
 Mieszkańcy Gminy Janów, realizując nasze przedwy-

borcze zobowiązania, dotyczące zapewnienia mieszkańcom 

Gminy Janów szerokiego dostępu do specjalistycznej opie-

ki medycznej oraz wyposażenia Ośrodków Zdrowia          

w nowoczesną aparaturę diagnostyczną zapraszamy         

Państwa do szerokiej dyskusji.  

 Chcemy, aby o najważniejszych sprawach decydowała 

lokalna społeczność, a Rada Gminy i Wójt realizowali    

według demokratycznych zasad i reguł prawa wolę       

mieszkańców. Dlatego zapraszamy wszystkich do wzięcia 

udziału w debacie na temat przyszłości placówek służby 

zdrowia w Janowie, Bystrzanowicach i Żurawiu.  

 Liczymy na to, że w trakcie debaty swoje oferty zapre-

zentują lekarze, menagerowie, zajmujący się zawodowo 

funkcjonowaniem placówek służby zdrowia. 

                                                                                                

Jednak stawiamy trzy warunki, które muszą być 

spełnione: 

1. Bezpłatna opieka medyczna w zakresie      

wszystkich świadczeń pochodzących z NFZ 

2. Ośrodki zdrowia pozostaną nadal wyłączną     

własnością Gminy 

3. W Gminie Janów tak jak dotychczas będą      

funkcjonować trzy ośrodki zdrowia : Janów,    

Bystrzanowice i Żuraw 

Z treścią składanych ofert modernizacji ZOZ mogą się 

Państwo zapoznać na stronie internetowej Urzędu Gminy 

www.janow.pl lub w pokoju nr 10, UG Janów            

Zapraszamy  

12 października 2011r. o godz. 16-tej do sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy na debatę          

o funkcjonowaniu ZOZ  Gminy Janów 

   Szanowni Państwo!  
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Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Janów 

 Łącznie w naszej gminie          

do szkół uczęszcza 522 uczniów,        

z którymi pracuje ponad 70       

nauczycieli, co w przeliczeniu daje 

59 etatów. W przedszkolach                

i oddziałach przedszkolnych mamy 

149 dzieci, którymi opiekuje się 10 

wychowawców (8 etatów).         

Dla porównania 10 lat temu do 

szkół uczęszczało 792 uczniów 

czyli o 52% więcej niż dziś. 

       Mały przyrost demograficzny 

sprawił, że wszystkie szkoły, 

oprócz Gimnazjum w Piasku,     

muszą być dotowane z budżetu 

Gminy. Łącznie na oświatę i wy-

chowanie wydajemy więc rocznie 

6 mln 400 tys zł, z czego subwen-

cja oświatowa (pieniądze otrzymy-

wane z budżetu państwa) wynosi 

zaledwie 4 mln 400 tys zł.  

 Łatwo więc obliczyć, że w tym 

roku do oświaty dopłacimy            

2 mln zł z własnego i tak skromne-

go budżetu. 

 W związku z tak trudną sytu-

acją finansową musieliśmy podjąć 

działania zmierzające do zmniejsze-

nia deficytu budżetowego w pla-

cówkach oświatowych. 

 Podjęliśmy trudne i niepopular-

ne decyzje, które w efekcie dadzą 

wymierne oszczędności. 

 W najmniejszych szkołach:       

w SP Lusławicach (59 uczniów)           

i w SP Lgoczanka (69 uczniów).        

połączyliśmy klasy, dzięki czemu 

uzyskaliśmy zmniejszenie liczby 

etatów nauczycielskich o 4,21  

co dało 286 tys. zł oszczędności. 

 Zmiana sposobu żywienia    

dzieci i młodzieży, da około       

100 tys. zł oszczędności w skali 

roku. 

 Koszt dowozu uczniów do szkół 

w zeszłym roku wyniósł wraz     

z  zobowiązan iami ponad          

240 tys. zł. W przetargu na     

dowozy, w tym roku szkolnym 

uzyskano kwotę 190 tys. zł.      

co także zredukuje koszty o 

około    50 tys. zł.  

 Łączna suma oszczędności 

wyniosła zatem 436 tys. zł       

w skali roku.  

 W bieżącym roku szkolnym 

nastąpiły również zmiany mające 

na celu usprawnienie funkcjonowa-

nia placówek oświatowych        

oraz poprawy warunków pracy 

nauczycieli i uczniów.  

 Powstał Zespół Szkolno – 

Przedszkolny w Janowie, którego 

dyrektorem została Pani mgr Mał-

gorzata Ceglarek. Dyrektorem 

Gimnazjum w Piasku, została       

Pani mgr  Małgorzata Matyas. 

 W ramach wywiązywania się 

ze składanych podczas kampanii 

obietnic, w bieżącym roku szkol-

nym wszyscy uczniowie, a także 

dorośli mieszkańcy naszej Gminy, 

będą  mogli korzystać z bezpłat-

nych zajęć nauki języka angielskie-

go. Harmonogram zajęć będzie 

można znaleźć na stronie interne-

t o w e j  G m i n y  J a n ó w  – 

www.janow.pl. 

 W Gimnazjum w Piasku       

powstanie Lokalne Centrum Inte-

gracji Pokoleń. Centrum wyposa-

żone będzie w 14 zestawów kom-

puterów, co da możliwość organi-

zacji  bezpłatnych, skierowanych 

do wszystkich mieszkańców, zajęć         

z zakresu informatyki, ekologii 

oraz historii regionu. 

 Dołożymy wszelkich starań, 

aby placówki oświatowe i wycho-

wawcze, istniejące na terenie na-

szej Gminy były przyjazne dla 

uczniów, rodziców i nauczycieli. 

Jednak zmiany są konieczne. 

 Dlatego prosimy wszystkich o 

zrozumienie i cierpliwość. Czeka-

my na wszelkie uwagi i spostrzeże-

nia, mogące wpłynąć na poprawę  

funkcjonowania tej jakże ważnej 

dla nas wszystkich dziedziny życia. 

Rozpoczął się rok szkolny 2011/2012... 

http://www.janow.pl
http://www.janow.pl/
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Fundusz Alkoholowy 

DROGA DO WŁASNEGO JA 
D z i ę k i 

uprzejmości i 

zaangażowaniu Ośrodka Mediacji, Integracji i 

Komunikacji Społecznej „IMPULS” z Często-

chowy w okresie od czerwca do października 

2011 na terenie gminy Janów realizowane są 

zajęcia i warsztaty pod nazwą „DROGA DO 

WŁASNEGO JA” dla 14 osób bezrobotnych z 

terenu Gminy Janów. Projekt jest współfinan-

sowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem 

Projektu jest rozwój umiejętności osobistych 

uczestników projektu, prowadzący do popra-

wy samooceny, motywacji, wiary we własne 

możliwości, co przyczyni się do wzrostu ak-

tywności zawodowej, a tym samym sprzyjać 

będzie aktywnej integracji osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. Każda uczestnicz-

ka i uczestnik projektu będzie mógł skorzy-

stać z indywidualnych konsultacji z psycholo-

giem i doradcą zawodowym. 

 Fundusz alkoholowy to pieniądze, jakie otrzymują gminy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alko-

holowych. Środki te mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację inicjatyw mających na celu profilaktykę lub 

leczenie  uzależnień. W budżecie Gminy Janów zaplanowano w tym roku kwotę ok. 93.000 złotych.  

 Niestety z kwoty tej trzeba było również pokryć zobowiązania za rok 2010, które stanowił w sumie kwotę 

prawie 10.000 zł. 

Tegoroczne środki zostały przeznaczone na następujące inicjatywy: 

1. Doposażenie świetlic wiejskich i przedszkola w Janowie w sprzęt sportowy (7.000,00zł) 

2. Organizacja gminnego dnia dziecka (2.500,00zł).  

3. Wynagrodzenie dla pracowników organizujących zajęcia w świetlicach środowiskowych (10.680,00zł).  

4. Organizacja Mikołajek dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem (4.000,00zł).  

5. Zakup literatury o tematyce profilaktyki alkoholowej (1.000,00zł). 

6. Spektakle profilaktyczne dla dzieci (1.500,00zł).  

7. Warsztaty zespołu Janowianie (4.000,00zł).  

8. Kolonie, zimowisko, rajdy piesze i rowerowe, wycieczki, wyjazdy na basen dla dzieci (25.000,00zł).  

9. Stypendium sportowe (1.840,00zł).  

10. Wynagrodzenie instruktora terapii uzależnień (6.480,00zł).  

11. Zabezpieczenie w materiały biurowe i wodę do picia dla uczestników zajęć świetlicowych (500,00zł).  

12. Pozalekcyjne zajęcia plastyczne dla dzieci (1.000,00zł).  

13. Festyny i różne spotkania integracyjne promujące zdrowy tryb życia (3.500,00zł).  

14. Koszty leczenia osób uzależnionych od alkoholu (zakup leków, wszycie disulfiramu) (1.000,00zł).  

15. Gminne Igrzyska Sportowe (3.000,00zł).  

16. Diety komisji, szkolenia członków komisji (1.000,00zł).  

Staże, prace społecznie-użyteczne, roboty publiczne ... 

  Szanowni Państwo! 

 Zdajemy sobie sprawę z faktu jak trudno w dzisiejszych czasach znaleźć zatrudnienie. Sytuacja na rynku pracy pogorszyła się szcze-

gólnie w tym roku, kiedy to Urzędy Pracy w stosunku do poprzedniego roku otrzymały ponad 70% mniej środków na aktywizację zawo-

dową osób bezrobotnych.  

 Niestety nie jesteśmy w stanie zatrudnić wszystkich osób, których podania wpłynęły do Urzędu Gminy. Jest ich w sumie ok. 100. 

Niemniej jednak jak tylko pojawiała się oferta, Urząd Gminy składał wnioski o zorganizowanie pracy w różnych formach. Dzięki temu 

udało się nam pozyskać środki na zatrudnienie 9 osób w ramach robót publicznych. Osoby te były zatrudnione na pełny etat w okresie 

od jednego do maksymalnie trzech miesięcy. Większości z nich, tak krótki okres wystarczył do uzyskania zasiłku dla bezrobotnych.  

 Ponadto Gmina zawarła porozumienie z PUP w Częstochowie na zatrudnienie 10 osób do prac społecznie-użytecznych. Osoby te nie 

tracą statusu bezrobotnego i mogą cały czas aktywnie poszukiwać pracy. Bezrobotni wykonują pracę 10 godzin w tygodniu, jednak nie 

więcej niż 40 godzin miesięcznie.  

 Oprócz w/w prac Gmina zatrudnia 5 stażystów, w tym 2 osoby niepełnosprawne. Ich wynagrodzenie w pełni pokrywane jest ze środ-

ków Urzędu Pracy. Zatrudnieni pracują dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, Szkół Podstawowych w Lusławicach i Lgoczance, Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu i Urzędu Gminy.  

 Mimo tak trudnej sytuacji osób nadal pozostających bez pracy prosimy o wyrozumiałość, a my z naszej strony dołożymy wszelkich 

starań aby sytuację tą poprawić. 
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ŚWIĘTO PLONÓW 

 Dożynki to czas, aby wspólnie podziękować za tegoroczne 

zbiory, oddać hołd wszystkim rolnikom oraz tym, którzy w tej 

trudnej pracy przyczyniają się do końcowych efektów. To święto 

chleba i święto tych wszystkich, którzy ten chleb tworzą.  

 21 sierpnia br. na terenie naszej Gminy odbyły się Dożynki Powiatu 

Częstochowskiego. Jako jedynej gminie w powiecie już po raz drugi       

w całej historii dożynek przypadł właśnie nam zaszczyt organizacji        

tak ważnej dla wszystkich rolników imprezy. 

 Gospodarzami tegorocznego święta plonów byli Wójt Gminy Janów 

– Sławomir Krzyształowski oraz Starosta Częstochowski – Andrzej 

Kwapisz. Starostami dożynek byli rolnicy z naszej Gminy -  Pani Żaneta 

Knysak z Żurawia oraz Pan Tomasz Szecówka z Zagórza.  

 Uroczystości dożynkowe rozpoczął muzyczny sygnał wykonany 

przez Orkiestrę Dętą z Konopisk, po którym korowód dożynkowych 

wieńców niesionych przez delegacie z gmin powiatu, udał się na miejsce 

celebrowania polowej Mszy Świętej odprawianej przez ks. Kanonika 

Mirosława Siółko – proboszcza parafii Janów. O oprawę muzyczną na-

bożeństwa zadbał Parafialny Chór im. Zygmunta Krasińskiego ze Złote-

go Potoku oraz Orkiestra Dęta z Konopisk. Przybyli na dożynki goście 

powitani zostali przez Wójta Gminy Janów oraz Starostę Powiatu Czę-

stochowskiego .  

 Po oficjalnym otwarciu imprezy głos zabrali zaproszeni goście, by w 

przeplatanym występami Kół Gospodyń Wiejskich czasie, ciepłymi sło-

wami podziękować wszystkim tym, którzy w pocie czoła pracują na roli. 

Starosta Częstochowski wręczył także nagrody w konkursach 

„Przodujący Producent Rolny” i „Estetycznie Zagospodarowana Zagro-

da Wiejska”. Wójt Gminy Janów – Sławomir Krzyształowski wraz z 

Przewodniczącym Rady Gminy Janów – Ludwikiem Heinschem uhono-

rowali nagrodami najlepszych rolników z naszej Gminy. 

  Gwiazdą tegorocznych dożynek byli: Tadeusz Drozda, który na 

dożynki powiatowe przygotował specjalny program pt. „Herbatka u 

Tadka” oraz czeska artystka estradowa Gabi Gold. Podczas uroczystości 

nie zabrakło również akcentów góralskich w wykonaniu Zespołu Regio-

nalnego „Zbójnicek” z Zębu. Obchody tegorocznych dożynek  zakoń-

czyła wspólna zabawa taneczna przy muzyce zespołu TRIOVAN.  

Nagrodzeni rolnicy:  Konkurs „Przodujący Producent Rolny”:  

Olga i Andrzej Trela z gminy Blachownia  

Konrad i Monika Mysłek z gminy Dąbrowa Zielona  

Ewa i Adam Ucieklak z gminy Janów  

Tamara i Jerzy Zielińscy z gminy Kamienica Polska  

Tadeusz i Alicja Ciupa z gminy Kłomnice  

Jolanta i Czesław Dylewscy z miasta i gminy Koniecpol  

Bonifacy Kopica z gminy Konopiska  

Jan Błaszczyk z gminy Kruszyna Witold Gawroński z gminy Mstów  

Zenona Wróblewska z gminy Mykanów  

Robert Cudak z gminy Lelów 

Sylwia i Paweł Włodarscy z gminy Olsztyn  

Artur i Barbara Deska z gminy Przyrów  

Andrzej Nowak z gminy Starcza  

Konkurs „Estetyczne Zagospodarowana Zagroda Wiejska”:  

Maria i Sławomir Pastusińscy z gminy Konopiska - I miejsce 

Piotr Merc z gminy Mykanów - II miejsce 

Katarzyna i Damian Piaseccy z gminy Mstów - III miejsce 

Karolina Tkacz z gminy Lelów - III miejsce 

Roman i Dorota Walenta z gminy Kamienica Polska - spec wyróżnienie 

Elżbieta i Mirosław Ślęzak z gminy Kłomnice - specjalne wyróżnienie 

Agata Juszczyk z gminy Olsztyn - specjalne wyróżnienie 

Anna i Tomasz Rutkowscy z miasta i gminy Koniecpol  

Wiesława i Andrzej Bawor z miasta i gminy Blachowania  

Karol Wąsek z gminy Dąbrowa Zielona  

Edyta Nowakowska z gminy Janów 

Barbara i Bolesław Huras z gminy Poczesna  

Grażyna Jachura z gminy Poczesna  

Jan i Anna Feszter z gminy Przyrów  

Anna Matlingiewicz z gminy Przyrów  

Teresa Olczyk z gminy Rędziny  

Tadeusz i Jolanta Sikora z gminy Rędziny  

Nagrodzeni rolnicy z gminy Janów:  

Katarzyna i Krzystof Cieślińscy, Lidia i Piotr Knapik, Aleksandra i Rafał  

Gałązka, Żaneta i Aneta Knysak ,Henryk Nowak, Katarzyna i Mariusz 

Śledzik , Aneta i Mirosław Dors, Ewa i Adam Ucieklak  

Specjalną nagrodę Śląskiej Agencji Restrukturyzacji                   

i Modernizacji Rolnictwa                                                                           

wręczono siostrom Anecie i Żanecie Knysak z Żurawia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korzystając z okazji, pragniemy serdecznie podziękować organizatorowi 

imprezy Panu Przewodniczącemu Rady Gminy Janów Ludwikowi           

Heinschowi oraz Firmie Evergreen House S.A., będącej głównym       

sponsorem święta plonów. Również szczególne podziękowania składa-

my Panu Zbyszkowi Jakóbczykowi za udostępnienie terenu Jurajskiego    

Grodu na organizację tegorocznych dożynek. Dziękujemy za pomoc       

w organizacji tegorocznej imprezy Państwu Marii i Andrzejowi Wińskim 

- właścicielom Zakładu Produkcyjno – Handlowego „Admar”               

oraz Państwu Ewie i Marianowi Kempa - właścicielom „Piekarni      

Janów – Olsztyn”. Serdeczne podziękowania kierujemy na ręce Chóru 

im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku oraz Orkiestry Dętej        

z Konopisk za oprawę muzyczną podczas uroczystej Mszy Polowej. 

Dziękujemy również wszystkim przybyłym gościom, delegacjom z gmin 

oraz wszystkim osobom zaangażowanych w przygotowanie i uświetnie-

nie tegorocznego powiatowego święta plonów.  
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 Minione lato pełne było pozytywnych     

emocji. Oprócz codziennych zajęć odbywają-

cych się w pracowniach Ośrodka oraz na świe-

tlicach wiejskich ekipa SOKiSu podejmowała 

działania, które pozwoliły wielu zainteresowa-

nym spędzić te wakacje w interesujący sposób. 

 Zorganizowaliśmy dwie największe        

imprezy plenerowe w naszej gminie.  

 I tak, tradycyjnie już w trzeci weekend 

lipca, w Złotym Potoku odbyło się kolejne 

Jurajskie Lato Filmowe. Podczas tej edycji  

gościliśmy Marcina Bosaka, Mikołaja Krawczyka 

i Grażynę Barszczewską. Liczne grono fanów 

rocka usatysfakcjonowane zostało koncertami 

muzycznymi pozostającymi w klimacie ostrzej-

szego brzmienia. 

 6 – 7 sierpnia na błoniach złotopotockich 

swój piętnasty jubileusz obchodziło Święto 

Pstrąga oraz IV Festiwal Jazzu Tradycyjnego. 

Na nasze zaproszenie odpowiedziała             

Pani Magda Gessler, która przygotowała      

pstrąga na trzy sposoby: na błękitno, po baskij-

sku oraz faszerowanego kaszą perłową, cebulą         

i grzybami. Wielu uczestników miało nieco-

dzienną okazję do zrobienia sobie wspólnego 

zdjęcia z tą fantastyczną osobą. Tradycyjnie już 

miał miejsce konkurs kulinarny organizowany 

corocznie przez Hotel Kmicic.  

 Po raz drugi odbył się także konkurs         

na najlepszą nalewkę. Wśród gwiazd Festiwalu 

Jazzu Tradycyjnego wystąpili: Aleksander`s 

Ragtime Band, Dariusz Ziółek Quartet, Five    

O`clock Orchestra, Ola Kubicka Quintet, Sier-

giej Wowkotrub Gypsy Swing Qaurtet         

oraz K. K. Blues Band. Impreza odbyła się przy 

wsparciu finansowym z Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w 

ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju. 

 Dyrekcja SOKiS składa serdeczne          

podziękowania wszystkim, którzy byli zaanga-

żowani w realizację tych imprez. Pragnie      

serdecznie podziękować za udział w tym 

przedsięwzięciu publiczności, która korzystała    

z przygotowanej przez nas oferty w należyty 

sposób – bawiąc się i zachowując przy tym 

klasę. Życzylibyśmy sobie, aby po imprezach      

o charakterze kulturalno-rozrywkowym, takiej 

jak te, miłe wrażenia i wspomnienia pozostały 

w pamięci zarówno przyjeżdżającej tu publicz-

ności, jak i wśród goszczących ją mieszkańców 

Złotego Potoku. Dziękujemy za 

wspólnie spędzony czas. 

 Wśród ważniejszych przedsię-

wzięć organizowanych przez     

SOKiS w Janowie w lipcu br.  

znalazł się mini-rajd pieszy na     

trasie: Piasek – Pabianice – Siedlec. 

Po drodze dzieci uczyły się rozpo-

znawać rośliny i drzewa, którą      

to wiedzę wykorzystały podczas 

konkursu. W Siedlcu odwiedzili-

śmy Schronisko Młodzieżowe, 

gdzie Pan Henryk Srokosz        

opowiedział nam jak powstała 

pustynia  - ogromna siedlecka 

piaskownica. Jaskinia „Na dupce” 

była kolejną atrakcją gdzie wszyscy doznaliśmy 

upragnionego chłodu. Podczas rajdu zorganizo-

waliśmy konkursy „ciekawe miejsca   w Gminie 

Janów” i „skarby matki ziemi”. 

 12 sierpnia 2011 r. w GALERII PO 

SCHODKACH odbył się wernisaż wystawy 

WOBEC ŚWIATŁA autorstwa Włodzimierza 

Kuleja. Galeria, która mieści się w podziemiach 

budynku Urzędu Gminy, prezentuje dzieła 

artystów plastyków profesjonalnych i nieprofe-

sjonalnych, pozwalając na poznawanie różnych 

interpretacji estetycznych i spojrzeń na piękno 

otaczającego nas świata. 

 17 sierpnia w ramach wakacyjnych zajęć 

zorganizowaliśmy rajd po gminie Janów. Rowe-

rzyści wyruszyli z Janowa o godzinie 9.00. Po-

konali łącznie ok 50 km oraz zwiedzili ciekawe 

miejsca na trasie rajdu. Najmłodszy uczestnik 

wycieczki rowerowej miał 8 lat a najstarszy 30. 

 W ostatnim tygodniu sierpnia SOKiS, przy 

wsparciu finansowym Urzędu Gminy Janów, 

zorganizował kolonie letnie w Białym Dunajcu. 

Pogoda w górach sprzyjała planowanym i spon-

tanicznym atrakcjom. Uczestnicy kolonii poczu-

li smak górskich wędrówek oraz wspaniały 

smak lodów, po które trzeba było iść 4 km       

w jedną stronę. Wszyscy dzielnie maszerowali, 

od czasu do czasu zatrzymując się "na popas" 

na górskich halach. Przystanki pozwoliły          

na podziwianie panoramy Tatr. Później wyru-

szyliśmy do Jurgowa na boisko Orlik. Dzień 

zakończyliśmy pobytem na basenie termalnym 

w Bukowinie Tatrzańskiej.  Spacerowaliśmy po 

zakopiańskich Krupówkach, doświadczając 

niezwykłych doznań w "Domu do góry noga-

mi", a skwarne popołudnie upłynęło nam na 

kąpieli w zakopiańskim aqua parku. Każdą wol-

ną chwilę wykorzystywaliśmy na gry i zabawy 

oraz mecze siatkówki. Sobotni wieczór spędzi-

liśmy w bajecznych termach w Białce Tatrzań-

skiej. W niedzielę grill i dyskoteka w kolibie,       

w poniedziałek  Krupówki na bis oraz niesamo-

wite przeżycia w kinie 7D. Ostatni wieczór      

w Białym Dunajcu wypełniony był śpiewem, 

grami i dziecięcą sztuką malarstwa. 

 Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu  

w Janowie zaprasza wszystkich chętnych         

do korzystania z organizowanych przez nas 

zajęć w pracowniach mieszczących się             

na II piętrze budynku Urzędu Gminy.  

Wszelkich informacji udzielimy telefonicznie 

pod nr (34) 3278 108, 790 550 803                

lub drogą elektroniczną sokis@janow.pl. 

Z n a j d z i e c i e  n a s  n a  s t r o n i e : 

www.sokis.janow.pl, na Facebooku, NK           

i GaduGadu 25759456 

Stałe zajęcia w SOKiS w Janowie: 

poniedziałki: gitara dla dzieci i młodzieży od 

13.00; kółko plastyczne dla dorosłych od 17.30; 

esperanto od 16.00; aerobik od 18.00; 

środy: gitara dla dzieci i młodzieży od 13.00; 

kółko plastyczne dla dzieci od 17.00; joga od 

19.00 

czwartki: rzeźba i ceramika od 16.45; Mała 

Akademia Gitary od 14.00; 

piątki: kółko plastyczne od 15.00; grafika kom-

puterowa od 16.30 

soboty: od 9.00 nauka gry na pianinie 

Harmonogram zajęć sportowych na 

świetlicach wiejskich dostępny będzie od 

października. 

 

Zapraszamy serdecznie. 

mailto:sokis@janow.pl
http://www.sokis.janow.pl/
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 7 maja 2011 roku w Muzeum Regionalnym im. Zygmunta Krasińskie-

go w Złotym Potoku miała miejsce II Noc Muzealna. Tym razem Mu-

zeum zaproponowało spotkanie historyczne „Białogłowy na złotopotoc-

kich włościach”. W prezentacji multimedialnej i historycznym komenta-

rzu zostały przedstawione białogłowy na przestrzeni wieków, związane z 

dobrami złotopotockimi. Do osobowości kobiet dopasowana była muzy-

ka w wykonaniu skrzypaczki opery wrocławskiej Justyny Piękoś. Wśród 

prezentowanych postaci kobiet i ich losów znalazły się min.: Elżbieta 

Krasińska - żona poety, jej córka - Maria Krasińska, Róża Potocka i Ste-

fania Raczyńska. W programie znalazło się także zwiedzanie wystaw i 

rezydencji zespołu pałacowo – parkowego, obfitujące w komentarz hi-

storyczny. Spotkanie cieszyło się dużą frekwencją - sale muzealne zapeł-

niły się zwiedzającymi.  

 18 maja 2011 roku w Muzeum Regionalnym im. Zygmunta Krasiń-

skiego w Złotym Potoku odbyło się podsumowanie konkursu plastycz-

nego "MOJA PRZYGODA W.MUZEUM", którego organizatorem          

na szczeblu regionalnym było Muzeum Złotopotockie. Natomiast           

na szczeblu międzynarodowym organizatorami byli Ministerstwo Kultury      

i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Muzeum 

Pałac w Wilanowie oraz Urząd Miasta Torunia. Spośród  nadesłanych     

59 prac plastycznych komisja konkursowa zakwalifikowała 31, z których 

na konkurs międzynarodowy wyłoniła 12 prac. 

 10 - 11 września 2011 roku Muzeum Regionalne im. Zygmunta Kra-

sińskiego w Złotym Potoku przyłączyło się do obchodów XIX Europej-

skich Dni Dziedzictwa. Tegoroczne spotkania odbyły się pod hasłem 

„Muzeum- interpretacja wiedzy”. Pierwszy dzień poświęcony był historii 

powstawania wystawy od momentu pozyskania zabytku, poprzez jego 

opracowanie, a następnie jego eksponowanie. W świat kultury i sztuki 

Afryki zachodniej przeniosła nas pani Katarzyna Podyma, prezentując 

fotografie oraz zabytki tamtejszej kultury. Pani Katarzyna Podyma pracu-

je w Dziele Kultur Pozaeuropejskich w Muzeum w Żorach. 

 Druga część spotkania poświęcona była muzeom europejskim, min.: 

Dion w Grecji na południe od Salonik, Muzeum Narodowemu w Sztok-

holmie, które było bodaj najlepszym przykładem jak należy tworzyć 

historię - syntezę narodową dziejów Państwa. Zaś najlepszym przykła-

dem interpretacji wiedzy muzealnej było zaprezentowanie Muzeum  

Wazy w Sztokholmie. To spojrzenie na muzealnictwo przedstawił dyrek-

tor Muzeum Andrzej Kuźma. Obaj prelegenci podzielili się doświadcze-

niami z własnych prac terenowo-badawczych, co zilustrowali bogatą 

prezentacją multimedialną. 

 Słoneczna niedziela upłynęła w klimacie kultury regionu, ilustrowanej 

pieśnią i strojem ludowym. Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” zaprezentował 

min. strój śląski, podhalański Beskidu żywieckiego i krakowski. Drugim 

gościem był zespół folklorystyczny „Janowianie”, którego szefowa pani 

Danuta Kuczyńska-Pytel opowiadała o prezentowanych strojach i pio-

senkach ludowych. Najmłodsi mieli możliwość tworzenia i poznawania 

kultury swojego regionu podczas warsztatów artystycznych zorganizo-

wanych przez Dział Edukacji oraz Dział Sztuki i Etnografii Muzeum Re-

gionalnego. Gościem warsztatów była członkini Jurajskiego Stowarzysze-

nia Artystów i Twórców Ludowych pani Elżbieta Siemion, która wraz z 

dziećmi wykonywała piękne kwiaty ludowe z bibuły – przekazując tym 

samym pokoleniową wiedzę  o kulturze regionu.  

 W ramach XIX Europejskich Dni Dziedzictwa ogłoszony został 

konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Kultura regionu- z rodzinnych 

archiwów”. Prace plastyczne można składać do 31 października 2011 r. 

Przesłaniem konkursu jest nic innego, jak związanie społeczności regionu 

z jego przeszłością.  

 W tegorocznych obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa w Złoto-

potockim Muzeum wzięło udział ponad 700 osób, co odzwierciedla duże 

zainteresowanie i czyni takie przedsięwzięcia potrzebnymi. 

INICJATYWA LOKALNA 

 Inicjatywa lokalna jest nową formą 

współpracy jednostki samorządu tery-

torialnego z jej mieszkańcami. Celem 

podejmowania inicjatywy jest realizacja 

przedsięwzięć polepszających warunki 

życia mieszkańców Gminy z inicjatywy, 

których ją podjęto. 

 Z inicjatywą lokalną mogą wystąpić 

bezpośrednio mieszkańcy Gminy Janów 

lub za pośrednictwem organizacji poza-

rządowych bądź podmiotów wymienio-

nych w ustawie o działalności pożytku 

p u b l i c z n e g o  i  w o l o n t a r i a c i e                 

(np. stowarzyszenia, fundacje, kluby 

sportowe itp.) 

 Zgodnie z zapisami ustawowymi 

mieszkańcy mogą inicjować jedynie 

przedsięwzięcia służące zaspokajaniu 

zbiorowych potrzeb, obejmujące w 

szczególności: budowę, rozbudowę lub 

remont dróg, kanalizacji, sieci wodocią-

gowej, budynków oraz obiektów archi-

tektury stanowiących własność gminy. 

Można inicjować również przedsięwzię-

cia w dziedzinie działalności: charyta-

tywnej, podtrzymywania i upowszech-

niania tradycji narodowej, pielęgnowa-

nia polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

działalności na rzecz mniejszości naro-

dowych i etnicznych oraz języka regio-

nalnego; kultury, sztuki, ochrony dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego; pro-

mocji i organizacji wolontariatu; eduka-

cji, oświaty i wychowania; działalności w 

sferze kultury fizycznej i turystyki; 

ochrony przyrody, w tym zieleni w mia-

stach i wsiach, porządku i bezpieczeń-

stwa publicznego.  

 W budżecie Gminy na realizację 

inicjatyw mieszkańców zabezpieczono 

60.000,00 zł. Wsparcie Gminy Janów 

odbywa się w formie: rzeczowej 

(wnioskodawca zakupuje niezbędne 

środki i materiały do realizacji inicjaty-

wy na rachunek Urzędu Gminy Janów 

tzn. nie otrzymuje bezpośrednio           

na własne konto środków pieniężnych), 

organizacyjnej (wsparcie merytoryczne 

przy opracowywaniu dokumentacji) 

oraz informacyjnej. Gotowe do wypeł-

nienia druki wniosków oraz szczegóło-

we informacje można znaleźć na stro-

nie internetowej Urzędu Gminy 

w w w . j a n o w . p l  l u b  w  p o k o j u                    

nr 16 Urzędu Gminy w Janowie. 

http://www.janow.pl
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 Biblioteka to miejsce, które chce wycho-

dzić naprzeciw potrzebom i wymaganiom 

współczesnego odbiorcy. Wszelkie starania 

ukierunkowane są na profesjonalną obsługę 

czytelnika oraz zapewnieniu nieograniczone-

go dostępu do stanowisk komputerowych, 

usług kserograficznych oraz pozostałych 

urządzeń. Dzięki temu biblioteka zyskuje 

miano nowoczesnej i wielofunkcyjnej instytu-

cji, pełniącej funkcje informacyjną i kulturalną. 

Jednak w swoich działaniach nasza instytucja 

przykłada dużą wagę w indywidualnym dotar-

ciu do młodego czytelnika.   

 Sprawdzoną formą dotarcia do najmłod-

szego odbiorcy są warsztaty i spotkania bi-

blioteczne. Dlatego też  w miesiącach maju           

i czerwcu Gminna Biblioteka Publiczna          

w Janowie zorganizowała dla uczniów gimna-

zjum oraz starszych klas Szkoły Podstawowej  

lekcje na temat wiedzy o naszym regionie, 

historii exlibrisu oraz reklamy książki             

w Internecie.  

 Z myślą o najmłodszych dzieciach Biblio-

teka zaplanowała dla nich  

w okresie wakacyjnym 

cykl zajęć. Głównym 

założeniem projektu było 

pokazanie młodemu czy-

telnikowi biblioteki z 

nieco innej strony – nie 

jako instytucji, gdzie moż-

na tylko i wyłącznie wy-

pożyczać książki, ale jako 

miejsce, gdzie dziecko 

może miło i przyjemnie 

spędzać swój wolny czas.  

W programie przewidziano m. in. gry i zaba-

wy edukacyjne, zgaduj – zgadule, gry planszo-

we, układanie puzzli, zajęcia plastyczne, zaba-

wy ruchowe, głośne czytanie bajek, elementy 

teatralne (pacynki), wspólne tworzenie prac 

plastycznych na dużych arkuszach papieru  

itp. rozrywki. W czasie tychże spotkań dziec-

ko poprzez zabawę  miało możliwość zdoby-

cia nowych doświadczeń oraz rozwijanie 

zainteresowań poprzez kontakt z książką.  

 Ciekawą kolekcją prac plastycznych po-

wstałych podczas tegorocznych wakacji może 

poszczycić się filia biblioteczna w Żurawiu. 

Stałym elementem wpisanym w program 

imprez bibliotecznych było pasowanie 

uczniów klas pierwszych na czytelników bi-

blioteki, które odbyło się w miesiącu marcu. 

Imprezę tą uatrakcyjnił dodatkowo występ 

teatrzyku „Żabie Oczko”.  

 W maju przedszkolaki z Janowa uczestni-

czyły w spotkaniu z autorem wierszy  

i bajeczek dla dzieci – panem Markiem      

Monikowskim.  

 Na Dzień Dziecka biblioteka włączyła się    

w zorganizowanie imprezy dla dzieci z okazji 

ich święta. Bibliotekarki wspólnie  

z wolontariuszkami wcieliły się w postaci  z 

bajek i odegrały scenki sytuacyjne. Pogoda 

sprzyjała w tym dniu zabawom i rozrywkom 

na świeżym powietrzu.  

 Niech jednak nikt nie pomyśli, że biblio-

teka skupia swoje działania tylko na najmłod-

szych. Również maturzyści mogą uzyskać 

pomoc w prezentacjach maturalnych 

(przygotowanie kompletnego wzoru prezen-

tacji maturalnej z języka polskiego, wybór 

literatury podmiotu i przedmiotu, sporządza-

nie bibliografii oraz skonstruowanie i spraw-

dzenie planu ramowego), a uczniowie mający 

problemy z językiem ojczystym zawsze mogą 

liczyć na bezpłatne konsultacje, których w 

każdy poniedziałek w GBP w Janowie oraz w 

każdy czwartek na filii bibliotecznej w Żura-

wiu udziela nauczyciel polonista. 

 GBP w Janowie zaprasza wszystkich 

maturzystów, pragnących uzyskać po-

moc przy przygotowaniu kompletnego 

wzoru prezentacji maturalnej z języka 

polskiego. Oferujemy pomoc przy wy-

borze literatury podmiotu i przedmio-

tu, ,sporządzaniu bibliografii oraz skon-

struowaniu i sprawdzeniu planu ramo-

wego.  

 Konsultacji udziela nauczyciel      

języka polskiego  

- GBP w Janowie – poniedziałki             

w godz. 1000- 1800; 

- Filia biblioteczna w Żurawiu      

czwartki w godz. 1200-1900. 

Biblioteka bliższa czytelnikowi 

W Zespole Szkół im. Władysława Szafera 

w Złotym Potoku realizowany jest pro-

jekt pt. ,,Dobre przygotowanie  - lepszy 

start” współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Opera-

cyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Roz-

wój wykształcenia i kompetencji w regio-

nach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyj-

ności i jakości szkolnictwa zawodowego. 

Projekt realizowany jest od 02.08.2010 r. 

do 27.07.2012 r.  Grupa uczestników 

projektu miała możliwość poszerzenia 

swoich umiejętności zawodowych biorąc 

udział w zajęciach przygotowujących do 

egzaminu zawodowego z technologii 

żywności  i z architektury krajobrazu. 

Ponadto zorganizowano 4 wycieczki 

dydaktyczne do zakładów pracy. Wizyty 

w zakładach pracy przebiegały w bardzo 

życzliwej i miłej atmosferze. Młodzież 

nawiązała kontakty z osobami zarządzają-

cymi firmami co może w przyszłości 

zaowocować podjęciem pracy w poszcze-

gólnych zakładach. Projekt obejmował 

również zajęcia z przedmiotów ogólno-

kształcących. Uczestnicy doskonalili swoje 

umiejętności kluczowe biorąc udział w 

zajęciach pozalekcyjnych z matematyki, j. 

angielskiego, j. niemieckiego, j. polskiego i 

geografii. Część uczestników zwiększyło 

swoją sprawność w zakresie posługiwania 

się językiem angielskim. Wszyscy uczest-

nicy projektu poza rozwijaniem osobi-

stych zainteresowań zainwestowali w 

swoją przyszłość, umacniając swoje szan-

se zawodowe na rynku pracy. Obecnie 

zakończyła się rekrutacja zarówno na-

uczycieli jak i uczniów do rozpoczynające-

go się drugiego etapu w/w projektu. 

W niedzielę 14 sierpnia na błoniach w Złotym Potoku odbyły          

się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. W rywalizacji wzięło 

udział pięć jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy 

Janów (OSP Złoty Potok, OSP Janów, OSP Żuraw, OSP Bystrzano-

wice, OSP Piasek) oraz dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze         

z Bystrzanowic i Żurawia. Rywalizacja drużyn toczyła się w konku-

rencji ćwiczeń bojowych oraz w konkurencji strefy pożarniczej.  

I miejsce w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych 

zajęła jednostka OSP Piasek z wynikiem 115,3pkt.  

II miejsce w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych 

zajęła jednostka OSP Janów z wynikiem 118,6 pkt. 

III miejsce w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych 

zajęła jednostka OSP Bystrzanowice z wynikiem 138,7 pkt. 

IV miejsce w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych 

zajęła jednostka OSP Złoty Potok  

V miejsce w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych 

zajęła jednostka OSP Żuraw 

W kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zwycię-

żyła jednostka z Bystrzanowic z wynikiem 977 pkt. 

GMINNE ZAWODY 

OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 



Unijne środki na odnowę i rozwój sołectw:  

Lgoczanka, Janów, Zagórze, Siedlec i Żuraw 
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Turystyczna Dolina Wiercicy 

Zagospodarowanie rynku w Janowie 

INWESTYCJE 

 22 czerwca Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę operacji dla drugiego naboru do dofinansowania w ramach 

działania Odnowa i Rozwój Wsi. W ramach naboru Gmina Janów złożyła 5 wniosków i wszystkie zostały wysoko ocenione, 

a tym samym zatwierdzone do dofinansowania. Łączna wartość zgłoszonych zadań inwestycyjnych to prawie 

1.900.000,00zł, z czego ze środków Unii Europejskich gmina pozyska ponad 1.100.000,00 zł. 

  Dzięki tym środkom między innymi w Lgoczance, obok budynku szkoły, powstanie nowoczesne, wielofunkcyjne boisko 

o sztucznej nawierzchni, przeznaczone do gry w siatkówkę, koszykówkę, kometkę i piłkę ręczną. Wokół stawu na terenie 

Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu, zostaną zamontowane elementy małej architektury oraz zmodernizowa-

ny budynek garażowy, który będzie przeznaczony na cele społeczno-kulturalne.  

 Przeprowadzony zostanie również remont Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie. W ramach inwestycji  wymianie 

ulegną: okna, podłoga, instalacja c. o., sanitariat oraz uzupełnione zostanie wyposażenie bibliotecznego wnętrza.                 

W Zagórzu gmina zagospodaruje teren wokół stawów oraz zmodernizuje trawiaste boisko do piłki nożnej. W Żurawiu 

przebudowany zostanie plac przy kościele parafialnym. Inwestycje będą realizowane w latach 2012 – 2014.  

 Zimą bieżącego roku koordynowany 

przez gminę Janów, przy współpracy 

gmin Olsztyn, Przyrów i Dąbrowa       

Zielona, projekt pod nazwą "Turystyczna   

Dolina Wiercicy" wszedł w fazę realiza-

cji. W Złotym Potoku trwają prace     

modernizacyjne stawu "Amerykan",     

które mają na celu sprawić, aby to wyjąt-

kowe miejsce stało się turystyczną        

wizytówką naszej Gminy.  

 Zakres przeprowadzonych prac       

do tej pory objął już: przegrodzenie          

i uporządkowanie czaszy zbiornika,       

wykonanie plaż trawiastej i piaszczystej, 

montaż balustrady oraz elementów małej 

architektury na grobli działowej a także 

wykonanie schodów do mających po-

wstać w niedalekiej przyszłości pomo-

stów. Przewidywany termin zakończenia 

prac to połowa października br.  

 Minionego lata w zakres inwestycji gmin-

nych włączono również drogowe prace moder-

nizacyjne. W miejscowościach Śmiertny Dąb     

i Hucisko, poprzez nałożenie na uprzednio 

przygotowany teren, warstwy frezu asfaltowe-

go utwardzono prawie 3km dróg. Dokonano 

także niezbędnych napraw drogi przy               

ul. Ks. Wdowickiego w Złotym Potoku.  

 Dzięki gospodarności mieszkańców sołectw 

Sokole Pole i Zagórze udało się także doposa-

żyć istniejące już place zabaw, a w miejscowo-

ści Pabianice utworzyć nowy.  

 Mieszkańcy Huciska, wykorzystując środki 

pochodzące z funduszu sołeckiego stworzyli    

w swojej wsi miejsca czynnego uprawiania   

takich sportów jak: koszykówka i siatkówka.  

Drogi i place zabaw…. 

 9 maja 2011 r. ogłoszono wyniki i wręczono dyplomy oraz nagrody w konkursie na „Zagospodarowanie Rynku                 

w Janowie”, w którym brali udział uczniowie Zespołu Szkół im. W. Szafera ze Złotego Potoku. Wszyscy uczestnicy pode-

szli profesjonalnie do zadania, co było widać w złożonych pracach. Komisja Konkursowa postanowiła przyznać I nagrodę 

Małgorzacie Włochowicz, uznając iż zaproponowane rozwiązania w zakresie zagospodarowania terenu i zieleni były       

najlepsze. Niemniej jednak Komisja postanowiła przyznać także pamiątkowe dyplomy i nagrody dla pozostałych uczestni-

ków: Stanisława Skiby, Małgorzaty Cieśli, Aleksandry Biś oraz Emilii Szyda.  

 Późną wiosną uczniowie Zespołu Szkół wykonali już pierwsze prace porządkowe i nasadzenia na placu janowskiego 

rynku. Jesienią zostanie wykonana pielęgnacja rosnących od lat dużych drzew. Pozwoli ona między innymi na zmniejszenie 

zacienienia rynku, a tym samym da możliwość ukwiecenia go. Zostaną również wykonane prace pozwalające na wyodręb-

nienie istniejących już ścieżek komunikacyjnych parku, co podkreśli jego pierwotny charakter. Tak więc dzięki wspólnemu 

zaangażowaniu młodzieży ze Szkoły w Złotym Potoku oraz mieszkańców naszej Gminy już najbliższej wiosny będziemy 

mogli cieszyć się widokiem odnowionego parku. 



Rok 2011 choć jeszcze się nie zakończył, 

jest bardzo udany dla janowskiego klubu 

sportowego. Miniony czas obfitował nie 

tylko w sukcesy sportowe, ale również  

organizacyjne.  

 W ponad 20 zawodach, w jakich brali udział zawodnicy Run Podkowy, 

odniesiono aż 82 zwycięstwa. Sukcesy odnoszone w dwóch konkurencjach 

tak w biegach jak i Nordic Walking wypromowały klub w Polsce i w Euro-

pie. Starty w Mistrzostwach Polski w Polanicy Zdrój i Złotoryi przyniosły 

7 złotych, 5 srebrnych i 3 brązowe medale.  

 Wielkim sukcesem był start w Mistrzostwach Świata w Nordic Wal-

king w dniach 10-11.09.2011r. w Austrii. Nasi zawodnicy zdobyli 3 złote, 1 

srebrny i 1 brązowy medal. Siła klubu to drużyna, w której na szczególne 

wyróżnienie zasługują: Sandra Lipowicz, Karolina Bednarczyk, Aleksandra 

Radosz, Marek Dors (wszyscy odnieśli w obecnym sezonie po 15 i więcej 

zwycięstw). Znaczące sukcesy odnoszą również: Judyta Lipowicz, Mateusz 

Kusaj, Edyta Bogunia, Konrad Marcjanek, Rafał Kozik i Patryk Woźniak. 

Klub jest organizatorem Jurajskiego Pucharu w Nordic Walking, który 

cieszy się  bardzo dużym zainteresowaniem zawodowców i amatorów tej 

konkurencji.  

 Pracą klubu kierują prezes Włodzimierz Rajczyk oraz zastępca      

prezesa Pani Dorota Szmagier. Trener Grzegorz Dors występuje               

w dwóch rolach: jako trener i zawodnik (jedno i drugie robi bardzo sku-

tecznie). Klub to także jego sympatycy, którzy przez cały czas wspierają 

zawodników i kibicują ich pracy i osiągnięciom. Szczególne podziękowa-

nia Klub kieruje dla Pana Roberta Lipowicza i Pana Kazimierza Boguni. 

                      KS     DRAGON 

Zawodnicy KS DRAGON w Janowie      

od początku 2011 roku rywalizują z suk-

cesami na arenie ogólnopolskiej i mię-

dzynarodowej. Do największych osią-

gnięć w I półroczu 2011r. należy zaliczyć:  

złoty medal Mistrzostw Świata w Taekwon-do - Kamila Badury w 

drużynowych technikach specjalnych oraz srebrny Pauli Piotrowskiej 

w walkach drużynowych (Wellington– Nowa Zelania - 9-13 marca 

2011r.). Srebrny medal Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży i tytuł 

wicemistrzyni Polski - Kariny Szczepanek w walkach do 49 kg 

(Białystok 6-8.maja.2011r.). Osiem medali Mistrzostw Polski Junio-

rów (Olsztyn 21-22 maj 2011r.) - złote medale oraz tytuły mistrzów 

Polski wywalczyli: Kamil Badura w układach, Paula Piotrowska  

w walkach do 55kg. i Łukasz Stefanik w walkach do 63 kg. Srebrny 

medale i tytuł wicemistrzyń Polski wywalczyła m.in. Marlena Lech  

w układach i ponownie Paula Piotrowska w technikach specjalnych. 

Brązowe medale wywalczyli: Iga Ptak w walkach do 60 kg., Łukasz 

Stefanik w technikach specjalnych oraz Kamil Badura w walkach  

do 58 kg. Ponadto tytuły najlepszych zawodników (uzyskali po 2 me-

dale)  mistrzostw oraz powołanie na październikowe Mistrzostwa 

Europy zdobyli Paula Piotrowska wśród dziewcząt i Łukasz Stefani  

i Kamil Badura wśród chłopców. KS Dragon z 8 medalami zwyciężył 

w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Polski. Siedem medali wywalczo-

nych podczas Międzynarodowego Turnieju ,,Holland 

Cup" (Pijnacker, k. Roterdamu - Holandia 28 – 29 maja 2011r.).  

Srebrne medale wywalczyli: Tomasz Bejm w walkach +80 kg, Woź-

niak Grzegorz w układach, 

Paula Piotrowska w technikach 

specjalnych i Patryk Bejm  

w układach młodzików.  

Brązowe medale wywalczyli: Iga Ptak w technikach specjalnych, Ka-

mil Badura w walkach do 58 kg i Paula Piotrowska w walkach do 

55kg. Zawodnicy KS Dragon wywalczyli łącznie około 180 punktów w 

systemie sportu dzieci i młodzieży (punktacja za wyniki zawodników 

uzyskiwane podczas Mistrzostw Polski Juniorów, Juniorów Młodszych 

oraz Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików), zdecydowanie 

wygrywając tą klasyfikację wśród wszystkich klubów taekwon-do w 

Polsce. Jest to najlepszy wynik w 18-letniej historii klubu. Reprezen-

tanci Dragona startowali jeszcze w kilku turniejach regionalnych i 

ogólnopolskich. Zdzisław Synoradzki w czerwcu br. zdał egzamin i 

otrzymał stopień  III Dan w taekwon-do. W okresie wakacyjnym 

zawodnicy klubu odpoczywali i jednocześnie trenowali w lipcu w 

Kołobrzegu i w sierpniu w Murzazihle, przygotowując się do kolejne-

go sezonu m.in. do Mistrzostw Polski Seniorów, które odbędą się 1-2 

października w Rybniku oraz Mistrzostw Europy, które odbędą się 21

-23 października w Bratysławie. „Nigdy wcześniej w klubie nie trenowa-

ła tak zgrana ekipa zawodników w różnych kategoriach wiekowych. Są to 

wspaniali, utalentowani młodzi ludzie, którzy ciężko pracują podczas 

treningów, jednocześnie świetnie się przy tym bawiąc. Podczas zawodów 

starsi zawodnicy będący wzorem i autorytetem dla młodszych, często ich 

dopingują, doradzają, cieszą się ze zwycięstw, a po przegranych walkach 

pocieszają. Buduje to niepowtarzalną, przyjacielską, atmosferę, której  

zazdroszczą nam inne kluby” powiedział Prezes Klubu Sportowego 

„DRAGON” mgr Jacek Wąchała 
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Run Podkowa 

Ostanie półrocze dla Klubu Sportowego Złoty 

Potok można uznać za udane. Pierwszym  

bardzo dużym sukcesem jest zdobycie przez 

KS Złoty Potok po raz drugi z kolei mistrzo-

stwa R- gol 6 piłkarskich powiatu częstochow-

skiego sezon wiosna 2011. Klub sportowy przez pierwsze półro-

cze przygotowywał się do utworzenia zespołu piłkarskiego zrze-

szonego do rozgrywek PZPN w grupie „B” klasy. Podczas okre-

su przygotowawczego KS Złoty Potok zarejestrował 20 zawod-

ników grupy Senior i zgłosił ich do rozgrywek „B” klasy.  

Zawodnikami klubu sportowego są przede wszystkim osoby z 

terenu naszej gminy, głównie wychowankowie KS Złoty Potok.  

Skład KS Złoty Potok:  

Bramkarze: Sebastian Miller, Artur Banaszek  

Obrońcy: Paweł Stefaniak - trener, Rafał Kolan, Tomasz Grela,  

Kamil Suchecki, Dawid Jakubczak, Mateusz Krawczyk, Marek Bartkowiak 

Pomocnicy: Robert Gałązka, Andrzej Dorobisz, Marcin Lotkowski, 

Łukasz Ucieklak, Dawid Banaszek, Adrian Ziębacz, Adam Bartkowiak, 

Krzysztof Bartkowiak, Kamil Prokop 

Napastnicy: Karol Lotkowski, Michał Żmudziński, Bartosz Dubała, 

 Daniel Jakubczak  

 Klub Sportowy swoje mecze rozgrywa chwilowo na boisku 

w Lgoczance, a obecnie zaczyna budowę boiska pełnowymiaro-

wego na pograniczu miejscowości Złoty Potok i Janów. Aktual-

nie rozpoczął się sezon jesień – wiosna 2011 - 2012, w którym 

KS Złoty Potok rozegrał 3 spotkania, z których dwa mecze wy-

jazdowe przegrał i jeden na swoim boisku wygrał. Klub oprócz 

rozgrywek „B” klasowych nadal bierze udział w spotkaniach 

ligowych R-gol Częstochowa, w których rozegrał dwa mecze, w 

tym oba zwycięskie. Prezes klubu Paweł Stefaniak dziękuje 

wszystkim osobom za pomoc i współpracę przy tworzeniu 

gminnej drużyny piłkarskiej.  

KS Złoty Potok 


