
metrowy dojazd od dro-
gi wojewódzkiej do 
pierwszych zabudowań 
Śmiertnego Dębu, część 
ulicy Wczasowej na Po-
niku. Oprócz tego 
utwardzono asfaltem 
ulicę Ogrodową, Juraj-
ską, część ulicy Szkolnej 
i Leśnej w Janowie. W 
Złotym Potoku ulice 
Sosnowa Góra i Polna 
doczekały się asfaltu. 
Na razie tylko kamie-
niem wapiennym zosta-
ły utwardzone trudno 
przejezdne fragmenty 

Budowa dróg w tak roz-
ległej, jak nasza, gminie 
to sprawa trudna. Wyni-
ka to z kosztów, które 
należy ponieść. Dlatego 
tak ważne jest uzyski-
wanie wsparcia finanso-
wego na ich budowę. 
Jednym z nielicznych 
źródeł pomocowych w 
tym zakresie jest Fun-
dusz Ochrony Gruntów 
Rolnych. W ubiegłym 
roku udało się korzysta-
jąc z jego wsparcia, wy-
budować prawie trzyki-
lometrowy odcinek dro-
gi łączący główną oś 
komunikacyjną naszej 
gminy, czyli drogę kra-
jową 46, z miejscowo-
ścią Śmiertny Dąb. Było 
to ważne tym bardziej, 
że istniejąca droga grun-
towa była okresowo 
nieprzejezdna. Obecnie 
po asfaltowej na-
wierzchni, mimo nie-

wielkiej szerokości, 
można spokojnie skrócić 
drogę do Janowa czy 
Częstochowy. W tym 
roku poprzez Wydział 
Terenów Wiejskich 
Urzędu Marszałkow-
skiego z tego funduszu 
udało się nam uzyskać 
wsparcie na budowę 
asfaltowego połączenia 
Zagórza z Bukownem w 
gminie Olsztyn o długo-
ści jednego kilometra, 
oraz wykonanie z tłucz-
nia i  frezu asfaltowego 
skropionego smołą dro-
gi o długości półtora 
kilometra od Bystrzano-
wic do przysiółka Kacze 
Błota. Łącznie uzyskali-
śmy kwotę dofinanso-
wania 225 tysięcy, do-
kładając drugie tyle z 
kasy gminy. Poprawio-
ny został również fre-
zem (wraz ze skropie-
niem smołą) siedemset-

DROGI NIE TYLKO DO TRANSPORTU ROLNEGO 

PROGRAM ODNOWY WSI 

To bardzo ważny pro-
gram funkcjonujący w  
krajach „starej” unii od 
wielu lat. Korzystamy z 
niego również w naszej 
gminie. Z tego właśnie 
programu uporządko-
waliśmy stawy i ich oto-
czenie w Lusławicach, 
Piasku, Skowronowie,  a 
w Lipniku otoczenie 
Kaplicy. W tym roku 
kwotami po 20 000 zł, 
Urząd Marszałkowski 
wsparł nas w remonto-
waniu świetlic wiejskich 
w Czepurce i Bystrzano-

wicach.   W Czepurce 
całkowicie wymienili-
ś m y 
dach na 
dwuspa-
d o w y 
pokryty 
b l a c h ą , 
dorobio-
ne zosta-
ły sanita-
riaty, bu-
dynek jest ocieplony i 
pomalowany. Młodzi 
mieszkańcy Czepurki 
pomalowali ściany we-
wnątrz. W trakcie prac 

dokonano modyfikacji, 
które pozwolą w przy-

s z ł o ś c i 
wykorzy-
stać rów-
nież górę 
budynku. 
W bu-
d y n k u 
R e m i z y 
w By-

strzanowicach dach zy-
skał nowe pokrycie z 
blachy(poprzednie po-
krycie w czynie społecz-
nym usunęli tamtejsi 

INWESTYCJE 
CO BUDUJEMY? 

dróg na Osiedlu Zabor-
ce w Janowie, gdzie cze-
ka nas jeszcze rozcią-
gnięcie kanalizacji. Wa-
piennym gruzem roz-
biórkowym i wapieniem 
utwardzona została dro-
ga gruntowa od By-
strzanowic-Dworu w 
stronę Dąbrowna, która 
w ostatnim okresie na-
wet sprzętem rolniczym 
była bardzo trudna do 
pokonania.  

okna a część z nich zosta-
ła zamurowana i wsta-
wiono luksfery. Całość 
prac będzie kontynuowa-
na we współpracy z OSP 
Bystrzanowice. Całość 
prac kosztowała: w Cze-
purce 55 00 zł, w Bystrza-
nowicach 62 000 zł. Waż-
ną cechą tego programu 
jest potrzeba angażowa-
nia się mieszkańców w te 
przedsięwzięcia.  

 Centrum Lusławic 

Budowa drogi Zagórze—Bukowno 



Częstochowy aż do 
Ostrężnika. Przy okazji 
otwarcia w konkursie 

z or ga n iz o-
wanym ra-
zem z Gaze-
tą Wyborczą 
w Często-
chowie  na-
dano jej na-
zwę „Szlak 

ku Źródłom – można 
spacerem, można rowe-
rem”. Na tę budowę uzy-
skaliśmy dofinansowanie 
z Programu ZPRR w 
kwocie 208 000 zł, z  bu-
dżetu państwa w wyso-
kości  27 800. Całość prac 
kosztowała 278 000 zł.  

Wiosną tego roku udało 
się połączyć dwa wcze-
śniej wybudowane od-
cinki ścieżki 
r o w e r o w e j 
w Dolinie 
W i e r c i c y . 
Prawie trzy-
kilometrowy 
o d c i n e k 
utwardzony 
tłuczniem pobiegł obok 
„Harcówki” ,  Groty 
Niedźwiedzia , za Pstrą-
garnią do parkingu przy 
źródłach. Całość ciągu 
pieszo-rowerowego wie-
dzie po różnych na-
wierzchniach, od wjazdu 
do Janowa od strony 

INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA 

Złotym Potoku na ulicy 
Krasińskiego. Zakład 
Energetyczny w Często-
chowie odnowił na naszą 
prośbę słupy oświetle-
niowe na ul. Parkowej i 
Klonowej w Złotym Po-
toku. Mam nadzieję, że 
obiecane odnowienie 
oświetlenia janowskiego 
rynku też będzie wyko-
nane w tym roku. 

OŚWIETLENIE ULICZNE 

Choć nasza gmina zali-
cza się do jednych z naj-
lepiej oświetlonych, to 
ciągle pojawiają się po-
trzeby dalszego  inwe-
stowania w dobrze 
oświetlone ulice. Na 
prośbę mieszkańców 
dogęszczamy oświetle-
nie w Lipniku i Okrągli-
ku. Nowe odcinki 
oświetlenia pojawią się 
w Siedlcu na Piekle i 

PRZYSTANKI AUTOBUSOWE WODOCIĄGI I KANALIZACJA 

By mieć się gdzie schro-
nić w czasie złej pogody 
oczekując na autobus,  
modernizujemy i budu-
jemy nowe przystanki. 
W ubiegłym roku posta-
wiliśmy nowe przystan-
ki drewniane w Siedl-
cu (2), Śmiertnym 
Dębie, Lusławicach i 
Żurawiu. W tym roku 
szklane zadaszenia 
postawiono w Lipni-
ku i w Janowie (na 
miejscu nieestetycz-
nego już i zdewasto-
wanego) w rynku. W 
trakcie przebudowy są 

dwa przystanki w Zło-
tym Potoku, przy czym 
jeden już jest na ukończe-
niu Mam nadzieję, że 
będą szanowane przez 
użytkowników! 

W ramach uzbrajania 
nowych terenów budow-
lanych w ubiegłym roku 
wykonaliśmy wodociąg 
o długości ok. 300 m. 
zasilający budynki jedno-
rodzinne położone w 
Janowie między ulicą 
Żurawską a Cmentarną. 
Wartość prac to 25 000 zł. 
W tym roku trwa budo-

wa wodociągu łączącego 
wcześniej wybudowane 
odcinki między ul. Mine-
ralną a ul. Sosnowa Góra 
w Złotym Potoku o dłu-
gości 540 m. Przy okazji 
tych prac przedłużony 
został odcinek kanalizacji 
sanitarnej. Łączna war-
tość prac to ok. 90 000 zł. 

ZIELONO NAM... 

Jak przystało na gminę, 
w której ponad 50% po-
wierzchni zajmują tereny 
zielone, zieleni nigdy 
dość. Dbałość o zieleń to 
również upiększenie 
miejscowości i wzrost 
estetyki krajobrazu. W 
mijającym roku kolejne 
miejsca zyskały piękne 
oprawy. Postał skwerek 
na rogu ulic Żurawskiej i 
Cmentarnej w Janowie, 
na którym zasadzono 
drzewa oraz krzewy.  

Także miejsca przed 
bankiem oraz restaura-
cją „Nad Potokiem” do-
czekały się nowych szat. 
Tradycyjnie już skalniak 
w rynku cieszył oczy 
różnorodnością barw i 
roślin. Również wzdłuż 
ulicy Żareckiej zasadzo-
no nowe krzewy i drze-
wa. Nie lada wyzwa-
niem było zagospodaro-
wanie zielenią terenów 
wokół zbiorników wod-
nych w Czepurce i Pia- 

sku. Tereny wokół zbior-
ników zyskały zupełnie 
nowy wygląd  dzięki 
Programowi Odnowy 
Wsi, a uzupełnieniem 
było obsadzenie ich ro-
ślinnością. Kolejnym ar-
gumentem za tym, że 
warto troszczyć się o zie-
leń, są niewielkie koszty 
zarówno obsadzania, jak 
i późniejszej pielęgnacji. 
W 2008 roku na ten cel 
wydano niespełna 5 ty-
sięcy złotych.  

„Inwestycje” są dodat-
kiem do „Echa Janowa” nr 
2/2008  
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Przystanek w Lipniku 


