gmi-
ny.  
Wizyta w 
u r z ę d z i e 
gminy była 
dla uczniów 

lekcją na temat regionu, 
w którym mieszkają. W 
tego typu formie edukacji 
może uczestniczyć każda 
klasa szkoły podstawowej 
lub gimnazjum po 
uprzednim omówieniu 
tematu wizyty.  

GOŚCIE, GOŚCIE 

  WYDARZENIA 

Rodzaj usługi Cena usługi Kwota płacona przez 
mieszkańca 

Kwota płacona 
przez Gminę 

Sterylizacja kotki 130 zł   65 zł  65 zł 

Kastracja 

Kocura 

 60 zł   30 zł  30 zł 

Sterylizacja suki do 
20 kg 

150 zł  75 zł  75 zł 

  

Sterylizacja suki do 200 zł  100 zł 100 zł 

Sterylizacja suki 
powyżej 35 kg 

250 zł 125 zł 125 zł 

  

Kastracja psa 100 zł  50 zł  50 zł 

  Cennik usług 

W SKRÓCIE 

JURAJSKI JESIENNY 
BIEG PRZEŁAJOWY 
 
23 października br. w 
Piasku z udziałem 326 
zawodników ze szkół 
podstawowych i gimna-
zjalnych odbył się w 
Piasku XIX Jesienny Ju-
rajski Bieg Przełajowy. 
Organizatorem zawo-
dów było Gimnazjum 
im. Armii Krajowej w 
Piasku oraz Klub 
„Podkowa” Janów. 

Patronat nad imprezą 
objął Wójt Gminy Ja-
nów, pan Adam Mar-
kowski. Bieg kończył 
cykl całorocznych im-
prez biegowych w po-
wiecie częstochowskim. 

NOWE MIEJSCE KUL-

TURY 
Działalność rozpoczyna 
Galeria po Schodkach, 
która mieści się w bu-
dynku Urzędu Gminy, 
w miejscu dawnej ka-
wiarenki internetowej. 
W Galerii będą odbywa-
ły się wystawy, recitale, 
spotkania autorskie. In-
auguracja—19.12.2008r.  
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W SKRÓCIE 

DZIEŃ EDUKACJI 
NARODOWEJ 
 
Na zaproszenie Wójta 
Gminy Janów, pana 
Adama Markowskiego 
do „Gościńca na Orlim 
Szlaku przybyli obecni 
oraz emerytowani na-
uczyciele, a także pra-
cownicy administracyj-
ni szkół z terenu Gminy 
Janów, by wspólnie ob-
chodzić Dzień Edukacji 
Narodowej. W trakcie 
uroczystości pan Wójt 
wręczał corocznie przy-
znawane nagrody naj-
bardziej zasłużonym. 
Wśród zaproszonych 
gości znaleźli się: Wła-
dysława Tkaczyk 
(Kuratorium oświaty, 
delegatura w Często-
chowie), Maria Radzie-
jowska (Prezes ZNP), 
Magdalena Stachurska 
(Sekretarz UG w Jano-
wie), Małgorzata La-
skowska (Skarbnik UG), 
Jadwiga Michalik 
(Przewodnicząca Komi-
sji Kultury i Oświaty) 
oraz Sławomir Krzysz-
tałowski 
(Przewodniczący Rady 
Gminy). 

Niektórzy spośród na-
uczycieli zostali po-
dwójnie uhonorowani, 
gdyż Prezes Związku 
Nauczycielstwa Pol-
skiego, Maria Radzie-
jowska, nie przybyła na 
uroczystości z pustymi 
rękoma. 

UWAGA, ZMIANY W PODATKACH! 

Na podstawie uchwały nr 
164/XX/08 Rady Gminy w 
Janowie z dnia 9 grudnia 
2008 roku w sprawie okre-
ślenia podatków i opłat 
lokalnych na 2009 rok 
określa się następujące 
stawki podaku od nieru-
chomości obowiązujące na 
terenie Gminy Janów:  

1. Od gruntów: 

1) związanych z prowa-
dzeniem działalności go-
spodarczej bez względu 
na sposób sklasyfikowania 
w ewidencji gruntów i 
budynków od 1m² po-
wierzchni - 0,65zł 

2) pod jeziorami, zajętych 
na zbiorniki wodne reten-
cyjne lub elektrowni wod-
nych od 1ha powierzchni - 
3,90zł   

3) pozostałych, w tym za-
jętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej dzia-
łalności pożytku publicz-
nego przez organizacje 
pożytku publicznego od 
1m² powierzchni - 0,15zł 

2. Od budynków lub 

ich części: 

1) mieszkalnych od 1m² 
powierzchni użytkowej - 
0,30zł 

2) związanych z prowa-
dzeniem działalności go-
spodarczej, oraz od bu-
dynków mieszkalnych lub 
ich części zajętych na pro-
wadzenie działalności go-
spodarczej od 1m² po-
wierzchni użytkowej - 
14,00zł 

3) zajętych na prowadze-
nie działalności w zakresie 
obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym od 

1m² powierzchni użytko-
wej -  9,24zł 

4) zajętych na prowadze-
nie działalności gospodar-
czej w zakresie udzielenia 
świadczeń zdrowotnych 
od 1m² powierzchni użyt-
kowej - 4,01zł 

5) od pozostałych, w tym: 

- zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej dzia-
łalności  pożytku publicz-
nego przez organizacje 
pożytku publicznego od 
1m² powierzchni użytko-
wej - 6,64zł  

- budynków letniskowych 
od 1 m² powierzchni użyt-
kowej - 6,64zł  

- garaży wolnostojących 
od 1m² powierzchni użyt-
kowej - 5,31zł 

- budynków gospodar-
czych od 1m² powierzchni 
użytkowej - 3,44zł 

Od wartości budowli lub 
ich części, o których mowa 
w art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-
7 - 2% 

Uchwała wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2009r.  

UZASADNIENIE 
Tegoroczne prace nad po-
datkami nie był łatwe ze 
względu na zmieniające 
się przepisy prawne oraz 
różnice, jakie wynikały do 
tej pory między różnymi 
grupami podatników. 
Specyfika polega na tym, 
że większość podatków 
będzie, jak co roku, pod-
wyższona o inflację, jak 
również ku zadowoleniu 
podatników, niektóre ule-
gną obniżeniu. 

W naszej gminie obowią-

zywały do tej pory trzy 
stawki podatkowe z dzia-
łalności gospodarczej: z 
handlu, wytwórstwa i 
usług. Ze względu na obo-
wiązujące przepisy i naszą 
obecność w Unii Europej-
skiej podjęliśmy decyzję o 
wprowadzeniu jednej 
stawki podatkowej w wy-
sokości 14,00 zł. Kwota ta 
stanowi średnią kwotę do 
tej pory obowiązujących 
stawek, podniesiona            
o wartość inflacji, czyli o 
4,2%.  

Druga zmiana wynika z 
chęci wyrównania dyspro-
porcji, które narastały w 
naszej gminie od kilkuna-
stu lat. Sytuacja ta dotyczy 
osób, które do tej pory pła-
ciły podatek od nierucho-
mości, czyli posiadają po-
niżej 1 ha fizycznego grun-
tu, a tymi, którzy płacą 
podatek rolny i posiadają 
powyżej 1 ha użytków rol-
nych.  

Podatnicy podatku rolnego 
natomiast zwolnieni są 
ustawowo z opłaty za bu-
dynki gospodarcze, jak 
również byli zwolnieni 
uchwałą Rady Gminy w 
Janowie z opłaty podatku 
za budynki mieszkalne.  

Aby wyrównać różnice w 
podatku z budynków 
mieszkalnych między po-
datkiem płaconym przez 

właścicieli nieruchomości, 
a podatkiem płaconym 
przez właścicieli gospo-
darstw rolnych, zapropo-
nowano obniżenie stawki z 
0,52 zł do 0,30 zł oraz zli-
kwidowano zwolnienie, 
które obowiązywało w po-
przednich latach.  
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KULTURALNY ROK 

Samorządowy Ośrodek 
Kultury i Sportu w Jano-
wie prowadzi bardzo 
zróżnicowaną działal-
ność. Oczywiście, takim 
najbardziej emocjonują-
cym okresem działalności 
jest lato, gdy realizujemy 
imprezy plenerowe o cha-
rakterze rekreacyjnym i 
kulturalnym. Pomijając 
atrakcyjność programu, 
jednym z najważniejszych 
czynników decydujących 
o powodzeniu przedsię-

wzięcia w plenerze jest 
przecież aura, która tym 
razem była dość łaskawa i 
dla organizatorów, i dla 
uczestników. Kolejną 
ważną sprawą są środki 
finansowe na organizację 
tychże imprez. Poprzez 
starania w różnych sekto-
rach czynione w tym kie-
runku udało się pozyskać 
bardzo duże wsparcie na 
pokrycie kosztów organi-
zacyjnych. W tym roku 
SOKiS organizował II Tu-
rystyczną Majówkę, XV 
Dni Gminy Janów, Pu-

s t y n n y 
Piknik już 
po raz 
drugi, i 
b a r d z o 
udany – 
Cou ntr y , 
X Jurajskie Lato Filmowe. 
I tu chciałabym na mo-
ment się zatrzymać. Po-
nieważ w tym roku Juraj-
skie Lato Filmowe organi-
zowaliśmy po raz dziesią-
ty, więc jego jubileuszowa 
forma miała być stricte 

f i l m o w a . 
Czyli aktorzy 
i filmy. Zwy-
kle imprezie 
tej towarzy-
szą koncerty 
m u z y c z n e , 
tym razem 
były to recita-
le aktorskie. 

Jubileusz obchodziliśmy 
godnie. Przypomnę tylko, 
że gościliśmy Izabelę Tro-
janowską, Artura Barci-
sia, Tomasza Stockingera, 
Grażynę Wolszczak, Joan-
nę Szczepkowską i Jacka 
Borkowskiego, a spotka-
nia z nimi prowadziła 
Jolanta Fajkowska. Rok 
2008 przyniósł także 
zmianę formy Święta 
Pstrąga, zwłaszcza jeśli 
chodzi o program arty-
styczny. Po raz pierwszy, 
bowiem wprowadziliśmy 
Swinging Golden Stream 

( S w i n g u j ą c y 
Złoty Potok) 
Festiwal Jazzu 
Tradycyjnego. 
W przyszłym 
roku również, w 
pierwszy week-
end sierpnia, 
Złoty Potok 

brzmieć bę-
dzie jazzowo.  

Kończący się 
rok wniósł do 
działalności 
SOKiS jeszcze 
jedną ważną 

rzecz, mianowicie rozwój 
w dziedzinie sportu i re-
kreacji, zwłaszcza wśród 
uczestników zajęć prowa-
dzonych na świetlicach 
gminnych. Z ramienia 
SOKiS organizowane są 
eliminacje, turnieje mię-
dzy świetlicami, udział w 
turniejach międzygmin-
nych (ostatnio w Przyro-
wie). Podjęliśmy także 
współpracę w dziedzinie 
sportu i rekreacji wśród 
osób dorosłych. Powstała 
drużyna siatkarek, które 
rozgrywają raz w tygo-
dniu mecze treningowe, 
pomagaliśmy piłkarzom 
halowym w organizacji 
turniejów na szczeblu 
gminnym i międzygmin-
nym, wraz z KS Złoty 
Potok współpracowali-
śmy przy Jurajskim Tur-
nieju Piłki Nożnej, brali-
śmy udział przy tworze-
niu Ligi Gminy Janów, 
itd.  

W przyszłym roku dążyć 
będziemy zwłaszcza do 
tego, by rozwijać i wzbo-
gacać swoją działalność 
na świetlicach gminnych. 
Pragniemy także zapro-
ponować i zainicjować 
ścisłą współpracę i part-
nerstwo z organizacjami 
działającymi na terenie 
naszej gminy, mając na 
uwadze wspólną realiza-
cję przedsięwzięć o cha-
rakterze lokalnym i po-

nadlokalnym (np. Dni 
Gminy Janów).  

Przyszły rok przyniesie 
jeszcze jedną, bardzo ob-
szerną sferę w działalno-
ści SOKiS – Galerię po 

schodkach – usytuowaną 
w miejscu dawnej kawia-
renki internetowej. Gale-
ria już teraz rozpoczyna 
swoją działalność, której 
podstawę stanowić będą 
wystawy artystyczne, 
spotkania literackie, de-
biuty, recitale i koncerty 
kameralne. 
 
Korzystając z miejsca na 
łamach Echa Janowa pra-
gnę podziękować wszyst-
kim, którzy wspierali ca-
łoroczną pracę SOKiS, a 
szczególnie dyrektorom i 
nauczycielom szkół z 
gminy Janów, radnym 
gminy Janów, sponsorom. 
 
Anna Tarczyńska 
Dyrektor SOKiS w Jano-
wie 
 
Zapraszam na (pod)
s t r o n ę  S O K i S : 
w w w . j a n o w . p l 
(Samorządowy Ośrodek 
Kultury i Sportu w Jano-
wie), gdzie powstaje 
szczegółowy opis działal-
ności SOKiS. 

Dane kontaktowe: so-
kis@janow.pl; tel. 034 32-
78 108 

http://www.janow.pl/
mailto:sokis@janow.pl
mailto:sokis@janow.pl


Miło nam poinformować 
Państwa, że dobiegający 
końca rok 2008 obfitował 
w wiele wydarzeń kultu-
ralno – edukacyjnych or-
ganizowanych przez Bi-
bliotekę wspólnie z Part-
nerami. Zorganizowali-
śmy i przeprowadziliśmy 
zajęcia z biblioterapii i 
arteterapii w filii biblio-
tecznej w Żurawiu. Dzię-
ki uprzejmości OSP Pia-
sek od lipca do paździer-
nika odbywały się spotka-
nia czytelnicze w Piasku, 
w których czynnie brali 
udział najmłodsi czytelni-
cy. 

Uczestniczyliśmy w wielu 
ogólnopolskich projek-
tach. Najciekawsze inicja-
tywy były współfinanso-
wane przez Unię Europej-
ską w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecz-
nego(EFS), z którego sfi-
nansowano: 

„WIOSKA INTERNE-
TOWA – kształcenie na 
odległość na terenach 
wiejskich”. W ramach 
projektu w czytelni bi-
blioteki w Janowie po-
wstało Centrum Kształce-
nia (CK) wyposażone w 
nowoczesny sprzęt telein-
formatyczny. Od 25 lute-
go 2008 roku z usług CK 
skorzystało prawie 4000 
osób. Korzystanie z usług 
Centrum jest bezpłatne. 

„Patent na przyszłość – 
Lokalne Centrum Eduka-
cji”. Stowarzyszenie Part-
nerstwo Północnej Jury 
zaprosiło Bibliotekę do 
współpracy przy realiza-
cji w/w  projektu. Wspar-
ciem zostali objęci gimna-

zjaliści z gmin: Janów, 
Koziegłowy, Lelów, 
Mstów, Niegowa, Olsz-
tyn, Poraj, Przyrów, Żar-
ki. 

Oprócz funduszy unij-
nych, Biblioteka uzyskała 
dotację na zakup nowości 
wydawniczych ze środ-
ków finansowych pozo-
stających w dyspozycji 
Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. W 
roku 2008 z dotacji mini-
sterialnej zakupiliśmy 317 
książek na sumę 7100,00 
zł. Ogólnie do księgozbio-
ru GBP Janów oraz filii 
bibliotecznych w Lgo-
czance i Żurawiu wpłynę-
ło 1436 woluminów na 
kwotę 28044,00zł. 

W szczególny sposób pra-
gniemy podziękować  
osobom, które darzą  na-
szą placówkę wyjątko-
wym wsparciem. Dzięku-
jemy wszystkim darczyń-
com, za przekazanie do 
księgozbioru cennych 
publikacji. Tylko w bieżą-
cym roku, dzięki wspar-
ciu ze strony osób pry-
watnych, nasz księgo-
zbiór powiększył się o 740 
woluminów. Niejedno-
krotnie były to bardzo 
rzadkie, a tym samym 
cenne pozycje książkowe, 
których bez Państwa po-
mocy nie udałoby się na-
być. Jako instytucja kultu-
ry nie mamy możliwości 
zakupu książek od osób 
prywatnych, a tylko w 
taki sposób można pozy-
skać zbiory niezwykle 
rzadkie i niezbędne do 
dalszego rozwoju naszej 
Biblioteki.  

Powstanie Muzeum Re-
gionalnego im. Zygmunta 
Krasińskiego w Złotym 
Potoku oraz duże zainte-
resowanie ze strony 
mieszkańców historią 
regionu w sierpniu 2008 
roku zaowocowało powo-
łaniem do życia  Interin-
stytucjonalnego Działu 
Bibliotecznych Zbiorów 
Regionalnych, którego 
nadrzędnym celem jest 
gromadzenie i udostęp-
nianie literatury i doku-
mentów przeszłości doty-
czących naszego regionu. 
W tym miejscu gorąco 
apelujemy o pomoc w 
nabyciu  2 dzieł Jana Dłu-
gosza: Roczniki czyli 
kroniki sławnego Króle-
stwa Polskiego oraz Li-
ber beneficiorum dioece-
sis Cracoviensis, które 
zasilą nasz księgozbiór 
regionalny. Za okazaną 
pomoc w nabyciu w/w 
dzieł z góry dziękujemy.  

Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom lokalnej 
społeczności nasza Biblio-
teka od stycznia 2009 ro-
ku rozpoczyna szereg 
nowych inicjatyw, które 
w znaczący sposób posze-
rzą biblioteczną ofertę 
kulturalno – edukacyjną. 
Zapraszamy Państwa do 
czynnego uczestnictwa w 
poszerzaniu działalności 
statutowej Biblioteki. Bę-
dziemy wdzięczni za 
wszelkie sugestie odno-
śnie organizacji różnych 
form pracy w naszych 
placówkach, w miarę na-
szych możliwości zostaną 
one skierowane do reali-
zacji. Od stycznia ruszają 
2 nowe programy:   

Z BIBLIOTECZNEJ PÓŁKI 
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„Biblioteczne Poranki”- 
do udziału zapraszamy 
wszystkie dzieci w wieku 
4-7 lat. W każdą sobotę w 
godzinach 9:00 – 12:00 
czekamy na małych 
uczestników warsztatów. 
W tym czasie zapewnia-
my dzieciom opiekę i 
atrakcyjne spędzenie wol-
nego czasu w Bibliotece w 
Janowie. 

„Nie taki Internet strasz-
ny” - do udziału zapra-
szamy seniorów naszej 
gminy, którzy chcą zdo-
być umiejętność obsługi 
komputera oraz poznać 
zasady poruszania się po 
sieci Internet. Na warszta-
tach zaprezentujemy rów-
nież portale społeczne 
oraz strony przeznaczone 
dla hobbystów. Terminy 
spotkań zostaną ustalone 
z chwilą, gdy powstanie 
pierwsza grupa chętnych 
do czynnego uczestnic-
twa w warsztatach.  

 

Justyna Siemion 

Dyrektor  
Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Janowie 

Wszystkich zainteresowa-
nych współpracą z Biblio-
teka serdecznie zaprasza-
my. Podajemy kontakt do 
naszej placówki: 

Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Janowie 

ul. Częstochowska 1 
tel. (034)366 16 09 

Dyrektor tel. kom. +48 
693 836 816 

e-mail: gbp@janow.pl 

mailto:gbp@janow.pl


tygodniu pod przewod-

nictwem Pawła Stefania-

ka odbywają się regular-

nie treningi piłkarskie. 

Klub piłkarski KS Złoty 

Potok w bieżącym roku 

zakupił na rzecz klubu 

dwa komplety strojów 

piłkarskich oraz piłek i 

sprzętu piłkarskiego. 

Oprócz tego Klub utrzy-

muje dwa obiekty spor-

towe. 

Wszystkie dokonane pra-

ce dotyczące klubu wy-

konują jego członkowie i 

młodzież gimnazjalna 

z terenu Gminy Janów. 

 

 W 2008 roku zorganizo-

wano następujące Tur-

nieje 6-tek piłkarskich : 

- I Turniej Gminny Piłki 

Halowej w Gimnazjum 

w Piasku 

- Turniej Międzygminny 

Piłki Halowej w Przyro-

wie 

- XIX-ty Turniej Jurajski 

w Złotym Potoku 

- I Turniej Jesienny w 
Złotym Potoku 

 

Osiągnięcia w 2008 roku: 

- I Turniej Gminny Piłki 

Halowej w Gimnazjum 

w Piasku – I miejsce 

- Turniej Międzygminny 

Piłki Halowej w Przyro-

wie – II miejsce 

- Liga Gminy Janów – II 

miejsce. 

- Charytatywny Turniej  

Piłki Nożnej w Żarkach – 

I miejsce; 

- Turniej 6-tek piłkar-

skich w Niegowie w ka-

W lutym 2008 roku gru-

pa piętnastu osób z 

Pawłem Stefaniakiem  

czele postanowili założyć 

Pierwszy Zrzeszony 

Gminny Klub Piłkarski. 

Podczas zebrania założy-

cielskiego powołano za-

rząd Klubu KS Złoty Po-

tok. Prezesem Klubu jed-

nogłośnie wybrano Paw-

ła Stefaniaka. Głównym 

celem nowopowstałego 

Klubu zostało stworzenie 

drużyny Klasy B oraz 

drużyny 6-tek piłkar-

skich. Liczba zrzeszo-

nych członków liczy so-

bie 16 osób zrzeszonych i 

45 niezrzeszonych. W 

celu usprawnienia wyty-

czonych działań już 

wczesną wiosną rozpo-

częto modernizację bo-

iska przy ZS Złoty Potok, 

a także budowę boiska 

piłkarskiego na Błoniach 

w Złotym Potoku. Koszt 

budowy boiska na Bło-

niach wyniósł: 8.000,00 

zł. Z tego 1.500,00 zł sfi-

nansował UG Janów; 

1.000,00 zł Robert Lipo-

wicz; 2.500,00 zł Indywi-

d u a l n i  S p o n s o r z y : 

1.000,00 zł SOKiS Janów; 

1.000,00 zł RUROPLAST 

Janów; 1.000,00 zł wynio-

sły wkłady własne Klubu 

oraz praca społeczna 

młodzieży i mieszkań-

ców Gminy. 

W czerwcu 2008 roku 

powstała Drużyna Mło-

dzieżowa składająca się z 

25 zawodników z terenu 

całej gminy. Dwa razy w 

tegorii Szkoły Podstawo-

we – III miejsce 

- Turniej 6-tek piłkar-

skich w Niegowie w ka-

tegorii Gimnazjum – II 

miejsce 

- Turniej Piłki Nożnej o 

puchar Max-Sportu w 

Myszkowie – IV miejsce 

- Turniej 6-tek piłkar-

skich w Żarkach – VI 

miejsce 

- XIX-ty Turniej Jurajski 6

-tek piłkarskich Złoty 

Potok 2008 – VII i VIII 

miejsce 

- Udział w rozgrywkach 

Ligi futsalu w Myszko-

wie 

- Mecze sparingowe mło-

dzieży gimnazjalnej 

Założenia Klubu na 2009 

rok: 

- Budowa pełnowymia-

rowego boiska piłkar-

skiego. 

- Założenie sekcji mło-

dzieżowej Szkół Podsta-

wowych. 

- Zatrudnienie trenera. 

- Organizacja turniejów 6

-tek piłkarskich. 

- Szkolenie młodzieży. 

Zapotrzebowanie Klubu 

KS Złoty Potok na rok 

2009 to: zakup strojów 

dla drużyny Seniorów i 

Juniorów; zakup sprzętu 

SPORTOWE OSIĄGNIĘCIA KS ZŁOTY POTOK 

piłkarskiego; organizacja 

wyjazdów na mecze spa-

ringowe i opłaty turniejo-

we oraz utrzymanie 

obiektów piłkarskich na 

terenie Złotego Potoku. 

 

Klub KS Złoty Potok 

dziękuje serdecznie 

wszystkim tym, którzy 

przyczynili się do po-

wstania i prawidłowego 

działania naszego klubu 

piłkarskiego. Jednocze-

śnie zachęcamy wszyst-

kich zainteresowanych (a 

przede wszystkim mło-

dzież ze Szkół Podstawo-

wych i Gimnazjalnych) 

do czynnego udziału w 

treningach oraz repre-

zentowania naszej gminy 

w tejże dyscyplinie spor-

towej.  

 

Paweł Stefaniak 

Prezes KS Złoty Potok 

 

Wszelkie uwagi oraz su-

gestie dotyczące działa-

nia i rozwoju klubu KS 

Złoty Potok będą mile 

widziane z Państwa stro-

ny.  

Kontakt  

email: 

ks.zlotypotok@interia.pl  

lub tel. 609 761 289  
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