
zaprezentowały się 
wszystkie miejscowości 
przyszedł czas na ogło-
szenie werdyktu jury. I 
tak III miejsce oraz 30 
tys. zł w postaci kampa-
nii promocyjnej ufundo-
wanej przez Radio Kato-
wice, przypadło gminie 
Boronów. Drugie miej-
sce i 150 tys. zł zajęły 
Goczałkowice Zdrój. 
Natomiast I miejsce i 
główną nagrodę – 250 
tys. zł – wygrała gmina 
Janów. Fundatorem na-
gród pieniężnych był 
Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w 
Katowicach. Nagroda 
zostanie przekazana na 
t e r m o m o d e r n i z a c j ę 
Szkoły Podstawowej w 
Janowie. Przedstawione 
w tekście logo „Janów 
na szczęście” jest no-
wym promocyjnym 
symbolem gminy Ja-
nów. Dostępne jest rów-
nież na specjalnych ta-
blicach rejestracyjnych. 

 

Jest nam niezmiernie 
miło poinformować, że I 
miejsce w konkursie 
„Zielonym do góry, czy-
li lato w ple-
nerze” zajęła 
Gmina Janów! 
Jurorzy zade-
cydowali o 
podziale puli 
nagród w wy-
sokości 400 
tys. złotych, i tak na ręce 
Wójta Gminy Janów, 
pana Adama Markow-
skiego, złożono czek 
opiewający na kwotę 
250 tys. zł! Przez osiem 
tygodni przedstawiciele 
miejscowości zgłoszo-
nych do konkursu rywa-
lizowali ze sobą w kon-
kurencjach sportowych, 
w działaniach promocyj-
nych jak i działalności 
ekologicznej. Pierwszym 
zadaniem było napisanie 
portretu promocyjnego – 
wizytówki regionu 
przedstawiającej jego 
wszelkie zalety. W tej 
kategorii ustąpiliśmy 
jedynie gminie Boro-
nów, tracąc zaledwie 8 
punktów. Za to w dzia-

łaniach proekologicz-
nych nie mieliśmy sobie 
równych, uzyskując 
maksymalną ilość punk-

tów! Wcale nie 
gorzej wypadła 
działalność eko-
logiczna. Nieco 
słabiej prezento-
waliśmy się w 
konkurencjach 
s p o r t o w y c h , 

które dostarczały nie la-
da atrakcji uczestnikom 
oraz obserwatorom. I 
pomimo tego, że gra to-
czyła się o naprawdę nie-
bagatelną stawkę, humo-
ry dopisywały. Po od-
wiedzeniu wszystkich 
miejscowości biorących 
udział w konkursie nad-
szedł czas na wielki finał. 
Przed ogłoszeniem wyni-
ków każda miejscowość 
miała swój czas scenicz-
ny, podczas którego mo-
gła zaprezentować się 
wszystkim przybyłym 
tego dnia do Milówki. 
Gminę Janów reprezen-
towali: Klub Sportowy 
„Dragon”, Zespół Folklo-
rystyczny „Kołacz” oraz 
Urszula Ostrowska. Gdy 
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Drodzy Mieszkańcy! 

„Echo Janowa” powraca 
po dłuższej przerwie! 
Na łamach będziemy 
opisywać najważniejsze 
wydarzenia dotyczące 
naszej gminy oraz Was, 
mieszkańców. Jednocze-
śnie zachęcamy do za-
glądania na stronę 
www.janow.pl, na której 
znajdziecie Państwo 
wiele pożytecznych in-
formacji, aktualizowa-
nych na bieżąco. Mamy 
nadzieję, że obydwie 
pozycje okażą się przy-
datne. Jednocześnie za-
chęcamy do przesyłania 
opinii, sugestii, pomy-
słów na adres redakcji, 
zamieszczony w stopce 
na ostatniej stronie. Za-
leży nam na tym, aby to 
właśnie mieszkańcy 
mieli duży wpływ na to, 
co w gminie się dzieje. 
Miłej lektury! 

Nowa mapa 

Nakładem wydawnic-
twa „Compass” ukazała 
się mapa turystyczna 
gmin Janów i Lelów. 
Zawiera niezbędne in-
formacje dotyczące wy-
poczynku w naszych 
stronach okraszone 
pięknymi zdjęciami. 



W niedzielę 6 lipca 2008 
roku odbył się Pustynny 
Piknik Country w pięknej 
scenerii Pustyni Siedlec-
kiej. Już od godziny 15.00 
najmłodsi uczestnicy im-
prezy brali udział w 
„Wakacjadzie”. Były to 
liczne konkursy: bieg w 
workach, przeciąganie 
liny, bieg ze strusim ja-
jem, piaskowe kule, bu-
dowanie zamków z pia-
sku wspólnie z rodzicami 

oraz picie wody przez 
słomkę na czas. Miłośnicy 
silnych wrażeń mieli 
możliwość zobaczyć po-
kaz jazdy konnej w stylu 
western z licznymi kon-
kurencjami strzelania do 
celu, pokaz strzelania z 
bata, tak jak na prerii, 
dostarczanie przesyłek 
pocztowych konno itd. 
Zespół Rodeo uczył pu-
bliczność tańczyć w stylu 
country. Wszyscy bawili 

się i śpiewali z zespołem 
Whiskey River. Konkuren-
cje dla dorosłych cieszyły 
się dużym powodzeniem. 
A były to: Pustynny rzut 
podkową, bieg po piwo 
dla pań i panów, bieg ze 
strusim jajem, a siłowanie 
na rękę dla panów wzbu-
dziło szczególne emo-
cje.  Impreza zakończyła 
się dyskoteką.  

 

koncert dała jedna z lep-
szych niemieckich grup 
jazzowych. W trakcie fe-
stynu dużą popularnością 
cieszyły się konkursy: 
„Bieg z pstrągiem”, „Rzut 
podkową” i „Płukanie 
Złota w Złotym Potoku”. 
W konkursach brali 
udział również przedsta-
wiciele bratnich Jano-
wów, odwiedzających 
nasz festyn w ramach 
projektu „4 x Janów”. 
Ważnym punktem pro-
gramu był konkurs me-
dialny w Jurajskim Parku 
Linowym nad Ameryka-

2 i 3 sierpnia po raz dwu-
nasty, odbyło się Święto 
Pstrąga na złotopotockich 
błoniach. Nowością, która 
zachwyciła naszych gości 
był po raz pierwszy zor-
ganizowany Festiwal 
Jazzu Tradycyjnego – 
Swinging Golden Stream 
(Swingujący Złoty Potok). 
Podczas dwudniowej im-
prezy wystąpiły znane 
zespoły jazzowe, a w nie-
dzielę w złotopotockim 
kościele odbyła się msza 
jazzowa. Po sumie na 
rynku w Złotym Potoku, 
też było jazzowo, gdyż 

nem gdzie zmagania pro-
wadzili przedstawiciele 8 
miejscowości rywalizują-
cych w ramach konkursu 
medialnego Radia Katowi-
ce „Zielonym do góry czy-
li lato w plenerze”. Trady-
cyjnie odbył się konkurs 
k u l i n a r n y  H o t e l u 
„Kmicic” w którym 
uczestnicy zgadywali na-
zwy 17 potraw z pstrąga. 
O wielkiej randze tej im-
prezy świadczy nie tylko 
ilość odwiedzających nas 
osób, ale i obecność na niej 
elit kulturalnych naszego 
regionu.  

PUSTYNNY PIKNIK COUNTRY 

PSTRĄG W RYTMIE JAZZU 

GWIEZDNE LATO FILMOWE 

skiej oraz Jacka Borkow-
skiego. Nie zabrakło rów-
nież wywiadów ze zna-
nymi polskimi aktorami: 
Joanną Szczepkowską, 
Arturem Barcisiem i Gra-
żyną Wolszczak. Zaszczy-
cił nas także swoją obec-
nością światowej sławy 
scenarzysta filmowy Ce-
zary Harasimowicz. Ca-
łość prezentacji poprowa-
dzili redaktor Jolanta Faj-
kowska i Jacek Wroński. 
Scenicznym spotkaniom z 

gwiazdami polskiego kina 
towarzyszyły zabytkowe 
limuzyny , czerwony dy-
wan i szampan. Przez 
wszystkie cztery dni reali-
zowany był program es-
tradowy z konkursami dla 
publiczności: filmoznaw-
stwa „Lato z Filmem” , 
wiedzy o gminie Janów 
oraz nakrętkowy – spon-
sora Wody Źródlanej 
„Złoty Potok”. Oby za rok 
było równie udanie! 

Jak co roku na złotopotoc-
kich błoniach przez cztery 
lipcowe noce fani kina 
mogli oglądać filmy z 
całego świata, które rów-
nocześnie były wyświe-
tlane na ekranie diodo-
wym. Chociaż na niebie 
brakowało gwiazd ze 
względu na zachmurze-
nie, to na scenie ich nie 
zabrakło. Zgromadzona 
publiczność wysłuchała 
recitali Tomasza Stockin-
gera, Izabeli Trojanow-
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Dożynki Gminne 2008 
przeszły już do historii. 
Uroczystości dziękczynne 
oraz imprezy towarzyszą-
ce odbyły się 24 sierpnia 
w Piasku. Tegoroczne 
dożynki rozpoczęła uro-
czysta msza św. w kapli-
cy w Piasku przy akom-
paniamencie zespołu 
„Janowianie”, celebrowa-
na przez proboszcza pa-
rafii w Janowie, ks. Miro-
sława Siółko. Po oddaniu 
„Bogu, co boskie” przy-
szedł czas na świecką 

część obchodów, którą 
rozpoczął uroczysty po-
chód ulicami Piasku przy 
dźwiękach Pocztowej Or-
kiestry Dętej z Częstocho-
wy. Warto podkreślić, iż 
niemalże wszystkie do-
mostwa na trasie pocho-
du były osobliwie przy-
strojone, a wszystko to za 
sprawą państwa Kingi i 
Ludwika Heinsch, którzy 
byli pomysłodawcami 
tego projektu. Obchody 
dożynek zainaugurował 
Wójt Gminy Janów, pan 

Adam Markowski, wraz z 
radnymi, sołtysem wsi 
Piasek oraz prezesem 
Ochotniczej Straży Pożar-
nej, którzy to po kolei 
przecinali powrósło ze 
słomy. W części rozryw-
kowej zaprezentowały się 
zespoły: „Regle” z Poro-
nina oraz „Janowianie”. Z 
mini-recitalem wystąpił 
Teatr Małgo z Częstocho-
wy, a gwiazdą wieczoru 
był Tadeusza Drozda, 
któremu towarzyszyła 
Gabi Gold. 

kulturowe” oraz środ-
ków Śląskiego Woje-
wódzkiego Konserwato-
ra Zabytków. Remont 

dworku był 
k o n i e c z n y 
ze względu 
na bardzo 
zły stan po-
krycia da-
chu, które 
o s t a t n i m i 

czasy przestało spełniać 
funkcję ochronną i do-
chodziło do częściowego 
zalewania budynku. Po 
otrzymaniu przez gminę 

Miesiąc trwały wokół 
dworku w Złotym Potoku 
prace remontowe, któ-
rych celem była wymiana 
p o k r y c i a 
dachowego 
oraz napra-
wa murów i 
tynków przy 
werandzie i 
t a r a s i e 
d w o r k u . 
Było to możliwe dzięki 
pozyskaniu dotacji z pro-
gramu Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Naro-
dowego „Dziedzictwo 

dworku w użytkowanie, 
dach został tymczasowo 
zabezpieczony, do czasu 
przeprowadzenia wymia-
ny pokrycia dachowego. 
Całkowity koszt remontu 
wyniósł 210 tys. zł., z cze-
go 150 tys. pozyskano z 
Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego, 
a 30 tysięcy przekazał Ślą-
ski Wojewódzki Konser-
wator Zabytków w Kato-
wicach. Wkład własny 
gminy wyniósł 30 tysięcy 
złotych.  

DOŻYNKI 

DWOREK PO REMONCIE 

JESIEŃ POETYCKA 

II Biennale w szermierce 
poetyckiej. Zwycięstwo 
przypadło Magdalenie 
Węgrzynowicz-Plichta z 
Krakowa, a trzy równo-
rzędne wyróżnienia zdo-
byli: Grażyna Lityńska- 
Rakowska z Warszawy, 
Bogusława Kaczmarek z 
Praszki i Jerzy Tawłowicz 
z Zakopanego. Ballady 
rosyjskie wyśpiewał bard 
Anatol Tchmel przy 
akompaniamencie gitary i 

skrzypiec. Pozostała część 
sobotniego wieczoru za-
kończyła się wspólnym 
ogniskiem i biesiadą 
słowno-muzyczną w go-
spodarstwie agrotury-
stycznym „Osada młyń-
ska” w miejscowości Po-
nik. Niedziela odbyła się 
pod znakiem wyprawy 
turystycznej szlakiem 
Złotej Krainy Pstrąga, a 
finisz swój miała w hotelu 
„Kmicic”. 

W dniach 27-28 września 
2008 roku odbyła się 
ósma edycja Jurajskiej 
Jesieni Poetyckiej. Przy-
byli do nas poeci uznani 
oraz ci przed debiutem: z 
Praszki, Częstochowy, 
Myszkowa, Krakowa, 
Zakopanego, Zduńskiej 
Woli, Warszawy, Opola, 
Janowa i Złotego Potoku. 
Na sobotnie popołudnie 
złożyły się prezentacje 
konkursowe uczestników 

STR. 3  

W SKRÓCIE 

 WYDARZENIA 

Smutna rocznica 

Co roku, 4 września, 
czcimy pamięć miesz-
kańców Janowa i Poni-
ka rozstrzelanych 
przez Niemców w 1939 
r. W 69 rocznicę trage-
dii władze Urzędu 
Gminy w Janowie, 
przedstawiciele Samo-
rządowego Ośrodka 
Kultury i Sportu-, kom-
batanci oraz uczniowie 
z Gimnazjum w Piasku 
i Szkoły Podstawowej 
w Janowie złożyli wią-
zanki kwiatów oraz 
znicze przy pomniku 
upamiętniającym tę 
jakże okrutną i niespra-
wiedliwą śmierć.  

Solidarni 

Na wniosek Wójta 
Gminy Janów, pana 
Adama Markowskiego 
podczas XVIII Sesji 
Rady Gminy Radni 
zgodzili się na przeka-
zanie pomocy finanso-
wej Gminie Blachow-
nia w wysokości 10 
tysięcy złotych. Obszar 
gminy był jednym z 
najbardziej dotkniętych 
katastrofalnymi skut-
kami trąby powietrznej  
jaka przeszła  Polską 15 
sierpnia br.  

Park Linowy 

Mostki, ruszające się 
belki, a może kolejka 
tyrolska? Te oraz inne 
atrakcje  czekają na 
wszystkich chętnych 
wrażeń w Jurajskim 
Parku Linowym w Zło-
tym Potoku, który pod-
czas wakacji rozpoczął 
działalność. Park mie-
ści się 200 metrów od 
hotelu „Kmicic”. 



się pod patronatem Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi oraz Marszałka Wo-
jewództwa - jest Polska 
Izba Produktu Regional-
nego i Lokalnego wspól-
nie ze Związkiem Woje-
wództw RP. Była to już 
VIII edycja konkursu, 
którego celem jest iden-
tyfikacja regionalnych 
produktów oraz ich pro-
mocja.  

Pstrąg w wodzie z warzy-
wami oraz Zalewajka Ja-
nowska zdobyły III na-
grodę w konkursie 
„Nasze kulinarne Dzie-
dzictwo-Smaki Regio-
nów”, który odbył się w 
Chorzowie, 30 sierpnia  
roku. O miano najlep-
szych potraw w kilku 
kategoriach walczyły 
przysmaki ze wszystkich 
zakątków naszego woje-
wództwa. Organizatorem 
konkursu - odbywającego 

NAD POTOKIEM WYRÓŻNIONA! 

OGŁOSZENIA 

czeniach przedszkola 
nie ma dzieci oraz osób. 
Następnie przystąpiono 
do akcji gaśniczej. W 
ramach ćwiczeń spraw-
dzono również system 
łączności oraz spraw-
ność techniczną posiada-
nego sprzętu. W ocenie 
komendanta OSP, Wójta 
Gminy Janów oraz 
przedstawicieli PSP w 
Częstochowie ćwiczenia 
odbyły się bardzo 
sprawnie. Nasi Strażacy 
udowodnili szybkość 
działania, profesjona-
lizm, opanowanie w 
stresującej sytuacji oraz 
umiejętność współdzia-
łania, co było  celem te-
go szkolenia. 

Urząd Gminy Janów 
wydzierżawi pomiesz-
czenia w atrakcyjnym 
miejscu z przeznacze-
niem na wypożyczalnie 
rowerów. Pomieszcze-
nia o powierzchni 40 
m2 zlokalizowane są 
przy par-
kingu w 
Z ł o t y m 
P o t o k u 
obok stawu 
Amerykan, 
w pobliżu 
ścieżki ro-
w e r o w e j 
„Szlak ku źródłom”, 
Jurajskiego Parku Lino-
wego i Hotelu KMICIC. 
Osoby bezrobotne mo-
gą otrzymać wsparcie 
finansowe z Powiato-

wego Urzędu Pracy w 
wysokości do 14.900 zł 
na podjęcie działalności 
gospodarczej jak rów-
nież otrzymać korzystne 
warunki finansowe 
dzierżawy. Szczegółowe 
informacje można otrzy-

mać pod 
n u m e r e m 
(034) 327 80 
48 w godzi-
nach pracy 
U r z ę d u 
Gminy.  
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Kolejny numer ukaże się  
połowie grudnia br. 
wraz z dodatkiem inwe-
stycyjnym. 

Wydanie poprawione 

Gmina Janów za pośred-
nictwem wydawnictwa 
Alatus wydała III uzu-
pełnione wydanie infor-
matora „Gmina Janów i 
okolice-złota kraina 
pstrąga”. 

STRAŻACKIM TROPEM 

INTEGRACYJNIE W LUSŁAWICACH 

13 września br. w Lusła-
wicach odbył się Piknik 
Integracyjny, podczas 
którego podsumowano 
projekt „Stop dla wyklu-
czenia kobiet – warsztaty 
Jurajskie”.  Projekt ten 
realizowany był przez 
Śląską Izbę Rolniczą - 
biuro powiatowe w Czę-
stochowie, będącego li- 

derem projektu przy 
współpracy partnera 
projektu, którym był Sa-
morządowy Ośrodek 
Kultury i Sportu w Jano-
wie. W trakcie warszta-
tów uczestniczki pozna-
wały prace wikliniarskie 
i garncarskie, wspólnie 
gotowały oraz brały 
udział w muzyczno - 

tanecznych zajęciach 
f o l k l o r y s t y c z n y c h . 
Wszystkie zadania pod-
jęte w projekcie były 
współfinansowane ze 
środków pochodzących 
z Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.  

Drużyny OSP z terenów 
gminy Janów nie próżno-
wały:  brały udział w Gmin-
nych Zawodach Strażac-
kich, które odbyły się w 
Piasku, w zawodach o Pu-
char Starosty Częstochow-
skiego, a 21 września 
uczestniczyły w manew-
rach strażackich w Złotym 
Potoku. Zadanie postawio-
ne przed strażakami było 
bardzo trudne. Musieli oni 
opanować pożar oraz 
sprawdzić czy w pomiesz- 


