
 

ne dla zwiedzających. Mu-

zeum Regionalne im. Zyg-

munta Krasińskiego w Zło-

tym Potoku działa od maja 

2008 roku. Do tej pory od-

wiedziło je ponad 26,5 ty-

siąca osób. ■ 

Ale raporty to nie jedyna 

rzecz, jaką pozyskało Mu-

zeum Regionalne. Równie 

ważna jest kronika wyda-

rzeń rodzinnych rodu Ra-

czyńskich oraz 44 fotografie 

pamiątkowe rodzin Raczyń-

skich i Krasińskich. Jest to 

doskonały materiał badaw-

czy do poznania historii 

obyczajowości arystokracji, 

ziemiaństwa, na które składa 

się życie społeczne, towa-

rzyskie i polityczne. To 

ogromny sukces Muzeum 

Regionalnego, bowiem po-

zyskane zespoły są unikata-

mi na skalę ogólnokrajową, 

a przy okazji wypełniają luki 

w historii regionu. - Kronika 

wydarzeń rodzinnych to ze-

spół zwarty zachowany w 

opakowaniu oryginalnym, 

brakuje kilku dokumentów, o 

czym wiedzieliśmy przed 

aukcją. Stanowi kilkaset 

druków o charakterze oko-

licznościowym oraz wycinki 

prasowe, które w sposób 

bezpośredni wskazują na 

preferencje polityczne tejże 

rodziny - powiedział An-

drzej Kuźma, dyrektor 

złotopotockiego muzeum. 

Zbiory, po poddaniu ich 

odpowiednim pracom kon-

serwatorskim, od 28 paź-

dziernika br. są udostępnio-
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Nie przypadkowo Złoty 

Potok w nazwie zawiera 

przedrostek „złoty”. Przy-

pomnijmy, że taką nazwę 

nadał miejscowości wieszcz 

Zygmunt Krasiński. I miał 

sporo racji, bowiem wyda-

rzenia powstania stycznio-

wego potwierdzają, że złoto 

lgnęło do Potoku. Podczas 

wspomnianego ruchu wy-

zwoleńczego, prawdopo-

dobnie w okolicach Groty 

Niedźwiedzia został ukryty 

skarb - cenny łup przejęty 

od wojsk rosyjskich. Stąd 

też nie powinien dziwić 

fakt, że co roku Złoty Potok 

oraz gminę Janów odwie-

dzają poszukiwacze skar-

bów. Takie informacje zo-

stały potwierdzone dzięki 

nowemu i równie cennemu 

nabytkowi Muzeum Regio-

nalnego im. Zygmunta Kra-

sińskiego w Złotym Potoku. 

Chodzi tu o powstańcze 

raporty płk. Zygmunta 

Chmieleńskiego do ówcze-

snego Rządu Narodowego. 

Ciepła domowego ogniska, spokoju,  

zdrowia oraz wszelkiej pomyślności  

na nadchodzące  

Święta Bożego Narodzenia  

oraz Nowy Rok  

życzą 

Przewodniczący Rady Gminy 

Sławomir Krzyształowski 

Wójt Gminy Janów 

Adam Markowski 

wraz z pracownikami 

Urzędu Gminy 

Redakcja „Echa Janowa” 



Schodkach. Następnie 

amerykańskie pojazdy 

wojskowe opanowały Pu-

s t y n i ę  S i e d l e c k ą .  

A wszystko to w ramach 

Pustynnego Pikniku Coun-

try. Jak country, to nie 

zabrakło również czegoś 

dla prawdziwych kowbo-

jów. Na trzy dni i trzy no-

ce rozgwieździło się niebo 

nad Złotym Potokiem, 

gdzie odbywało się XI 

Jurajskie Lato Filmowe. 

Na gwiezdnym firmamen-

cie i czerwonym dywanie 

pojawili się: Stanisława 

Celińska, Witold Pyrkosz 

oraz Dorota Stalińska. 

Rozmowy z gwiazdami, 

podobnie jak w roku ubie-

Podczas tegorocznych 

imprez plenerowych każdy  

mógł znaleźć coś dla sie-

bie. Tradycyjnie zaczęli-

śmy od Dni Gminy Janów, 

których w tym roku przy-

padła XIV edycja. Jednak-

że najważniejszym punk-

tem tych dni były obchody 

100-lecia OSP Janów  

i OSP Złoty Potok - o tym 

więcej na następnej stro-

nie. Podczas Dni Gminy 

Janów można było spróbo-

wać swoich sił w biegach 

lub zawodach wędkar-

skich. O dobre nastroje 

dbał kabaret „Długi”,  

a poeci i artyści z terenu 

gminy postarali się o stra-

wę dla ducha w Galerii po 

głym, przeprowadzała 

Jolanta Fajkowska. Lato 

Filmowe to nie tylko kino, 

to również dobra zabawa, 

konkursy z nagrodami 

oraz występy zespołów 

muzycznych, w tym pre-

zentacje młodych talen-

tów. Ostatnim punktem  

w plenerowych imprezach 

w Złotym Potoku było 

Święto Pstrąga połączone 

z Festiwalem Jazzu Trady-

cyjnego „Swinging Gol-

den Stream”. Przez trzy 

dni gmina Janów była ra-

jem dla miłośników pstrą-

gów oraz jazzu. Również 

ci, którzy nie mogli osobi-

ście pojawić się na złoto-

potockich błoniach mogli  

L a t o  w  p l e n e r z e  z a  n a m i  
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poczuć atmosferę tamtych 

dni, dzięki Polskiemu Ra-

diu Katowice, które urzą-

dz i ło  sob ie  s tud io  

w plenerze. Nie zabrakło 

też gotowania w doboro-

wym towarzystwie. Tym 

razem za sterem stanęła 

Ewa Wachowicz, a w rolę 

jej pomocników wcielili 

się wójtowie oraz bur-

mistrz zaprzyjaźnionych 

Janowów. Dużym zainte-

resowaniem cieszył się 

koncert muzyki filmowej, 

a do końca imprezy do-

trwaliśmy przy latyno-

skich dźwiękach, których 

sprawcą była kolumbijska 

grupa Sincopa Jazz Band. 

Do zobaczenia za rok! ■ 



Rok 2009 przebiegał pod znakiem 

hucznych obchodów 100-lecia 

dwóch jednostek Ochotniczych 

Straży Pożarnych z terenu Gminy 

Janów. Mowa tu o OSP Janów  

i OSP Złoty Potok. A teraz trochę 

historii. W 1909 roku powstała 

Złotopotocko Janowska Straż 

Ogniowa. 2 lata później powstała 

samodzielna jednostka OSP w Ja-

nowie oraz orkiestra dęta. Od tej 

pory straż działa niemalże nieprze-

rwanie. Jedynym wyjątkiem za-

wieszenia działalności był okres  

I wojny światowej. Podczas II woj-

ny światowej rozwiązano jedynie 

orkiestrę dętą. I tak po dziś dzień 

czynnie funkcjonują dwie jednost-

ki - jubilatki. Dlatego też obchody 

100-lecia składały się z kilku czę-

ści. Przede wszystkim był to uro-

czysty, historyczny korowód, jaki 

przeszedł z Janowa do Złotego 

Potoku. Nie zabrakło również stra-

żackich eksponatów, jakie można 

było podziwiać przez Muzeum 

Regionalnym w Złotym Potoku. 

Jako, że było to święto strażackie, 

1 0 0  l a t  S t r a ż y  O g n i o w e j  Z ł o t o p o t o c k o  

J a n o w s k i e j  
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 nie mogło obyć się bez różnego 

rodzaju manewrów, pokazów, czy 

konkursów sprawności, w których 

brali udział wszyscy komendanci 

poszczególnych jednostek z terenu 

Gminy Janów. Chętni mogli zmie-

rzyć się również na niwie pozapo-

żarniczej - w turnieju szóstek pił-

karskich. Wzięło w nim udział 8 

drużyn, a triumfatorem została 

OSP Mstów. Strażacy wyszli rów-

nież naprzeciw najmłodszym  

z terenu naszej gminy organizując 

strażacki Dzień Dziecka. ■ 

100-lecie OSP Janów i OSP Złoty Potok w obiektywie 

Na zdjęciach od lewej: 1. uczestnicy korowodu historycznego przed Pałacem Raczyńskich, 2-3 korowód historyczny, 4. prezesi - 

komendanci jednostek OSP, 5-6 Strażacki Dzień Dziecka, 7. zabytkowy wóz strażacki, 8. przed korowodem, 9. solidna kon-

strukcja sprzed lat, 10. zwycięzcy turnieju szóstek piłkarskich OSP, 11. poświęcony wóz strażacki, 12. uczestnicy korowodu 

przed Pałacem 



Ścieżka pieszo-rowerowa 

„Szlak ku źródłom - moż-

na rowerem, można space-

rem” otrzymała kolejne 

wyróżnienie. Tym razem 

za realizację tego projektu 

zostaliśmy wyróżnieni 

tytułem Przyjaznej Wsi 

W o j e -

wództwa 

Śląskiego. 

N a g r o d ą 

za zajęcie 

I miejsca 

j e s t  

7 000 zł. 

Z rąk wi-

cemarszałka pana Adama 

Stacha nagrodę odebrali: 

wójtowie gminy Janów 

pan Adam Markowski  

i pan Sławomir Peryga 

oraz sołtys Złotego Potoku 

pan Mieczysław Gałązka. 

■ 

Dwie Szkoły Podstawowe 

z gminy Janów: w Janowie 

oraz w Lgoczance, zyskały 

wsp arc ie  f ina nso we  

w ramach Programu 

„Radosna Szkoła” Pro-

gram ten daje rządowe 

wsparcie na zakup pomocy 

dydaktycznych przezna-

czonych dla uczniów klas  

I - III. Konkurencja w kon-

kursie była ogromna. 

Łącznie w województwie 

śląskim wpłynęło 539 

wniosków, a uzyskało 

dofinansowanie jedynie 

353. Z terenu gminy Ja-

nów wszystkie szkoły pod- 

się w Urzędzie Gminy, 

Gminnej Bibliotece Pu-

blicznej w Janowie, Mu-

zeum im. Zygmunta Kra-

sińskiego w Złotym Poto-

ku oraz Szkolnym Schro-

nisku Młodzieżowym  

w Siedlcu. Projekt będzie 

realizowany w latach 2011

-2013, udział w nim zade-

klarowało 87 partnerów. 

ŚSIT będzie budowany 

przy wykorzystaniu środ-

ków Unii Europejskiej,  

w ramach RPO WSL 2007

-2013. ■ 

G m i n a 

J a n ó w 

przystąpi-

ła do Ślą-

s k i e g o 

Systemu Informacji Tury-

stycznej. Dzięki niemu na 

terenie gminy powstaną 

dwa info-kioski (przy bu-

dynku Urzędu Gminy oraz 

przedszkolu w Złotym 

Potoku), a dotychczasowe 

punkty informacji tury-

stycznej zyskają nowe 

wyposażenie. Doposażone 

będą punkty informacji 

turystycznej mieszczące 

Od 9 listopada można było 

składać wnioski o udział  

w Programie Ograniczenia 

Niskiej Emisji. O zakwali-

fikowaniu decydowała 

kolejność zgłoszeń, dlate-

go od rana w Urzędzie 

ustawiła się długa kolejka. 

Zainteresowanie progra-

mem było, i jest, ogromne. 

Miesiąc później odbyło się 

szkolenie dla mieszkań-

ców gminy, którzy zakwa-

lifikowali się do udziału  

w PONE. Podczas spotka-

nia mieszkańcy zapoznali 

się z regulaminem  

można spacerem, można 

rowerem”. Certyfikat przy-

znano też dla Muzeum 

Regionalnego im. Zygmun-

ta Krasińskiego w Złotym 

Potoku oraz osobom pry-

watnym. Wyróżnienia ode-

brali: Marcin Kozioł - za 

Parki Linowe w Złotym 

Potoku i Olsztynie oraz 

Monika Kosielak - za zło-

topotockiego pstrąga  

z rusztu. ■ 

Bezpieczniej z  

nowym radiowozem 
Posterunek Policji w Olsz-

tynie może poszczycić się 

nowym radiowozem. Gmi-

na Janów ma swój wkład  

w nowy samochód policji 

marki KIA, jaki patroluje 

ulice miejscowości z naszej 

gminy. Wraz z gminą Olsz-

tyn dołożyliśmy do zakupu 

radiowozu po 12 tys. zł. 

Mamy nadzieję, że dzięki 

temu zakupowi wzrost po-

ziomu bezpieczeństwa bę-

dzie odczuwalny. ■ 

9 października 2009 r.  

z okazji Światowego Dnia 

Turystyki zostały rozdane 

certyfikaty Częstochow-

skiej Organizacji Tury-

stycznej. Produkty tury-

styczne z terenu gminy 

Janów zostały uhonorowa-

ne aż czterema certyfikata-

mi. Gmina Janów uzyskała 

certyfikat Częstochowskiej 

Organizacji Turystycznej 

za Ścieżkę pieszo - rowero-

wą „Szlak ku źródłom - 

Mamy dwie Radosne Szkoły 

Gmina Janów w Śląskim Systemie 

Informacji Turystycznej 
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Certyfikatów u nas dostatek 

E c h o  J a n o w a  

Przyjazna Wieś Województwa Śląskiego jest 

u nas! 
stawowe złożyły wnioski, 

jedynie jednej placówce 

brakło jednego punktu, 

aby również zyskać wspar-

cie finansowe. ■ 

Ponik ma nowego 

sołtysa 
Pani Krystyna Kozioł zo-

stała wybrana na nowego 

sołtysa wsi Ponik. Wybory 

połączone z zebraniem 

mieszkańców odbyły się 3 

grudnia. Uprawnionych 

osób do głosowania było 

37, za oddano 36 ważnych 

głosów. ■ 

Uczeń na wsi 
Gmina Janów drugi rok  

z rzędu wzięła udział  

w programie Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych 

„Uczeń na wsi - pomoc  

w zdobyciu wykształcenia 

przez osoby niepełno-

sprawne”. Na rok szkolny 

2009/2010 przyznano nam 

łącznie ponad 19 tys. zł, 

zatem niemalże o połowę 

więcej, niż w roku po-

przednim. Z pomocy sko-

rzysta 13 uczniów. ■ 

oraz ogólnymi zasadami 

uczestnictwa w Programie. 

Po szkoleniu wszyscy 

chętni mogli zapoznać się  

z ofertą wykonawców za-

kwal i f ikowanych do 

udziału w programie.  

Z terenu Gminy Janów do 

Programu zostało zakwali-

fikowanych 40 osób,  

z czego 11 osób dokona 

wymiany pieca, 8 osób 

zamontuje kolektor sło-

neczny, a 21 osób skorzy-

sta zarówno z możliwości 

wymiany pieca, jak i za-

montuje kolektory. ■ 

Wystartował Program Ograniczenia Niskiej 

Emisji 



301.000 zł kosztów całko-

witych, dotacja wyniosła 

więc 76%. Od niedawna, 

dojazd do tej miejscowości 

jest możliwy po asfalcie 

również od strony drogi 

wojewódzkiej. Nakładka 

ma 780 metrów długości. 

To nie jedyne prace wyko-

nane przez gminę na na-

szych drogach. Ostatnią 

drogą do wyasfaltowania  

w Siedlcu była ulica Leśna. 

By ją wykonać, trzeba było 

sięgnąć po kredyt bankowy, 

gdyż innych możliwości jej 

sfinansowania nie było. 

Koszt osiągnięty w przetar-

gu na drogę to 457.000 zł, 

nowy asfalt ma 1236 me-

trów długości i kończy się 

na granicy z gminą Żarki. 

Inną pracą drogową na gra-

nicy gminy było częściowe 

utwardzenie tłuczniem dro-

gi z Bystrzanowic-Dworu 

do Gorzkowa w gminie 

Niegowa. Prace te będą 

kontynuowane w przyszłym 

roku. Tłuczniem utwardzo-

no również drogę do Huci-

ska i Gór Gorzkowskich 

oraz w Śmiertnym Dębie. 

W tej samej technologii  

i wykonaliśmy również 

drogę nazywaną Przegroda 

w Złotym Potoku. A tak 

przy okazji, drodze tej ostat-

niej, oprócz docelowego 

asfaltu, przydała by się 

również nazwa!  

Dzięki pracom moder-

nizacyjnym przy dro-

dze krajowej w Jano-

wie, otrzymaliśmy 

nieodpłatnie spore 

ilości kostki brukowej 

pochodzącej z rozbió-

rek chodników. Zosta-

ły one zabudowane 

w kilku miejscach: 

w Janowie wzdłuż 

Cmentarza Żydow-

skiego, w Złotym 

Potoku wzdłuż ul. 

Mjr. Wrzoska oraz 

w Lusławicach, 

gdzie wybudowali-

śmy zatokę autobu-

s o w ą  

i parking przy Szkole Pod-

stawowej. Koszty objęły 

jedynie ułożenie i wyniosły 

70.000 zł. Ulica Mjr. Wrzo-

ska zyskała również nową 

nawierzchnię asfaltową na 

odcinku 250 m. Koszt to ok. 

30.000 zł.  

Inwestowaliśmy również  

w wodociągi. W Janowie na 

ulicy Szkolnej został wybu-

dowany nowy wodociąg 

wraz z przyłączami, który 

zastąpił stary, wykonany 

jeszcze z azbestu. W Siedl-

cu wybudowaliśmy pom-

pownię wody, dzięki której 

mieszkańcy wyżej położo-

nych domów w tej miejsco-

wości przestali mieć proble-

my z ciśnieniem wody. 

Koszt przepompowni to 

115.000 zł.  

Dużym wyzwaniem było 

przygotowanie  siedzib OSP 

Janów i OSP Złoty Potok na 

obchody ich 100-lecia. Re-

miza w Złotym Potoku zo-

stała wymalowana na ze-

wnątrz i od środka, otocznie 

zostało uporządkowane, 

posadzono krzewy a dojazd 

został wyasfaltowany. 

Koszt to 45.000 zł. W Jano-

wie w remizie kosztem po-

nad 80.000 zł dobudowano 

garaż, ocieplono budynek  

z trzech 

stron, wy-

m i e n i o n o 

o k n a .  

Z n a c z n i e 

zmieniło się 

też otocze-

nie. Przed 

b ud ynkie m 

p o ł o ż o n y 

został asfalt  

Kończący się rok 2009, to 

czas dużych inwestycji na 

terenie naszej gminy. 

Wiosną dominowały prace 

drogowe. Na drodze woje-

wódzkiej Żarki - Święta 

Anna, za 9.000.000 zł grun-

townie wyremontowano 

nawierzchnię na długości 

ok.10 km, kładąc trzy war-

stwy asfaltu a frezem asfal-

towym utwardzając pobo-

cza. Między Jano-

wem a Julianką 

droga ta została 

poszerzona. Prace 

te, tak bardzo po-

trzebne, zostały 

sfinansowane przez 

Zarząd Dróg Woje-

wódzkich w Kato-

wicach. Wielki 

zakres prac wykonano stara-

niem GDDKiA w Katowi-

cach na drodze krajowej 46 

w Janowie i na Poniku. 

Obejmowały one wymianę 

podbudowy, wykonanie 

kanalizacji odwodnienio-

wej, położenie chodników  

z kostki betonowej. Pojawi-

ły się nowe przejścia dla 

pieszych i barierki. Koszt 

modernizacji to 4.650.000 

zł. W czasie ich trwania 

mieliśmy co prawda slalom 

między tymczasowymi 

światłami, ale warto było 

się pomęczyć dla końcowe-

go efektu.  

Latem wykonywaliśmy 

modernizację dróg gmin-

nych. Ponad dwa kilometry 

nowego asfaltu pojawiło się 

na drodze między Janowem 

a Śmiertnym Dębem. Udało 

się nam pozyskać na te pra-

ce dotację w wysokości 

230.000 zł. W stosunku do 

R E K O R D O W E    I N W E S T Y C J E   
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wraz z odwodnieniem, teren 

został zniwelowany i obsia-

ny trawą. Krzewy posadzo-

no wzdłuż nowego chodni-

ka i przy pomniku Rozstrze-

lanych w 1939 roku, który 

zyskał nowe otoczenie  

z kostki granitowej. Prace te 

kosztowały ponad 47. 000 

zł z czego 20.000 zł to dota-

cja z programu małych 

grantów Odnowy Wsi Woj. 

Śląskiego.  

Drugim projektem dofinan-

sowanym w tej samej wyso-

kości z tego funduszu było 

zagospodarowanie centrum 

Żurawia. W jego ramach 

wybudowano: przystanek 

autobusowy (stary, który 

został rozebrany, stał na 

zakręcie drogi), altanę  

i obudowę studni. Wykona-

no je z drewna i kamienia 

wapiennego. Całość prac 

zamknęła się w kwocie 40-

.000 zł. Nowe przystanki  

w tej samej technologii po-

wstały również w Lusławi-

cach i Zagórzu, za łączną 

kwotę 35.000 zł. Blisko 

8000 zł, kosztowały altana  

i obudowa studni w Czepur-

ce, która upiększyła tę miej-

scowość. 
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Największą kwotowo te-

goroczną inwestycją, była 

termomodernizacja Szkoły 

Podstawowej w Janowie. 

Po wykonanych w ubie-

głych latach dociepleniach 

szkół w Piasku, Lusławi-

cach i Lgoczance, w kolej-

ce czekała największa ga-

barytowo i wymagająca 

największego nakładu 

pracy, szkoła w Janowie. 

Prace rozpoczęły się tuż 

po zakończeniu roku 

szkolnego i zostały zakoń-

czone na dwa tygodnie 

przed terminem, który 

ustalono na 30 września. 

Było to możliwe dzięki 

d u ż e j  d e t e r m i n a c j i  

i sprawnie prowadzonym 

pracom przez firmę Stebud 

Pana Stefana Pustelnika z 

Lusławic, która wygrała 

przetarg na te prace. Zo-

stały wymienione wszyst-

kie okna w liczbie 151 

sztuk. Dostawcą okien był 

nasz miejscowy Kabex, 

słynący z bardzo dobrej 

drewnianej stolarki okien-

nej. Wymieniono również 

na nowe wszystkie drzwi 

wejściowe. Ale główne 

prace, to ocieplenie ścian  

i stropów grubą warstwą 

styropianu i wykonanie 

nowych kolorowych tyn-

ków akrylowych, w miej-

sce przygnębiającej szaro-

ści. W ramach tej moder-

nizacji wybudowano no-

we, bezpieczne, ciepłe  

i estetyczne wejście do 

budynku. Projekt tych prac 

wykonał Pan Stefan Jani-

kowski. Całość prac łącz-

nie z pracami dodatkowy-

mi to 1.302.000 zł. Pocho-

dziły one z kilu źródeł: 

250.000 + 18.000 zł to 

ubiegłoroczna wygrana 

naszej gminy w konkursie 

Zielonym Do Góry 

zorganizowanym 

przez Radio Kato-

wice oraz odsetki  

z tej lokaty. Suma 

454.000 zł, to umo-

rzenia kredytów 

zaciągniętych na 

poprzednie termo-

mo d e r n i z a c j e  s z k ó ł  

w Lgoczance i Lusławi-

cach (po spłacie połowy 

kwoty na nasz wniosek 

WFOŚiGW w Katowicach 

dokonał umorzenia drugiej 

połowy). Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środo-

wiska i Gospodarki Wod-

nej przyznał nam również 

52.000 zł dotacji i 340.000 

zł pożyczki na ten cel. 

Pozostała kwota to środki 

własne. Oprócz obniżenia 

co najmniej o połowę 

kosztów opalania, budy-

nek stał się dużo bardziej 

przyjazny dla uczących się 

tam dzieci i młodzieży.  

Jesteśmy dobrze oświetlo-

ną gminą, co jednak nie 

oznacza konieczności dal-

szych wydatków na ten 

cel. W mijającym roku na 

nowe lampy wydaliśmy 

blisko 60.000 zł. W Soko-

lim Polu i Teodorowie 

lampy zostały dogęszczo-

ne i są na każdym słupie 

(były na co drugim, trze-

cim). Zupełnie nowe słupy 

z lampami zostały zabudo-

wane w bok od ul. Klono-

wej w Złotym Potoku.  

Ponad trzy lata czekaliśmy 

w całej Polsce na urucho-

mienie Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 

(PROW) Odnowa i Roz-

wój Wsi. Nabór do progra-

mu rozpoczął się w kwiet-

niu tego roku. Maksymal-

na ilość wniosków z terenu 

gminy wynosiła trzy i tyle 

też zgłosiliśmy. Urząd 

Gminy na drugi etap rewi-

talizacji rynku w Złotym 

Potoku, SOKiS w Janowie 

na zagospodarowanie pię-

tra Domu Wiejskiego  

w Żurawiu na cele spo-

łeczno – kulturalne, a Pa-

rafia w Janowie na moder-

nizację Kościoła i muru 

cmentarnego.  

Obecnie trwają intensywne 

prace na rynku w Złotym 

Potoku polegające na wy-

mianie podbudowy, poło-

żeniu nawierzchni z kostki 

betonowej i granitu na 

chodnikach oraz powstają-

cym rondzie. Budowa ron-

da, które wymusza wol-

niejszą jazdę, poprawi 

bezpieczeństwo osób ko-

rzystających z przejazdu 

przez rynek. Wartość prac 

wykonywanych przez fir-

mę Hucz z Lublińca wyno-

si 612.000 zł z cze- 

go 376.000 (61%) to dota-

cja z programu Odnowy 

Wsi.  

W lutym przyszłego roku 

zakończone zostaną prace 

na piętrze Domu Wiejskie-

go w Żurawiu. Zostanie 

ono zaadaptowane na cele 

świetlicowe, zebrań, za-

baw wiejskich i zajęć or-

ganizowanych przez SO-

KiS. Wartość zadania to 

ponad 500.000 zł, z czego 

310.000 to dotacja z Od-

nowy Wsi. W ramach tego 

projektu zakupione zosta-

nie wyposażenie, np.: sto-

ły, krzesła, nagłośnienie, 

projektor multimedialny  

i inny sprzęt potrzebny do 

zajęć.  

N i e t r u d n o 

dostrzec, że 

i budynek 

U r z ę d u 

Gminy stał 

się placem 

b u d o w y . 

Wszystko to  
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za sprawą środków unij-

nych, które udało się pozy-

skać na dobudowę piętra 

na potrzeby naszego Sa-

morządowego Ośrodka 

Kultury i Sportu. 85% 

kosztów (640.000 zł) tej 

nadbudowy pokrywamy  

z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, 

działania 4.1 – Infrastruk-

tura Kultury. Całość kosz-

tów budowy to kwota 

755.000 zł. Ośrodek Kul-

tury przez cały czas swej 

działalności nie miał swo-

ich pomieszczeń. Zajęcia 

np. gitarowe, rysunkowe, 

aerobik odbywały się  

w Sali Konferencyjnej,  

w której odbywają się se-

sje Rady Gminy czy zebra-

nia wiejskie. Dlatego też 

czasami zajęcia odbywały 

się też w Sali Ślubów! Po 

zakończeniu prac SOKiS 

będzie dysponował nową 

powierzchnią: 330 m2. 

Powstaną pracownie: mu-

z yc z na  wyp o sażo na  

w różne instrumenty mu-

zyczne, artystyczna z prasą 

drukarską do grafiki 

warsztatowej, krosnami 

tkackimi, kącikiem rzeź-

biarsko - ceramicznym, 

pracownia sztuki ludowej, 

szycia i haftu oraz kompu-

terowa. Przy tej okazji 

przebudowywane są wej-

ścia do budynku Urzędu 

Gminy, pełniącego wielo-

rakie funkcje. Główne 

wejście będzie od strony 

Rynku, co poprawi bezpie-

czeństwo (duży ruch sa-

mochodowy na ul. Często-

chowskiej) i wygodę par-

kowania (odbywa się ono 

głównie na Rynku). Do-

tychczasowe wejścia będą 

służyć przede wszystkim 

Bankowi PKO BP oraz 

Galerii Po Schodkach. Na 

czas budowy, tymczaso-

wym wejściem jest wej-

ście do strony Biblioteki  

i SOKIS-u. Za utrudnienia 

przepraszamy! ■ 

 

     Adam Markowski 

     Wójt Gminy Janów 



Świetlica powstała dzięki 

środkom Regionalnego 

Ośrodka Pomocy Społecz-

nej województwa śląskiego 

w ramach ogłoszonego kon-

kursu pod nazwą 

„Tworzenie gminnych 

świetlic i klubów dla dzieci 

i młodzieży”. Wartość 

wsparcia finansowego wy-

niosła 15 tys. zł. Niemalże 

drugie tyle z własnego bu-

dżetu wyłożyła Gmina Ja-

nów. ■ 

11 grudnia br. władze gmin 

Janów i Olsztyn dokonały 

oficjalnego otwarcia drogi 

łączącej miejscowości Za-

górze i Bukowno. Odcinek 

mierzący nieco ponad  

1 kilometr łączy ze sobą 

nie tylko dwie małe miej-

scowości, ale również dwie 

gminy i zacieśnia współ-

pracę między nimi. Inwe-

stycja po stronie Gminy 

Janów została sfinansowa-

na z Regionalnego Fundu-

szu Ochrony Gruntów Rol-

nych oraz ze środków wła-

snych gminy. Prace prze-

biegały w dwóch etapach. 

 W przedświątecznym okre-

sie warto poruszać tematy 

bezpańskich psów czy ko-

tów wyrzucanych wtedy, 

kiedy znudzą się właścicie-

lowi. Pamiętajmy, że zwie-

rzę nie jest zabawką, nie 

można go odłożyć na półkę. 

W Gminie Janów problem 

bezpańskich psów jest po-

ważny, każdego miesiąca 

podejmowane są interwen-

Zbliżają się święta, dla wie-

lu z nas jest to czas dawania 

prezentów. Bardzo często 

postanawiamy w ramach 

prezentu ofiarować komuś 

psa lub kota. Jednak taki 

zakup należy rozważyć pod 

wieloma względami, rów-

nież takim, czy zwierzę, 

kiedy urośnie, nadal będzie 

pożądanym członkiem ro-

dziny. 

cje celem wywiezienia 

czworonoga do schroniska. 

Apelujemy zatem o rozwagę 

podczas wybierania świą-

tecznych prezentów. ■ 

prowadzał uprawniony le-

karz Artur Maciej Gra-

bowski - Lekarz Wetery-

narii 

Adres przychodni: Żarki 

ul. Mostowa 1, tel.  034- 

314-80-26; tel. kom. 0502-

331405. 

Przed przeprowadzeniem 

zabiegu lekarz sprawdzi 

tożsamość i miejsce za-

mieszkania właściciela 

zwierzęcia. Odmowa okaza-

nia odpowiedniego doku-

mentu uprawnia lekarza do 

odmowy wykonania usługi. 

Właściciel zwierzęcia opła-

ca lekarzowi weterynarii  

50 % kosztów zabiegu, 

Gmina płaci pozostałe 50% 

bezpośrednio lekarzowi 

weterynarii. ■ 

Urząd Gminy Janów przy-

pomina ,  że  zgodnie  

z uchwałą Rady Gminy  

w sprawie przyjęcia Gmin-

nego Programu Przeciw-

działania Bezdomności 

Zwierząt na terenie Gminy 

Janów, została zawarta 

umowa z lekarzem wetery-

narii na wykonywanie za-

biegów sterylizacji zwie-

rząt. Zabiegi te będzie prze-

Mamy kolejną świetlicę... 

Problem bezpańskich zwierząt 

W trosce o czworonogi 
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11 grudnia otwarto kolejną 

świetlicę wiejską na terenie 

Gminy Janów. Tym razem 

miejsce do wspólnego spę-

dzania czasu wolnego, gier, 

zabaw, a także edukacji 

zyskały dzieci i młodzież  

z miejscowości Zagórze. 

Podczas otwarcia obiektu 

sołtys Zagórza Krystyna 

Ślęzak otrzymała statuetkę 

„Olsztyńskiego Anioła Stró-

ża” z rąk zastępcy wójta 

Gminy Olsztyn Małgorzaty 

Haładyj. 

 

Najpierw część od Zagórza 

do granicy gmin wykonała 

Gmina Janów, następnie 

Gmina Olsztyn przedłużyła 

ten fragment drogi do 

miejscowości Bukowno. ■ 

REKLAMA 

 

To miejsce może być 

Twoje! O szczegóły 

pytaj w Urzędzie 

Gminy, pokój numer 

14, lub za pośrednic-

twem wiadomości  

e-mail: 

gmina@janow.pl 

...i drogę 

Na zdj. Wójt Gminy Janów  

i Zastępca Wójta Gminy 

Olsztyn przecinają wstęgę 

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 35 

kg 

200 zł  100 zł 100 zł 

Sterylizacja suki powy-

żej 35 kg 

250 zł 125 zł 125 zł 

  

Kastracja psa 100 zł  50 zł  50 zł 



Sportowe podsumowania roku: Podkowa i KS Złoty Potok 

Uczniowski Ludowy Klub 

Sportowy „Podkowa” rok 

2009 może zaliczyć jako 

bardzo udany. O zawodni-

kach Klubu było głośno, 

bo i sukcesów było dużo. 

Klub był organizatorem 

dwóch dużych imprez ran-

gi powiatowej. 24 kwietnia 

w Wiosennych Powiato-

wych Biegach Przełajo-

wych w Złotym Potoku 

wystartowała rekordowa 

ilość uczestników - 518. 6 

października w Jesiennych 

Powiatowych Biegach 

Przełajowych w Piasku 

startowało 368 zawodni-

ków. Po tytuły Mistrzów 

Powiatu w tych zawodach 

sięgali: Karolina Bednar-

czyk, Sandra Lipowicz, 

Weronika Lamch, Justyna 

Garncarz, Marek Dors, 

Marcin Lech i Karolina 

Typer. Podobnie było  

w ogólnopolskich biegach 

w Oleśnie, Rudnikach 

Wieluńskich, Krzepicach, 

Kłobucku i Parzymiechach 

skąd zawodnicy Klubu 

wracali ze zwycięstwami. 

Klub był organizatorem 

cyklu 8 biegów pod nazwą 

Grand Prix Alei Klonów. 

W biegach wystartowało 

ponad 300 biegaczy i po-

nad 200 biegaczek. Warto 

dodać, że z roku na rok ta 

impreza cieszy się coraz to 

większym zainteresowa-

niem. Klub w 2009 roku 

zaliczył dwa bardzo wy-

mowne sukcesy. Pierwszy 

to sukcesy sportowe za-

wodników, którzy zajęli 

102 pierwsze miejsca, 59 

drugich, a 57 trzecich po-

zycji. Po raz 10 z rzędu 

zostaliśmy Mistrzami Po-

wiatu Częstochowskiego w 

punktacji drużynowej. 

Drugi wielki sukces Klubu 

to organizacja dużych im-

prez sportowych wśród 

których na wspaniałą, 

ogólnopolską imprezę wy-

rasta Bieg Pustynny, który 

w tym roku odbył się 8 

sierpnia na uroczej pustyni 

w Siedlcu. W zawodach 

wystartowało ponad 160 

zawodników. W biegu 

głównym na dystansie 5km 

wygrała zawodniczka 

„Podkowy” Weronika 

Lamch. Cykl Grand Prix 

Alei Klonów wygrali: Ju-

dyta Lipowicz i Marek 

Dors.  

Klub Sportowy Złoty Potok 

może zaliczyć rok 2009 do 

bardzo udanych, bo w swej 

krótkiej działalności może 

poszczycić się wieloma do-

konaniami sportowymi, i nie 

tylko takimi. Podczas tego 

roku nasz klub uczestniczył 

w turniejach piłkarskich, 

ligach piłkarskich , meczach 

sparingowych i treningach. 

Uczestnictwo w turniejach: 

II Gminny Turniej Piłki Ha-

lowej I miejsce seniorzy, II 

miejsce Juniorzy; Ogólno-

polski Turniej Piłki Halowej 

Brenna - VIII miejsce; Tur-

niej „Turystyczna Majówka” 

I miejsce; XX Turniej Juraj-

ski Złoty Potok X miejsce; 

Turniej 100-lecia OSP III 

miejsce; Turniej Piłki Noż-

nej „Orlik 2012„ Myszków 

III miejsce; V Halowe Mi-

strzostwa Piłki Nożnej KS 

Złoty Potok Juniorzy I miej-

sce; Halowy Turniej Piłki 

Nożnej o Puchar Starosty 

Myszkowskiego II miejsce. 

Rozgrywki ligowe: 

- Liga Gminy Janów 2009: 

KS Złoty Potok II miejsce, 

KS Złoty Potok Junior V 

miejsce. 

- Amatorska Liga Piłkarska 

„ZINA CUP” Myszków 

VIII miejsce. 

Powiatowa Halowa Liga 

Piłkarska „ZINA CUP „ 

Myszkó w 2 0 09 /201 0 :  

w trakcie rozgrywek. 

Udział w 53 sparingach  

z drużynami z województwa 

śląskiego. 

Klub zorganizował cztery 

turnieje piłkarskie: 

- II Gminny Turniej Piłki 

Halowej PIASEK 2009 r. 

- Turniej 100-lecia OSP 

JANÓW ZŁOTY POTOK 

2009 r. 

- XX Turniej Jurajski ZŁO-

TY POTOK 2009 r. 

- I Turniej Gimnazjalny Zło-

ty Potok 2009r. 

- Współpraca przy organiza-

cji Ligi Gminy Janów 2009 

r. 

Dzięki dofinansowaniu klub 

zakupił sprzęt piłkarski, dwa 

komplety strojów piłkar-

skich dla drużyn młodzieżo-

wych i seniorów. Klub przez 

cały rok prowadzi treningi  

z dziećmi i młodzieżą z na-

szej gminy,  które odbywają 

się dwa razy w tygodniu i są 

zajęciami bezpłatnymi. 

Głównym celem na ten rok 

było wybudowanie Boiska 

Orlik w Złotym Potoku. 

Przy współpracy Klubu 

Sportowego Złoty Potok, 

Urzędu Gminy i Starostwa 

Powiatowego powstało bo-

isko piłkarskie ze sztuczną 

murawą, boisko do siatków-

ki i koszykówki wraz ze 

sztucznym oświetleniem  

i całym zapleczem sanitar-

nym. 

Prezes Klubu Paweł Stefa-

niak dziękuje serdecznie 

wszystkim, którzy przyczy-

nili się do rozwoju i prawi-

dłowego działania naszego 

klubu. Prezes ma nadzieje, 

że przyszły rok będzie jesz-

cze bardziej owocny w suk-

cesy i rozwój klubu, a także 

pozwoli rozbudować go 

formalnie o sekcje siatkówki 

i koszykówki. 
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