
i n s t y t u c j a m i . 
Podczas uroczystej gali 
podsumowującej rok  
w kulturze zaprezento-
wał się zespół folklory-
styczny „Janowianie” 
oraz pani Anna Tar-
czyńska, która towarzy-
szyła Tomaszowi Ant-
czakowi w operetkowej 
części wieczoru. 

Danuta Tomza oraz 
Ksiądz Ryszard Marci-
niak zostali uhonorowa-
ni tytułem Janowianin 
Roku 2008. Laureatów 
wyłoniła komisja kon-
kursowa. Panią Danutę 
Tomzę wyróżniono za 
ogromną i wieloletnią 
pracę społeczną w śro-
dowisku lokalnym. Ko-
mis ja  konkursowa 
zwróciła uwagę na 
umiejętność współpracy 
z Kołami Gospodyń 
Wiejskich, a także po-
moc w organizowaniu 
zajęć dla dzieci i mło-
dzieży. Godnym naśla-
dowania określiła zaan-
gażowanie w rozwój  
i promocję miejscowości 
Pabianice oraz wspiera-
nie inicjatyw lokalnych.  
Ksiądz Ryszard Marci-
niak na tytuł Janowiani-
na Roku 2008 zapraco-

wał sobie ogromnym 
zaangażowaniem w ra-
towanie zabytku, jakim 
jest Kaplica Matki Bo-
skiej Częstochowskiej  
w Kościele Parafialnym 
w Złotym Potoku, od-
wagą, determinacją  
w pozyskiwaniu fundu-
szy, a także umiejętno-
ściami nawiązywania 
współpracy z różnymi 
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INWESTOR 2008  

W uznaniu za wkład finanso-
wy, wsparcie oraz zaangażo-
wanie w renowację zabytko-
wej kaplicy Matki Boskiej Czę-
stochowskiej w Kościele  
w Złotym Potoku tytuł Inwe-
stora Roku 2008 przypadł Pa-
rafii p.w. św. Jana Chrzciciela 
w Złotym Potoku. Wyróżnie-
nie to przyznawane jest oso-
bom oraz instytucjom, które  
w szczególny sposób swoją 
pracą i działalnością spo-
łeczną wpływają na tworzenie 
dorobku materialnego gminy 
Janów. 

Drodzy Mieszkańcy! 
Oddajemy w Wasze ręce 
kolejny numer „Echa Ja-
nowa”, mając nadzieję, że 
każdy znajdzie w nim coś 
dla siebie. Jednocześnie 
informujemy, że „Echo” 
jest również dostępne  
w wersji elektronicznej na 
stronie www.janow.pl. 
Gorąco zachęcamy do 
odwiedzania naszej stro-
ny internetowej, na której 
staramy się zamieszczać 
wszystkie istotne infor-
macje o naszym regionie. 
Oczekujemy również  
z Państwa strony sugestii 
i opinii dotyczących za-
równo biuletynu, jak  
i strony internetowej. 

ZŁOTO POTOCKO JANOWSKA 100-LATKA 

W tym roku przypada 
100 rocznica utworzenia 
Straży Ogniowej Ochot-
niczej Złoto Potocko 
J a n o w s k i e j .  
W związku z tym dwie 

jednostki OSP z terenu 
naszej gminy: OSP Zło-
ty Potok oraz OSP Ja-
nów będą świętować 
swoje 100-lecie. Główne 
uroczystości zaplano- 

wano na 14 czerwca.  
Z okazji obchodów 
zostaną wydane cegieł-
ki o nominałach 5, 10  
i 50 zł, które będzie 
mógł kupić każdy, kto 
zechce  wesprzeć dzia-
łalność OSP. Zwraca-
my się z serdeczną 
prośbą do wszystkich, 
którzy posiadają pa-
miątki z różnych lat 
dz ia ła l no śc i  OSP  
o udostępnienie ich na 
potrzeby historycznej 
wystawy. Pamiątki 
zostaną zwrócone wła-
ścicielom po zakończe-
niu ekspozycji. Na zdj. Zabytkowy sztandar OSP 



znalazło się 5 par obchodzą-
cych 60-tą rocznicę! Jubila-
tom życzymy wszystkiego 
najlepszego!   Medale otrzy-
mali:  
Za 60-lecie: 

Maria i Stanisław Janikow-
scy, Anna i Bolesław Mie-
dzińscy, Janina i Henryk 
Przystalscy, Zofia i Włady-
sław Sieradzcy, Marianna  
i Julian Zagórscy. 
Za 50-lecie: 

Janina i Bronisław Bacioro-
wie, Zofia i Stanisław Cybo-
wie, Anna i Jan Freslowie, 

Otolia i Józef Haładusowie, 
Zofia i Eugeniusz Janocho-
wie, Wiesława i Zygmunt 
Lampowie, Genowefa i Józef 
Nocuniowie, Marianna  
i Alfred Nowakowie, Maria  
i Józef No-
wakowie, 
Z o f i a  
i Mieczy-
sław Ro-
c h o w i e , 
I r e n a  
i Józef Ro-
goczowie, 
Marianna  

i Stanisław Tomzowie, Tere-
sa i Edmund Ucieklakowie, 
Irena i Eugeniusz Zasunio-
wie, Antonina i Jan Zębiko-
wie.  

a na trzecim miejscu uplaso-
wali się uczniowie klasy 2a, 
również z Janowa. Jako, że 
wszyscy uczestnicy konkur-
su sumiennie zapracowali na 
wspólny sukces w postaci 
ogromnej ilości zebranych 
puszek aluminiowych, wrę-
czono 2 nagrody specjalne 
oraz 7 wyróżnień.  

718,3 kg puszek zebrali 
uczniowie ze szkół podsta-
wowych oraz przedszkoli  
z terenu gminy Janów  
w ramach IX edycji konkur-
su ekologicznego „Zbieranie 
puszek aluminiowych”. Naj-
lepsi w zbieraniu okazali się 
uczniowie klasy 3a Szkoły 
Podstawowej w Janowie  
z wychowawcą, Panią Doro-
tą Gal. 
Trzeciokla-
siści zebrali 
203,2 kg 
p u s z e k . 
D r u g i e 
m i e j s c e 
przyznano 
klasie 3b SP 
w Janowie, 

ZŁOTE GODY  

KONKURS EKOLOGICZNY 

SIEDLEC MA ŚWIETLICĘ 

gramy multimedialne, a tak-
że sprzęt sportowy, które 
czekają na wszystkich chcą-
cych korzystać ze świetlicy.  

10 lutego br. dokonano 
otwarcia świetlicy wiejskiej 
w Siedlcu, która została wy-
remontowana oraz wyposa-
żona w ramach zadania 
„Pomóżmy sobie sami” 
w konkursie „Tworzenie 
gminnych świetlic dla dzie-
ci i młodzieży”. Fundusze 
na remont pochodziły ze 
środków budżetu woje-
wództwa śląskiego. Zaku-
piono meble biurowe, 
sprzęt audiowizualny, pro-
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28 stycznia br. w Urzędzie 
Gminy w Janowie odbyła się 
uroczystość wręczenia me-
dali za długoletnie pożycie 
małżeńskie dla dwudziestu 
par. W imieniu Prezydenta 
RP medale wręczali: Wójt 
Gminy Janów Adam Mar-
kowski, kierownik USC Jani-
na Maciągowska oraz sekre-
tarz UG Magdalena Stachur-
ska. Większość spośród jubi-
latów obchodziła złote gody, 
czyli 50-tą rocznicę zawarcia 
małżeństwa, ale wśród nich  

NOWA WYSTAWA 

Pod koniec ubiegłego roku 
swoją działalność zainaugu-
rowała „Galeria Po Schod-
kach”. Do marca wszystkich 
zwiedzających witała wysta-
wa fotografii Tomasza Gębu-
sia „Jura w obiektywie”. 
Obecnie w Galerii można 
podziwiać wystawę unikato-
wej tkaniny  „Guzły i splo-
ty” autorstwa Jadwigi Wo-
sik. Galeria otwarta jest od 
poniedziałku do piątku  
w godzinach 8.00-16.00. 

11 219,78 zł zebrano w gmi-
nie Janów podczas XVII Fi-
nału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Tego-
roczna Orkiestra zagrała na 
rzecz wcześniejszego dia-
gnozowania chorób nowo-
tworowych u dzieci. W 
zbiórkę pieniędzy zaangażo-
wało się 43 wolontariuszy   
z terenu naszej gminy i nie 
tylko. 

WIELKA ORKIESTRA 
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 

Po raz kolejny Urząd Gminy 
w Janowie włączył się  
w akcję ratowania żab, które 
rokrocznie giną pod kołami 
samochodów na początku 
ich sezonu godowego.  
W tym celu wzdłuż drogi 
wojewódzkiej Św. Anna-
Siewierz zostały ustawione 
włókninowe zapory, które 
zatrzymają wędrujące płazy 
w bezpiecznym miejscu.  

W 2004 roku 2 maja ustano-
wiono Dniem Flagi Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Z tej oka-
zji Urząd Gminy w Janowie 
ufundował 100 flag wraz  
z drzewcami. Flagę mógł 
otrzymać każdy mieszkaniec 
gminy, który zgłosił się do 
Urzędu oraz zobowiązał do 
poszanowania godności  
i wartości flagi, a także wy-
wieszania jej podczas świąt 
państwowych.  

CHRONIMY PŁAZY 

ROZDALIŚMY FLAGI 

NIE BĄDŹ DURNY, IDŹ DO URNY!  

7 czerwca odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. 
W tym dniu Polacy będą mogli zdecydować o tym, kto ma 
reprezentować ich interesy w Unii Europejskiej. Głosowanie 
w wyborach powinno być dla każdego Polaka niezwykle 
istotnym obowiązkiem obywatelskim. Będą to drugie wybo-
ry do Parlamentu od momentu wstąpienia Polski do Unii 
Europejskiej. Zwracamy się z prośbą do wszystkich miesz-
kańców: nie bądźmy obojętni, oddajmy głos w tym ważnym 
dniu.  



Wiosna tego roku będzie się 
nam kojarzyć z pracami dro-
gowymi. Najbardziej wi-
doczne są te na drodze kra-
jowej w Janowie i drodze 
wojewódzkiej. Zarząd Dróg 
Krajowych i Autostrad  
z Katowic wykonuje duży 
zakres prac, polegających na 
budowie odwodnienia desz-
czowego (jego brak bardzo 
doskwierał mieszkańcom  
i przechodniom ulicy Czę-
stochowskiej) i wzmocnieniu 
podbudowy drogi. Na od-
cinku od piekarni do rynku 
podbudowa jest wymieniana 
aż do głębokości 70 cm. Ro-
zebrane w celu budowy od-
wodnienia chodniki będą 

ułożone ponownie, a co 
istotne, przybędzie również 
nowy odcinek chodnika po 
drugiej stronie ul. Często-
chowskiej. W ramach tej 
inwestycji wykonane zosta-
nie przejście dla pieszych na 
wysokości ul. Szkolnej. No-
wa nawierzchnia zostanie 
położona na ul. Lelowskiej  
i Kieleckiej. Mamy obietnicę 
wykonania brakujących od-
cinków chodnika między  
ul. Koniecpolską i Powstań-
ców Styczniowych na Poni-
ku a istniejącymi chodnika-
mi w Janowie. Trwają 
uzgodnienia dotyczące ko-
rekty odcinka biegnącego 
przez rynek. Korzystających 

z parkingu naprzeciwko 
Urzędu Gminy pragnę poin-
formować, że będzie on 
przebudowany. Dotychcza-
sowy wjazd i wyjazd po-
przeczny został przez ZD-
KiA w Katowicach uznany 
za niezgodny z przepisami 
ruchu drogowego. Parking 
w nowej wersji będzie mniej-
szy, lecz znacznie bezpiecz-
niejszy. Zachęcamy do par-
kowania w obrębie rynku 
zwłaszcza, że docelowe wej-
ście do naszego budynku 
będzie od tej właśnie strony. 
Prace drogowe potrwają do 
końca czerwca i przez ten 
czas musimy się uzbroić  
w cierpliwość stojąc w kor-
kach przed światłami. Za-
rząd Dróg Wojewódzkich 

DROGOWA WIOSNA 
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Jeżeli ktoś zapyta, co uznaję 
za najważniejsze w tym ro-
ku, odpowiem, że pozyska-
nie dla gminy jak najwięk-
szej ilości środków finanso-
wych na inwestycje. Jest to 
pierwszy rok, gdzie możemy 
ubiegać się o większe środki 
unijne. Od 2 lat czekaliśmy 
na Program Odnowy i Roz-
woju Wsi, który ruszył  
w kwietniu br. Złożyliśmy 
tam maksymalną ilość wnio-
sków: jako gmina wniosek 
dotyczący drugiej części 
przebudowy rynku w Zło-
tym Potoku; SOKiS na zago-
spodarowanie piętra Domu 
Wiejskiego w Żurawiu na 
cele społeczno - kulturalne; 
parafia w Janowie na moder-
nizację elewacji kościoła 
wraz z witrażami oraz dal-
sze prace przy ogrodzeniu 
cmentarza w Janowie. Bar-
dzo ważnym zadaniem  
w tegorocznym budżecie jest 
termomodernizacja Szkoły 
Podstawowej w Janowie. To 
ostatnia z naszych szkół wy-
magająca takich prac. Pod-
czas wakacji wymienimy 
tam okna, ocieplimy ściany  
i strop. Podstawowym źró-
dłem sfinansowania tych 
prac będą umorzenia kredy-
tów, wcześniej zaciągniętych 
na podobne prace w szko-

łach w Lusławicach i Lgo-
czance. Po spłacie połowy 
kwot, Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska w Ka-
towicach umorzył nam sumę 
455 tys. zł! W zeszłym roku  
z tegoż WFOŚ wygraliśmy 
kwotę 250 tys. zł w konkur-
sie organizowanym przez 
Radio Katowice, którą prze-
znaczyliśmy na ten cel. Jak 
co roku pracujemy nad po-
prawą stanu dróg. Pierwsze 
prace to wyrównywanie 
dróg gruntowych tłuczniem. 
Rozpoczęliśmy od Huciska  
i Gór Gorzkowskich. Została 
również poprawiona droga 
na Bukówkę. Z frezu asfalto-
wego planujemy wykonać 
drogę łączącą Bystrzanowice
-Dwór z Gorzkowem. Na-
wierzchnia asfaltowa połą-
czy Janów ze Śmiertnym 
Dębem. Mamy nadzieję 
otrzymać na ten cel 111 tys. 
zł z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych. Całość 
prac to blisko 190 tys. Od 
dłuższego już czasu zabiega-
my o pieniądze na na-
wierzchnię ulic Dębowej, 
Kosynierów, Zielonej w Ja-
nowie i Poniku. Koszt tej 
inwestycji to ok. 1,9 mln zł. 
Wystartowaliśmy o nie do 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego. Nasz wniosek 

jest na 6. miejscu listy rezer-
wowej (liczącej 77 miejsc). 
Obecnie czekamy na wyniki 
przetargów 20 wniosków  
z listy podstawowej. Koń-
czymy prace nad projektem 
Turystyczna Dolina Wierci-
cy, zakładającym rekreacyj-
ne zagospodarowanie Stawu 
Amerykan w Złotym Potoku 
i budowę ścieżek rowero-
wych łączących nas z gmina-
mi Przyrów, Dąbrowa Zielo-
na i Olsztyn. Całość prac 
oszacowano na ponad 2,6 
mln zł. Większość tej kwoty 
(ok. 2,3 mln) przypadnie 
naszej gminie. Prace przy 
czyszczeniu Stawu Amery-
kan pragniemy przeprowa-
dzić w okresie zimowym.  
Czekamy na rozstrzygnięcia 
dotyczące budowy nowocze-
snych boisk sportowych 
przy SP w Janowie. Nasz 
wniosek uzyskał pozytywną 
ocenę formalną, ale to jesz-
cze nie koniec oceny. Jak 
Państwo zauważyli, dużo 
piszę o składaniu wniosków, 
ich ocenie, listach rankingo-
wych. Żyjemy w czasach 
dużej konkurencji o środki 
pomocowe. W tym roku 
złożyliśmy lub do końca 
roku złożymy, co najmniej 
piętnaście wniosków do 
różnych programów i insty-
tucji. Mamy dobrze przygo-
towane kadry, ciekawe pro-

jekty i sporo życzliwych 
nam osób, ale nie każdy zło-
żony wniosek udaje się zre-
alizować za pierwszym ra-
zem. Rok 2009 to również 
setna rocznica utworzenia 
„Straży Ogniowej Złoto Po-
tocko Janowskiej”, którą 
świętujemy jako 100 lat OSP 
Janów i Złoty Potok. Trwają 
remonty w remizie w Zło-
tym Potoku. Rozpoczęliśmy 
również  prace przy remizie  

w Janowie, którą chcemy 

ocieplić wymienić okna oraz 
uporządkować teren wokół 
budynku. Porządki trwają 
też przy pomniku rozstrzela-
nych  we wrześniu 1939 ro-
ku w Janowie. Kładziona jest 

kostka granitowa, pojawi się 

ładna zieleń. W Żurawiu 
planujemy postawienie no-
wego przystanku autobuso-
wego, obudowanie studni 
oraz nakładkę asfaltową do 
Ośrodka Zdrowia. Prace 
będą  wykonywane w ra-
mach Programu Odnowy 
Wsi. A w Siedlcu zbudujemy 
bardzo potrzebną dla popra-
wy ciśnienia, przepompow-
n i ę  w o d y .  

Dziękuję wszystkim którzy 
piszą projekty, pomagają w 
zdobyciu środków i realiza-
cji tych ważnych dla naszej 
społeczności spraw.  

Adam Markowski 

z Katowic kończy rozpoczę-
tą na jesieni gruntowną mo-
dernizację ponad 10 kilome-
trów drogi między Julianką 
a granicą gminy w stronę 
Żarek. Na położoną wcze-
śniej grubą warstwę asfaltu 
kładzione są jeszcze dwie 
warstwy wyrównujące, tak 
by zwiększyć nośność. Na 
odcinku od Janowa do Ju-
lianki droga ta została rów-
nież poszerzona. Do pełni 
szczęścia brakuje nam odcin-
ka przez Złoty Potok i Ja-
nów. Tutaj ze względu na 
konieczność zaprojektowa-
nia i wykonania kosztowne-
go odwodnienia, prace będą 
wykonywane w terminie 
późniejszym.  



SPORT W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE 

Od początku roku za-
wodnicy KS Dragon 

wzięli udział w 4 impre-
z a c h  s p o r t o w y c h 
(Eliminacje do Mi-
strzostw Polski w kate-
gorii juniorów młod-
szych i juniorów, Kło-
buck 14.02.2009 r.; Mię-
dzywojewódzkie Mi-
strzostwa Młodzików 
oraz  II eliminacja do Mi-
strzostw Polski w kate-
gorii juniorów młod-
szych i juniorów, Często-
chowa 21.03.2009 r.; Pu-
char Polski Juniorów  
i Seniorów w Taekwon-
do, Poznań 27.02-
01.03.2009; Grand Prix 
P o l s k i  S e n i o r ó w  
i Juniorów, Kłobuck 27-

29.03.2009 r.). W czasie 

tych imprez zdobyli łącz-
nie 44 medale, w tym 23 

złote, 12 srebrnych oraz 
9  b r ą z o w y c h . 
  
 * * * 

Ruszyły rozgrywki pił-
karskiej Ligi Gminy Ja-

nów. W rozgrywkach 
biorą udział następujące 
drużyny: KS Żuraw,  
KS Złoty Potok, KS Złoty 
Potok II, Lgoczanka, Bły-
skawica Janów, Bystrza-
nowice Dwór oraz Alle-
gro Bystrzanowice.  
W kwietniu rozegrano 
trzy kolejki spotkań. Na-
stępne odbędą się 10.05 
w Żurawiu, 17.05 w Lgo-
czance, 24.05 w Złotym 
Potoku, 31.05 w Żura-
wiu.  

Szczegółowe  informacje 
podawane są na stronie 
i n t e r n e t o w e j 
www.janow.pl. 

  
 * * * 

Nie próżnuje również 
ULKS „Podkowa” Ja-
nów. Nowy rok rozpo-
czął Biegiem Trzech 

Króli, podczas którego 
nie przestraszyli się na-
wet niesprzyjającej aury. 
Impreza odbyła się po 
raz trzeci. Natomiast  
w połowie kwietnia od-
był się wiosenny Bieg 

Aleją Klonów, otwiera-
jąc tym samym sezon dla 
biegaczy - wszak pogoda 
dopisuje. 
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WÓZ STRAŻACKI 

Został zakupiony wóz stra-
żacki dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Janowie. Wóz 
marki Volvo kosztował 110 
tysięcy złotych co, zważyw-
szy na bardzo dobrą jakość  
i wieloletnią gwarancję sa-
mochodów tej firmy, jest 
ceną bardzo przystępną. 
Ponadto jednostki pożarni-
cze z Janowa i Złotego Poto-
ku przygotowują się do ob-
chodów 100-lecia straży 
ogniowej złotopotocko-
janowskiej. 

P o m ó ż m y  
Krzysztofowi! 
 

Krzysztof ma 24 
lata. Kiedy 29 marca 
szedł do pracy nie 
przypuszczał, że 
jego droga do domu 
tak się wydłuży. Pracował przy maszynie do pro-
dukcji makaronu, która pozbawiła go lewej ręki. 
Los zmienił jego plany i marzenia stawiając przed 
nim nowe cele i zadania, którym musi sprostać. 
Czeka go długa i kosztowna rehabilitacja. Cała 
rodzina zwraca się z prośbą o pomoc i wsparcie 
finansowe w leczeniu, rehabilitacji i zakupie pro-
tezy. 

Wszystkim chcącym pomóc podajemy nu-
mer konta:  

09 1020 1664 0000 390200267476 

z dopiskiem dla Krzysztofa Kufla 

III TURYSTYCZNA MAJÓWKA 
BYSTRZANOWICE-DWÓR 

02.05 
 

XVI DNI GMINY JANÓW  
JANÓW—ZŁOTY POTOK 

13-14.06 

MIĘDZYNARODOWE ZAWODY W BIEGU NA 
ORIENTACJĘ „PUCHAR WAWELU” 2009  
ZŁOTY POTOK—SIEDLEC  

26-28.06 

X PUSTYNNY PIKNIK COUNTRY  
SIEDLEC-PIEKŁO 

05.07 

XI JURAJSKIE LATO FILMOWE ZŁOTY POTOK 17-19.07 

XIII ŚWIĘTO PSTRĄGA ZŁOTY POTOK 1-2.08 

II FESTIWAL JAZZU TRADYCYJNEGO 
„SWINGING GOLDEN STREAM” ZŁOTY POTOK 

1-2.08 

DOŻYNKI GMINNE 23.08 

 IMPREZY PLENEROWE 2009 


