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Szanowni  

Mieszkańcy  

Gminy 

Janów,       

 Mijają cztery lata 

od wyborów samo-

rządowych 2010 r., 

w których obdarzy-

liście mnie Pań-

stwo zaufaniem powierzając mi funkcję 

Wójta Gminy Janów. 

Przyszedł czas na podsumowanie kończą-
cej się kadencji. W tym krótkim artykule 
przedstawię własna ocenę czterech lat 

mojego urzędowania. 

- Najważniejszą i najpotrzebniejszą inwe-
stycją była budowa nowoczesnej  
oczyszczalni ścieków oddanej do użytku 
wiosną 2014 r. O tym, że oczyszczalnia 
jest niezbędna świadczyły przypadki  
skażenia bakterią koli ujęć wody pitnej 

jesienią 2013 r. 

- Strategiczne z punktu widzenia rozwoju 
turystyki są okolice stawu Amerykan w 
Złotym Potoku. Oprócz przebudowy stawu 
i znacznego poszerzenia grobli stworzono 
dobre warunki dla funkcjonowania małej 
gastronomii. Wybudowano duży parking, 
wyłączono z rezerwatu Parkowe prawie 10 
ha lasu uzyskując zgodę na odtworzenie 

biwaku na tym terenie. 

Lasy Państwowe wydzierżawiły Gminie 
Janów cały teren wokół stawu Amerykan  
w tym, błonia, na których odbywają się 

corocznie imprezy masowe. 

- Dzięki współpracy ze Starostwem Powia-
towym w Częstochowie oraz znaczącej 
pomocy Muzeum Regionalnego im. Zyg-
munta Krasińskiego w Złotym Potoku i 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie, 
Wojewoda Śląski stwierdził, że pp. Dębiń-
scy nie są stroną w sprawie o zwrot nieru-
chomości będącej Zespołem Pałacowo 

Parkowym w Złotym Potoku. 

Groźba likwidacji Muzeum Regionalnego 
oraz Zespołu Szkół im. Władysława Szafe-
ra funkcjonujących na terenie Zespołu  
Pałacowo Parkowego została zażegnana. 
Spokojnie mogą spać mieszkańcy domów 
nauczyciela. Rozwiązanie tej sprawy  
ciągnącej się od 20 lat uważam za ogrom-

ny sukces. 

- Coraz więcej dzieci korzysta z opieki 
przedszkolnej. W roku 2010 do sześciu 
oddziałów uczęszczało 128 dzieci. W roku 
2014 liczba oddziałów wzrosła do ośmiu, a 
liczba objętych opieką dzieci do 188 to 

wzrost o 47%. 

- Znacznie poprawiło się bezpieczeństwo 
pożarowe gminy, w tym roku po raz pierw-
szy w 105 letniej historii OSP Janów  
otrzymało nowy samochód pożarniczy 

marki MAN. 

- Pięknie prezentuje się Schronisko Mło-
dzieżowe w Siedlcu. Poddane generalne-
mu remontowi otrzymało ekologiczne  
źródła ciepła w postaci kotłowni na pelety 
oraz kolektory słoneczne na ciepłą wodę 

użytkową. 

- W kończącej się kadencji przejęliśmy od 
Skarbu Państwa grunt o powierzchni 33 
ha. Złożyliśmy również wnioski o regulację 
stanów prawnych dla 91 działek o po-

wierzchni 78 ha.  

Dobra współpraca z Agencją Nieruchomo-
ści Rolnych w Opolu zaowocowała nieod-
płatnym przejęciem dwóch działek w Zło-
tym Potoku o łącznej powierzchni 5,31 ha  

z przeznaczeniem na boisko sportowe. 

- Od Urzędu Skarbowego w Częstochowie 
uzyskaliśmy 460 tys. zł zwrotu podatku 
VAT z inwestycji prowadzonych  
w poprzednich kadencjach. Pieniądze te  
w całości przeznaczyliśmy na dofinanso-

wanie drogi powiatowej Zrębice – Siedlec. 

- W 2014 r. Wojewoda Śląski w 100%  
sfinansował remont ulicy mjr. Wrzoska  
w Złotym Potoku przyznając na ten cel 500 

tys. 

- Do kalendarza imprez cyklicznie organi-
zowanych w gminie Janów dołączyły dwie 
nowe imprezy muzyczne „Festiwal Disco 
Polo” oraz  „Jurajska Jesień Muzyczna” 
obie cieszące się ogromnym zainteresowa-

niem. 

A czego nie udało się zrealizować? 

-  Nie udało się wybudować przedszkola. 
Śledząc politykę państwa zmierzającą  
do objęcia opieką przedszkolną wszystkich 
dzieci budowę przedszkola uważam  

za niezbędną. 

- Ze względu na mały popyt nie udało się 
wykonać planu sprzedaży nieruchomości. 
Sprzedaliśmy niespełna 22 ha za kwotę 

około 1 mln zł. 

- Pomimo wielu wysiłków oraz szerokich 
konsultacji społecznych nie udało się prze-
prowadzić reformy systemu oświaty w gmi-
nie Janów. Dotacje  z budżetu gminy na 
funkcjonowanie oświaty rosną z każdym 
rokiem ograniczając  możliwości inwesto-

wania w inne niemniej ważne obszary. 

- Nie udało się również zmniejszyć zadłu-
żenia gminy, które pozostaje na poziomie  

z 2010 r. 

Mam nadzieje, że lektura gazetki  
przekona mieszkańców, jak dysponując 
kwotą nieco ponad 6 mln. zł. udało nam 
się w mijającej kadencji zainwestować 
w gminę 38 mln zł. Nigdy wcześniej  
gmina Janów nie otrzymała takich pie-
niędzy. Było to możliwe dzięki zaangażo-
waniu Powiatu Częstochowskiego  
w inwestycję drogowe w kwocie ponad 10 
mln., za co szczególne podziękowania 
składam na ręce Pani Marzenie Maniszew-
skiej Członka Zarządu. Generalna Dyrek-
cja Dróg Krajowych i Autostrad w Katowi-
cach wyremontowała drogę krajową nr 46 

za kwotę 9,5 mln zł.  

W najbliższym czasie  - na wiosnę 2015 - 
rozpocznie się przebudowa drogi  
wojewódzkiej nr 793 na odcinku Złoty  
Potok - Janów. Inwestycja ta  długo wycze-
kiwania przez mieszkańców, ma również 

kapitalne znaczenie dla rozwoju turystyki. 

Nie dałoby się tego osiągnąć bez współ-
pracy z radą gminy, sołtysami, pracownika-
mi samorządowymi i mieszkańcami gminy 

Janów 

W tym miejscu chciałbym podziękować 
Pani Małgorzacie Grzywnie Przewodniczą-
cej Rady Gminy Janów za profesjonalizm 
w prowadzeniu obrad Rady, rozwiązywanie 
konfliktów i wyciszanie emocji, które  

niejednokrotnie towarzyszyły obradom. 

Jej doświadczenie w pracy samorządowej, 
rozwaga i życzliwość pozwalały wypraco-
wać kompromisowe rozwiązania możliwe 
do zaakceptowania przez większość  

radnych.  

Dziękuję Małgosiu. 

A wszystkim mieszkańcom naszej gminy 
życzę, aby następny Wójt był pod każdym 

względem lepszy ode mnie. 

Sławomir Krzyształowski 

Wójt Gminy Janów 
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Szanowni Państwo 

Niewątpliwym dla mnie zaszczytem  

i przyjemnością zarazem była  

możliwość przewodzenia szacowne-

mu gronu Rady Gminy Janów  

w mijającej kadencji. Pragnę wyrazić 

swoje zadowolenie, że w tym czasie 

podjęliśmy wiele trafnych decyzji  

w formie uchwał, które będą dobrze 

służyły mieszkańcom naszej gminy. 

Dlatego też w pierwszej kolejności 

dziękuję Wam Szanowni Radni za 

współpracę, zaangażowanie oraz dużą kulturę w pracy Rady.  

Tworzenie naszej dzisiejszej gminnej rzeczywistości jest  

ciągłym procesem, a do realizacji określonych celów nie  

wystarczy choćby najlepsza siła uchwałodawcza. Mam na 

myśli tutaj bardzo dobrą, rzeczową współpracę z Wójtem  

Gminy Panem Sławomirem Krzyształowskim. Jej wyrazem 

było nie tylko osobiste zaangażowanie Pana Wójta, ale też 

umiejętne motywowanie i korzystanie z zasobów kompetencji 

podległych Pracowników Urzędu Gminy, Dyrektorów,  

Kierowników i pracowników jednostek samorządowych.   

Aktywność społeczna mieszkańców jest najlepszą gwarancją 

pomyślnego rozwoju gminy. Jestem niezmiernie miło  

zaskoczona odczuwalnie wzrastającą otwartością  

mieszkańców, wrażliwością, chęcią do działania na rzecz 

wspólnego sukcesu samorządowego. Mieszkańcy poprzez 

Sołtysów i Rady Sołeckie stają się naszymi partnerami, pomy-

słodawcami ciekawych działań. To dla mnie powód do dumy  

i ogromnej satysfakcji.  

Nasze dokonania są konkretnym i niezaprzeczalnym  

dowodem aktywności Radnych Gminy, Radnych Powiatu  

Częstochowskiego, zaangażowania władz i pracowników  

samorządowych oraz dobrej współpracy z mieszkańcami  

naszej gminy. Wszystkim Państwu serdecznie dziękuję  

za owocną współpracę oraz za czas i energię włożone w reali-

zację wyznaczonych celów. Mimo występujących w czasie  

trwania kadencji różnic zdań myślę, że w najpoważniejszych 

sprawach udało się osiągnąć porozumienie. Wyrazy uznania 

za wysiłek, wytrwałość.  

Małgorzata Grzywna 

Przewodnicząca Rady Gminy Janów 

Dla osób w trudnej sytuacji materialnej, jak również osób 

 niepełnosprawnych, a nie mającym możliwości  

dostępu do sieci Internet, Gmina Janów pozyskała środki  

finansowe na zakup komputerów wraz z dostępem do Interne-

tu. Program zakończy się 30 września 2015 r. Obecnie  

z programu korzysta 40 rodzin. Dzięki realizacji niniejszego 

projektu zakupiono po 20 stanowisk komputerowych dla SP 

Lusławice i SP Lgoczanka oraz 24 stanowiska komputerowe 

dla SP Janów. Wymieniono również komputery w Gminnej 

Bibliotece Publicznej (11 stanowisk). Łącznie w ramach  

projektu zakupiono 115 komputerów.  

Wartość projektu - 548 582,46 zł.  

 

W roku 2011 do Gimnazjum w Piasku zakupiono 14  

zestawów komputerowych w ramach projektu Lokalne  

Centrum Integracji Pokoleń. Wartość zadania -  30 750,00 zł.   

Również Szkole Podstawowej w Lusławicach udało się  

pozyskać środki finansowe na zakup m.in. 15 laptopów  

w ramach programu Cyfrowa Szkoła, które łącznie kosztowały  

34 963,89 zł.  

 

Obecnie placówki oświatowe dysponują nowoczesnym  

sprzętem komputerowym, dzięki czemu dzieci i młodzież mają 

dostęp do nowoczesnych technologii i mogą rozwijać  

zainteresowania  

W ramach funduszów sołeckich, inicjatyw lokalnych oraz  

pracy własnej rodziców uczniów w placówkach oświatowych  

wykonano szereg choć drobnych z punktu widzenia ich  

funkcjonowania ważnych inwestycji. W SP w Janowie wymie-

niono piec centralnego ogrzewania, podłogę sali gimnastycz-

nej, instalację elektryczną oraz wyremontowano łazienki.  

W przedszkolu w Złotym Potoku wymieniono okna i drzwi 

wejściowe oraz zamontowano nowe ogrodzenie. W SP  

w Lusławicach i w Lgoczance wyremontowano cześć sal  

lekcyjnych. Podobnie jak w gimnazjum, które większość sal 

lekcyjnych ma wyremontowane.  

Na potrzeby dowożenia posiłków zakupiono samochód  

Renault Kangoo. Został on dostosowany do wymogów trans-

portu żywności i od 2012 roku  posiłki przygotowane SP  

w Janowie  dostarczane są do wszystkich szkół i przedszkoli 

znajdujących się w gminie Janów. 

 

 

Łącznie wydatki 

pokryte z gminy 

Janów, a zwią-

zane z oświatą  

wyniosły  

173 976,00 zł. 
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Najbardziej kosztowną inwestycją drogową była modernizacja 

ulicy mjr Wrzoska w Złotym Potoku. Poddana została gruntow-

nej przebudowie. Droga zyskała nową podbudowę o grubości 25 

cm oraz nową nawierzchnię bitumiczną o grubości 9 cm. Z uwa-

gi na ukształtowanie terenu wykonano kanalizację deszczową 

odprowadzającą wody opadowe poprzez zamontowany separa-

tor do rzeki Wiercicy. Po obu stronach drogi zamontowano kra-

wężniki drogowe, a pobocze i zjazdy wykonano z nawierzchni 

tłuczniowej. Istniejące wjazdy z kostki brukowej zostały  

przebudowane dostosowując je do poziomu drogi.   

Łączny koszt wykonania tych prac wyniósł  476 487,95 zł.   

Znaczącym wydatkiem związanym z infrastrukturą drogową po-

niesioną z budżetu gminy Janów było udzielenie dotacji w wyso-

kości 800 000 zł na budowę drogi powiatowej w Siedlcu. W 2012 

r. w Zagórzu została wykonana nowa nakładka asfaltowa o dłu-

gości prawie 800 metrów, która kosztowała 371 628,00 zł. 

Również w miarę posiadanych środków prowadzone są naprawy 

dróg. W 2011 roku zostały uregulowane zobowiązania finanso-

we związane z realizacją zadań drogowych wykonanych jesienią  

2010 r. Łącznie stanowiło to kwotę ponad 203 000 zł. Jeszcze  

w tym roku wykonana zostanie nakładka asfaltowa na ulicy Nad-

rzecznej na Ponik oraz w Alei Klonów w Złotym Potoku - od  

drogi wojewódzkiej do stacji paliw.   

W mijającej kadencji znacznie poprawił się stan dróg powiato-

wych. Łącznie powiat zainwestował 10 167 169,00 zł, z czego 

udział budżetu gminy wyniósł 820 000 zł. Największą powia-

tową inwestycją była modernizacja drogi w Siedlcu, która łącznie 

kosztowała 3 262 574 zł. Przebudowano również drogę od rynku 

w Złotym Potoku do granic z powiatem myszkowskim o łącznej 

wartości 1 530 221 zł, przebudowano ulicę Wenikajtysa wraz  

z budową chodnika o wartości 831 801 zł. Wybudowano most w 

Złotym Potoku za kwotę 392 000 zł. Za kwotę 282 513 zł miesz-

kańcy Lusławic mogą korzystać z nowej nakładki asfaltowej oraz 

chodnika. Przebudowane zostały również najbardziej zniszczo-

ne fragmenty drogi powiatowej łączące Piasek-Żuraw. Łączny 

koszt prac wyniósł 1 953 146 zł. Jeszcze w tym roku powiat wy-

konana kolejny odcinek tej drogi - pomiędzy Lusławicami a Cze-

purką, o wartości kosztorysowej 2 200 000 zł. Łącznie powiat 

wyremontował i przebudował drogi o łącznej długości 13,5 km.  

W ramach inwestycji wykonano gruntowną modernizację drogi 

krajowej nr 46 na odcinku Bystrzanowice - Lgoczanka. Łączna 

długość przebudowanej drogi wyniosła ok 6 km. Wykonano rów-

nież chodnik  w miejscowości Lgoczanka.   

Całkowity koszt zadania wyniósł 9 407 323,65 zł.  

 

Inwestycje w drogi gminne - przebudowa ulicy mjr Wrzoska 

Drogi powiatowe 

Drogi krajowe 
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W ramach realizacji projektu rozbudowano istniejącą  

oczyszczalnię ścieków o nową część biologiczną ze wzrostem 

wydajności z 220 m3/dobę do 550 m3/dobę.  

Jej obecna wydajność jest wystarczająca aby obsłużyć całą 

gminę. Dostosowana jest do pracy w dwóch układach  

biologicznych pracujących w technologii osadu czynnego, 

umożliwiając jednoczesne przyjmowanie ścieków komunalnych 

napływających kanalizacją gminną jak również dowożonych 

samochodami asenizacyjnymi. Ma to ogromne znaczenie dla 

wszystkich mieszkańców gminy, gdyż coraz częściej do wód 

głębinowych przenikają nieoczyszczone ścieki, powodujące 

skażenie wód, czego doświadczyliśmy w ubiegłym roku  

w Zagórzu.  

Koszt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Janowie  

wyniósł 3 258 313,05 zł. 

W wyniku realizacji projektu wymieniono wodociąg o łącznej 

długości ponad 2,2 km. Połączono w jedną sieć wodociągową 

miejscowości Zagórze i Lusławice. Był to ostatni odcinek sieci 

wodociągowej wybudowany w szkodliwej dla zdrowia  

technologii azbestowo - cementowej.  

Łączny koszt wykonanych prac wyniósł 1 337 558,59  zł.  

 

 

 

W ramach prac wykonana  

zostanie kanalizacja na  ulicy 

Sosnowej oraz na ulicy  

Zielonej, która  włączona zosta-

nie w istniejącą sieć kanaliza-

cyjną na ulicy Żurawskiej.  

Z uwagi na ukształtowanie tere-

nu niezbędna jest budowa dwóch przepompowni ścieków. Na 

ulicy Sosnowej powstanie prawie 1,8 km kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej i tłocznej, a na ulicy Zielonej 1,2 km kanalizacji 

sanitarnej tłocznej.  

Okolice Śmiertnego Dębu będą stanowić w przyszłości główne 

źródło wody pitnej dla całej gmin Janów, gdyż zlokalizowane są 

tam studnie głębinowe o dużej wydajności. Dlatego też, w tym 

obszarze konieczna jest ochrona wód głębinowych,  

a najlepszym sposobem ich ochrony jest odprowadzanie  

ścieków systemem kanalizacyjnym. Inwestycja zostanie zakoń-

czono w II połowie listopada.  

Wartość zadania wynosi 1 443 003,05 zł. 

W ramach inwestycji  

wybudowano ponad 3 km 

sieci kanalizacji sanitarnej 

wraz z przepompownią 

oraz 300 metrów rurociągu 

tłocznego.  Wykonano  

także 5 przewiertów przez 

drogę krajową nr 46, w celu 

podłączenia do sieci  

kanal izacyjnej części 

mieszkańców południowej 

strony ulicy Częstochow-

skiej. Przewierty te są istot-

ne z punktu widzenia  

dalszej rozbudowy sieci kanalizacyjnej w południowo – zachod-

niej części Janowa m.in. na Jeleniej Górze. Inwestycja realizo-

wana była w 2011 roku, a finansowo zakończona w  2012 roku.  

Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł 1 039 110,08 zł.  

Warto zaznaczyć, że w roku 2011 zakład energetyczny  

wykonał sieć energetyczną na całym obszarze osiedla, którego 

łączna powierzchnia to około 25 ha. Obecnie właściciele  

działek na nim zlokalizowanych mają już dostęp do sieci  

wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej.   

 

Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków  Budowa kanalizacji w Śmiertnym Dębie 

Wymiana wodociągu w Zagórzu 

Budowa kanalizacji na osiedlu Zaborce  

w Janowie 
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Gminna Biblioteka Publicz-

na w Janowie w 2012 roku 

została wyremontowana.  

W ramach prac budowal-

nych wymieniono zniszczo-

ne płytki PCV, wyrównano 

podłogę i ułożono wykładzi-

nę podłogową. Wymieniono grzejniki oraz okna, udrożniono 

kanały wentylacyjne, wymieniono część oświetlenia  sufitowego 

oraz odmalowano ściany. Projekt obejmował także zakup  

wyposażenia. Zakupiono 18 szt. regałów dwustronnych, 8 sztuk  

regałów jednostronnych. Zakupiono dwie szafy na przechowy-

wanie map oraz innych dokumentów o dużych rozmiarach. Sza-

fy te umożliwiają przechowywanie dokumentów o rozmiarze A0. 

Utworzono również kącik czytelniczy składający się z dwóch 

skórzanych foteli oraz eleganckiego stolika. Stanowiska  

komputerowe stanowiące wyposażenie „Wioski Internetowej” 

zostały ustawione wzdłuż południowej ściany biblioteki. Prze-

stawione stanowiska komputerowe pozwoliły zyskać dodatkową  

W ramach inwestycji wykonano instalację centralnego  

ogrzewania oraz zagospodarowano jedno pomieszczenie  

świetlicy na kotłownię wyposażoną w piec na ekogroszek.  

Ocieplono również styropianem pomieszczenia łazienki oraz 

docieplono poddasze.  

Koszt wykonanych prac wyniósł 144 719,84 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wolną przestrzeń, tworząc miejsce do organizacji spotkań  

z dziećmi. Całkowity koszt projektu wyniósł 74 455,22 zł.  

Można stwierdzić, iż po modernizacji Biblioteka Publiczna  

w Janowie jest jedną z najładniejszych w powiecie.  

 

 

Świetl ica wiejska  

w Lipniku została  

wyremontowana dzięki 

zaangażowaniu środ-

ków w ramach  

inicjatyw lokalnych, 

funduszu sołeckiego 

oraz środków pozyskanych z ROPS w Katowicach. Ogromny 

wkład pracy społecznej wnieśli również sami mieszkańcy,  

co zostało docenione w konkursie „Najlepsze  Przedsięwzięcie 

Odnowy Wsi”. W ramach prowadzonych prac wyremontowano 

pomieszczenia świetlicy,  wybudowano kominek opalany  

drewnem, zakupiono niezbędne wyposażenie i materiały do 

prowadzenia zajęć. Świetlicy organizowane zajęcia, z których 

korzystają nie tylko dzieci z Lipnika.  

Łącznie wydatkowano ponad 105 000 zł.  

Remont Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie 

Świetlica w Zagórzu Świetlica w Lipniku 
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W roku 2013 poddano modernizacji teren przy kościele  

w Żurawiu, dzieląc go funkcjonalnie na trzy części, a mianowi-

cie część sakralną, cześć świecką oraz parking. Łącznie strefy 

te stanowią jednolitą całość tworząc zmodernizowany teren 

przy kościele w  Żurawiu.  Z bramy wejściowej wyprowadzono  

6 wiązek pasów koloru żółtego rozchodzących się promieniście 

po części sakralnej. Promienie te tworzą podstawowy podział 

graficzny  placu,  który  kontynuowany  jest  w  części świeckiej.  

Zagospodarowanie tego terenu ma na celu stworzenie  

przestrzeni publicznej o przeznaczeniu rekreacyjnym,  

ogólnodostępnym w otoczeniu schroniska młodzieżowego. 

Przedsięwzięcie to umożliwi aktywny wypoczynek zarówno 

mieszkańcom gminy jak i osobom odwiedzających schronisko. 

W ramach inwestycji rozebrany zostanie garaż. Wprowadzone 

zostaną alejki piesze, wraz z wydzieleniem miejsca na altanę. 

Istniejący plac zabaw zostanie powiększony. Obszar placu  

zabaw zostanie ogrodzony płotkiem i furtką zlokalizowaną  

w bliskim sąsiedztwie przystanku autobusowego. Istniejący 

staw zostanie oczyszczony. Teren zyska nowe drzewa  

i krzewy. Inwestycja będzie oddana jeszcze w tym roku.  

Planowany termin zakończenia – koniec listopada 2014 r.  

                    Koszt zadania wyniesie 192 246,17 zł.   

 

 

Natomiast po stronie północnej wykonano parking składający 

się z dwurzędowych miejsc postojowych. Cały teren zyskał no-

wą zieleń oraz ławki. W południowej części świeckiej  

utwardzono również zatokę autobusową.  

 

Poniesiony koszt zadania wyniósł 195 466,63 zł. 

  

 

Przebudowa placu przed kościołem w Żurawiu 

Zagospodarowanie terenu przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Siedlcu 
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 W celu ułatwienia komunikacji oraz poprawy estetyki parku 

zmianie ulegną nawierzchnie alejek spacerowych. Alejki  

zostaną wybrukowane kostką granitową oraz drobnym tłucz-

niem. Wymienione zostaną na nowe ławki parkowe oraz kosze. 

Obok przystanku autobusowego powstanie słup ogłoszeniowy, 

który mamy nadzieje wyeliminuje zawieszanie ogłoszeń na 

drzewach wokół przystanku. Od strony parkingu ustawione  

zostaną metalowe słupki z łańcuchami, które wydzielą teren 

zieleni od parkingu.  

Obszar rynku będzie również monitorowany zainstalowanymi 

kamerami. Nowe przyłącze energetyczne zapewni prąd przy 

organizacji imprez takich jak Kiermasz świąteczny, Dni Gminy 

Janów. Posłuży również świątecznemu  rynku.  

Prace wykonywane są przez rodzimą firmę STEBUD  

z Lusławic. Termin ich zakończenia planowany jest na połowę 

grudnia 2014 r.   

Teren byłej stacji paliw stanowił duże zagrożenie zarówno  

z punktu widzenia ekologicznego jak i bezpieczeństwa  

mieszkańców. Zbiorniki po paliwie, dzięki pomocy strażaków 

OSP Janów zostały wypełnione wodą. Działanie to skutecznie 

wyeliminowało zagrożenie wybuchu oparów, natomiast dzięki 

zabiegom władz gminy udało się skutecznie skłonić właściciela 

stacji do jej zburzenia, a teren zrekultywowano. Usunięto  

nieczynne zbiorniki paliwa, wymieniono ziemię, w ten sposób 

eliminując zagrożenie ekologiczne. Obecnie trwają prace  

związane z pozyskaniem terenu po byłej stacji na własność 

gminy Janów. 

Z uwagi na zabytkowy charakter rynku w Janowie konserwator 

zabytków nie wyraził zgody na dalsze funkcjonowanie stacji 

paliw w tym miejscu. Na terenie gminy Janów istnieje stacja 

benzynowa w Złotym Potoku oraz w Bystrzanowicach.   

 

 

Łączny koszt tych prac wyniesie  230 698,20 zł. 

 

Pozyskując środki budżetowe z inicjatyw lokalnych i funduszu 

sołeckiego, sołectwo Ponik wybudowało plac zabaw na ulicy 

Dębowej. Zakupiono urządzenia, wykonano ogrodzenie,  

zamontowano kostkę brukową i wyrównano teren. Plac ten stał 

się miejscem integrującym mieszkańców. Od dwóch lat  

organizowane jest Święto Pieczonego Ziemniaka, które wpisało 

się na stałe w kalendarz imprez plenerowych gminy Janów. 

Również nowy plac zabaw powstał w Sokolim Polu, a pozostałe 

sołectwa, które już mają place zabaw, w ramach swojego  

funduszu sołeckiego przeznaczają środki finansowe na ich 

ulepszanie.   

 

Na tworzenie i uzupełnienia istniejących placów zabaw  

z budżetu gminy Janów wydatkowano ponad 70 000 zł.  

 

Przebudowa rynku w Janowie - etap I 

Rekultywacja terenu po byłej stacji paliw Place zabaw 
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W ramach inwestycji oczyszczono staw z mułu naniesionego 

przez rzekę. Staw został podzieloną groblą działową na dwie 

części. Pierwsza tak zwana siedliskowa, wchodząca w skład 

obszaru Natura 2000 oraz drugą tak zwaną rekreacyjną  

z przeznaczeniem na cele turystyczne. Powstała grobla służy 

do komunikacji pieszej i rowerowej pomiędzy prawą i lewą  

częścią stawu Amerykan. W ramach prac związanych  

z zagospodarowaniem terenu wokół zbiornika wykonano plaże 

trawiaste w formie układu tarasowego oraz plaże piaszczyste. 

Na plażach trawiastych zamontowano ławki. Osoby korzystają-

ce z walorów przyrodniczych tego terenu mogą korzystać  

z dwóch pływających pomostów, zlokalizowanych po dwóch  

przeciwstawnych brzegach. W ramach infrastruktury  

dodatkowej wykonano schody wraz z murkiem oporowym, oraz 

wyznaczono teren pod lokalizację usług gastronomicznych, na 

którym swoją działalność z powodzeniem rozwinęły firmy  

z branży gastronomicznej. Zagospodarowany obszar od lat 

stanowi miejsce, które jest najliczniej odwiedzane przez tury-

stów. Obecnie zyskali oni miejsce do aktywnego spędzania 

wolnego czasu, miejsce do skonsumowania lokalnych potraw, 

jak również miejsce do odpoczynku i rekreacji. Dodatkowymi 

atrakcjami są park liniowy oraz siłownia na świeżym powietrzu.  

Koszty inwestycyjne przebudowy stawu Amerykan  

wyniosły   1 222 180,77 zł. 

W ramach inwestycji 

zmodernizowano  par-

king przy ulicy Mjr 

Wrzoska. Wytyczono 

155 miejsc dla samo-

chodów osobowych,  

5 stanowisk dla auto-

karów oraz 9 miejsc 

d la  samochodów  

z przyczepami campingowymi. Po stronie południowej powstały 

miejsca odpoczynkowe dla turystów wraz ze stojakami na  

rowery. Cała powierzchnia parkingu – prawie 5 500 m2 została 

ogrodzona, a płyta parkingu zyskała nowe drzewa oraz zieleń.  

W ramach niniejszego zadania gmina Janów zyskała kolejne 

ścieżki rowerowe, tym razem o nawierzchni asfaltowej. W na-

szej gminie powstały dwa odcinki. Pierwszy Czatachowa - 

Ostrężnik o długości 760 metrów, oraz drugi Ostrężnik - Trzeb-

niów o długości 980 metrów. Połączyły one w jedną sieć ście-

żek rowerowych trzy jurajskie gminy: Janów, Żarki i Niegowa.  

 

Łączny koszt wykonanych prac wyniósł 842 810,00 zł. 

Zagospodarowanie turystyczne stawu Amerykan 

Szlak atrakcji turystycznych - parking i ścieżki spacerowo - rowerowe 
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W wyniku zrealizo-

wanych prac prze-

prowadzono kom-

pleksową  termomo-

dernizację schroni-

ska, mającą na celu 

przede wszystkim 

poprawę stanu śro-

dowiska naturalnego 

poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza.  

Poprawiono stan techniczny obiektu, zmodernizowano łazienki 

oraz kuchnię. Wykonano nową instalację centralnego ogrzewa-

nia oraz nową kotłownię, zastępując stary nieefektywny piec 

nowoczesnym i ekologicznym piecem na biomasę – pelet.  

Na stropodachu schroniska zamontowano instalację solarną, 

która dostarcza darmową ciepłą wodę dla osób korzystających 

z usług schroniska. Wszystkie te działania wpłynęły na poprawę 

jakości usług świadczonych gościom, czego dowodem są liczne 

nagrody i wyróżnienia, które zdobywa schronisko.   

 

Łączny koszt wykonanych robót wyniósł 859 767,59 zł. 

Od listopada 2011r. W Gminnej Bibliotece Publicznej  

w Janowie oraz w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Sie-

dlcu działają  Punkty Informacji Turystycznej. Punkty zostały 

utworzone w ramach projektu Śląskiej Organizacji Turystycznej 

i Związku Gmin Jurajskich. Zaopatrzone są w bogate zbiory 

map i broszur turystycznych z całego regionu śląskiego, a ob-

sługiwane przez pracowników biblioteki i schroniska. W 2013 r. 

zainstalowane zostały dwa nowoczesne infomaty zewnętrzne 

Informacji Turystycznej w Janowie i Złotym Potoku, a placówki 

doposażono w audio-przewodniki po gminie Janów. Punkty 

Informacji Turystycznej uzyskały od 2013 r. certyfikaty  ŚOT  

i działają w ramach Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej.  

Kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji solarnej  

w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu 

Nowe punkty informacji turystycznej oraz nowe infomaty 
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Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz jego ogrodzenia w Lgoczance 

Od 2012 roku dzieci i mło-

dzież z terenu Bystrzanowic, 

Lgoczanki oraz sąsiednich 

miejscowości mają do dyspo-

zycji nowoczesne wielofunk-

cyjne boisko.  

Posiada ono nawierzchnię 

poliuretanową, ułożoną na podłożu asfaltobetonowym. Jego 

wymiary wynoszą 28 metrów na 44 metry. Po krótszych bokach 

zamontowane są bramki do piłki ręcznej a na dłuższych bokach 

kosze do koszykówki. Wyznaczone jest jedno pole do gry w 

piłkę ręczną oraz dwa pola do gry w koszykówkę oraz w siat-

kówkę. Wokół boiska wykonano chodnik z kostki brukowej  

o szerokości 1,50 m.  

Boisko zlokalizowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły, 

co umożliwia uczniom i nauczycielom korzystanie z niego  

podczas zajęć sportowo – rekreacyjnych.   

Wartość całej inwestycji wyniosła 365 396,62 zł.  

 

W 2014r. wykonano jego ogrodzenie.  Po dwóch krótszych  

bokach boiska zamontowano piłkochwyty o wysokości 3 metry. 

Ogrodzenie wzdłuż dłuższych boków wykonano na długości 95 

metrów z siatki stalowej ocynkowanej i powlekanej o wysokości 

2 metry. Przy dłuższym boku ogrodzenia zamontowano bramę 

wjazdową oraz furtka.  

Wykonanie ogrodzenia i piłkochwytów kosztowało  

30 370,59 zł.  

W październiku rozpoczęły się prace z budową pełnowymiaro-

wego boiska do piłki nożnej zlokalizowanego przy Alei Klonów 

w Złotym Potoku. Projekt obejmuje budowę boiska o nawierzch-

ni trawiastej o polu gry 110 x 75 m, wybicie studni głębinowej 

celem pozyskiwania wody do jego podlewania, wykonanie  

zjazdu oraz dróg, chodników i placów utwardzonych jak również 

ogrodzenie całości terenu, montaż piłkochwytów oraz zakup 

wyposażenia. Obiekt wyposażony zostanie w elektroniczną 

tablicę wyników, w wózek samojezdny do podlewania boiska 

oraz bramki i kabiny dla zawodników. Zakończenie  budowy 

boiska planowane jest na marzec 2015 r.  

Łączny koszt budowy wyniesie 736 994,02 zł. 

 

Powstała w pobliżu boisk do siatkówki plażowej przy stawie 

Amerykan. Są to specjalne urządzenia przystosowane do  

ćwiczeń na wolnym powietrzu, a ich konstrukcja zapewnia  

bezpieczeństwo użytkowania. Zamontowano takie urządzenia 

jak: biegacz wolnostojący, orbitek wolnostojący, koła Tai Chi, 

drabinkę z podciągiem nóg, ławeczkę z prostownikiem pleców 

oraz twister wraz z wahadłem. Urządzenia te są pierwszymi na 

terenie gminy Janów, ale na pewno nie ostatnimi. Czekamy 

obecnie na pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie 

budowy drugiej siłowni zewnętrznej, którą planujemy zlokalizo-

wać w miejscowości Janów. Również sołectwo Siedlec  

w ramach funduszu sołeckiego planuje zakupić podobne  

urządzenia.  

Budowa boiska w Złotym Potoku Siłownia zewnętrzna w Złotym Potoku 



  

S T R .  1 1  

W dniu 27 września b.r. odbyło się uroczyste przekazanie  

nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki 

OSP Janów. Jest to samochód marki Man zabudowany przez 

firmę Moto – Truck o wartości 590 tys. zł. Jego zakup był 

możliwy dzięki uzyskaniu wsparcia ze strony Zarządu Woje-

wódzkiego ZOSP RP, Komendy Państwowej Straży Pożarnej, 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Katowicach, a także ze środków funduszy sołeckich 

miejscowości Janów, Hucisko, Ponik, Góry Gorzkowskie, Apo-

lonka, Siedlec, Pabianice, a także ze środków budżetowych 

Gminy Janów oraz lokalnych sponsorów. 

Samochód ten jest pierwszym nowym samochodem przekaza-

nym dla jednostki OSP z gminy Janów. 

W ramach działań związanych  

z oświetleniem ulicznym na ulicy 

Częstochowskiej w Janowie za-

montowano pierwsze w naszej 

Gminie oświetlenie ledowe. Dzięki 

ich zastosowaniu zmniejszyliśmy 

koszty związane z zakupem  

energii elektrycznej. Zmodernizowano również oświetlenie na 

rynku w Janowie. Zamontowano nowe lampy oraz od strony 

północnej lampy zostały obrócone, gdyż podczas handlu na 

targowisku często były uszkadzane przez samochody sprze-

dawców. Obecnie cały rynek jest oświetlony, co korzystnie 

wpływa na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. 

 

Z Komendy Woje-

wódzkiej Policji w 

Katowicach nieod-

płatnie pozyskali-

śmy samochód 

osobowy WW 

Golf. Natomiast  

z budżetu gminy 

zakupiliśmy przy-

czepę. Samochód wraz z przyczepą służą do transportu mate-

riałów niezbędnych do wykonywania prac remontowych oraz 

zbierania śmieci z dróg oraz ścieżek turystycznych na obszarze 

całej gminy.   

 

 

OSP Żuraw został włączony jako drugi z gminy Janów do  

Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W tym celu, aby 

spełnić warunki niezbędny był zakup używanego samochodu 

strażackiego za kwotę 31 779,75 zł. Zakupiono także sprzęt do 

ratownictwa technicznego o wartości 30 480,00 zł.  

OSP Janów wykonał remont beczki samochodu strażackiego 

Jelcz za kwotę 39 960,00 zł.   

Z uwagi na zagrożenia podtopieniami dla jednostki OSP  

Bystrzanowice zakupiono pompę szlamową o wartości  

5 292,00 zł 

Jednostki OSP w minionych latach wykonały sporo prac remon-

towych w budynkach remiz. OSP Żuraw wyremontował garaż, 

OSP Janów dobudował trzeci garaż, wykonał instalację central-

nego ogrzewania. Jednostka z Bystrzanowic  wykonała remont 

pomieszczenia remizy z przeznaczeniem na świetlicę. OSP 

Piasek rozpoczął rozbudowę swojej remizy. Natomiast OSP 

Złoty Potok wykonuje obecnie instalację centralnego ogrzewa-

nia.  

Łącznie na zadania związane z remontami i rozbudową 

budynków remiz wydatkowano kwotę ponad 326 000,00, zł  

W Bystrzanowicach wykonano studnie 

chłonne  wraz z korytkami odwadniający-

mi, które odprowadzają wody deszczowe 

do rowy melioracyjnego. Z funduszu  

sołeckiego w miejscowości Teodorów 

oczyszczono odwadniający. Bystrzanowicach Dworze  napra-

wiono zniszczone przepusty drogowe.  

Łącznie na te cele wydatkowano ponad 70 000,00 zł 

 

Pozostałe inwestycje w remizy OSP  

oraz samochody i sprzęt Oświetlenie uliczne 

Pozyskanie samochodu osobowego  

i zakup przyczepy 

Przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom 

Nowy samochód strażacki dla OSP JANÓW 



Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie zaangażo-

wany jest w organizację lub koordynację szeregu przedsięwzięć 

o charakterze kulturalnym, sportowym, a także w różnego  

rodzaju akcje społeczne. Do takich akcji należy niewątpliwie 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy angażująca wiele środo-

wisk lokalnych oraz ludzi dobrej woli. Cztery ostatnie Finały 

WOŚP przyniosły rezultat finansowy w wysokości 41 909 zł.  

W ciągu ostatnich lat, w grudniu odbywał się Kiermasz Świą-

teczny na Rynku w Janowie, podczas którego mogliśmy wspie-

rać nasze szkoły i przedszkola. Jedną z istotniejszych funkcji 

SOKiS-u jest organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. 

I tak, podczas ferii zimowych, ośrodek przygotowywał ciekawą 

ofertę dydaktyczną, w ramach której odbywały się różnorodne 

zajęcia i wycieczki.  

Mówiąc o działalności ośrod-

ka nie można pominąć  

najważniejszych i najwięk-

szych imprez plenerowych, 

jakie odbywają się od wielu 

lat w naszej gminie. SOKiS  

w minionym czasie organizo-

wał Jurajskie Lato Filmowe 

oraz Święto Pstrąga. Publicz-

ność mogła spotkać się w tym 

czasie ze znanymi aktorami  

i gwiazdami polskiej telewizji. 

Imprezy te organizowane były 

przy wsparciu Partnerstwa 

Północnej Jury, Urzędu  

Marszałkowskiego w Katowicach oraz firm prywatnych.  

Pod koniec czerwca w ramach Dni Gminy Janów w różnych 

miejscowościach odbywają się popisy artystyczne uzdolnionych 

mieszkańców naszej gminy.   

Podczas wakacji SOKiS orga-

nizował wyjazdy kolonijne  

dla dzieci i młodzieży do Bia-

łego Dunajca i Szczawnicy. 

Podczas minionych wakacji, 

dzieci, które spędzały wolny 

czas na miejscu mogły  

skorzystać z oferty zajęć  

edukacyjno-sportowych przy-

gotowanej przez SOKiS. W ramach zajęć, w każdy czwartek 

chętne dzieci uczestniczyły w Questach, czyli terenowych grach 

edukacyjnych, które odbywały się według opracowanych tras. 

Polecamy, świetna zabawa! 

W okresie jesieni, która sprzyja refleksji i zadumie, SOKiS,  

co dwa lata organizuje Biennale Poezji – otwarty konkurs  

i prezentacje o zasięgu ogólnopolskim. W roku bieżącym spo-

tkanie poetyckie odbyło się w Domu Wiejskim w Żurawiu. Co 

roku ośrodek organizuje również gminne eliminacje w ramach 

Regionalnego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów szkół 

podstawowych i gimnazjów. Specjalnie powołana komisja kon-

kursowa przyznaje promocje do następnego etapu konkursu dla 

najlepszych uczestników.  

Szereg spotkań o różorodnym charakterze odbywa się w naszej 

Galerii Po Schodkach. Mają miejsce m.in. wieczory autorskie, 

wernisaże i wystawy. W ciągu ostatnich czterech lat w Galerii 

prezentowaliśmy twórczość poetów zrzeszonych w Janowskim 

Klubie Literackim. Wśród wystaw wymienić należy malarstwo 

Zdzisława Żmudzińskiego, Włodzimierza Kuleja, Jolanty Madej, 

Jadwigi Wosik, Koła Marynistów Polskich, studentów Akademii 

Jana Długosza w Częstochowie. W tym roku, w połowie sierp-

nia gościliśmy wystawę poplenerową uzdolnionych dzieci  

i młodzieży z całej Polski – podopiecznych Krajowego Fundu-

szu na Rzecz Dzieci.  

SOKiS organizuje zajęcia i warsztaty 

obejmujące różne dyscypliny  

artystyczne. Zajęcia te przeznaczo-

ne są zarówno dla dzieci, jak i osób 

dorosłych. Wśród nich na szczegól-

ną uwagę zasługują warsztaty cera-

miki, tkactwa artystycznego czy też 

teatralne, organizowane w zależno-

ści od potrzeb. Stałym punktem  

w harmonogramie zajęć jest kółko 

gitarowe, studio piosenki oraz  

zajęcia sportowe. Swoją działalność SOKiS prowadzi także  

w świetlicach wiejskich, korzystając ze wsparcia finansowego 

Regionalnego  Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach oraz 

środków przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.  

Działania SOKiS w latach 2011-2014 
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Uczestnicy zajęć w SOKiS przygotowywani są pod okiem  

naszych instruktorów i zgłaszani przez nas do udziału  

w konkursach. Możemy pochwalić się osiągnięciami naszych 

podopiecznych, którzy na przestrzeni kilku ostatnich lat otrzy-

mywali nagrody i wyróżnienia w wielu konkursach.  

Oprócz działalności kulturalnej SOKiS prowadzi i koordynuje 

przedsięwzięcia upowszechniające kulturę fizyczną i rekreację. 

Przy SOKiS działa młodzieżowa sekcja piłki siatkowej oraz teni-

sa stołowego, która może pochwalić się licznymi sukcesami.  

SOKiS przy współudziale gminy organizuje co roku dożynki 

gminne, podczas których nagradzani są najlepsi rolnicy  

z naszej gminy. Odbywały się w Jurajskim Grodzie w Piasku,  

a w 2014 roku obchody święta plonów zorganizowano  

w wyremontowym amfiteatrze w „Borku”.  

Przejawem dbałości i pamięci o bohaterskiej przeszłości r 

egionu są obchody rocznicowe wybuchu Powstania  

Styczniowego i wybuchu II wojny światowej. SOKiS współorga-

nizuje te  uroczystości wraz z Gminą Janów, SP w Janowie i 

Gimnazjumw Piasku.  

W roku 2013  w 150 rocznicę walk Powstania Styczniowego 

odsłonięto na rynku w Janowie tablicę pamiątkową poświęconą 

pomordowanym mieszkańcom przez wojska carskie. 

Gminna Bibliote-

ka Publiczna  

w Janowie jest 

instytucją działa-

jącą nieprzerwa-

nie od roku 

1947. W obec-

nym kształcie 

sieć biblioteczna 

gminy Janów składa się z centrali w Janowie, filii bibliotecznych 

w Lgoczance i Żurawiu. Coroczne dotacje z Ministerstwa Kultu-

ry i Dziedzictwa Narodowego uzupełniają dotację naszego sa-

morządu przeznaczoną na zakup nowości wydawniczych.  Na 

szczególną uwagę zasługuje Interinstytucjonalny Księgozbiór 

Regionalny i Naukowy. Zgromadzone w nim regionalna stano-

wią niejednokrotnie niezwykle rzadkie wydawnictwa oraz doku-

menty życia społecznego. Zbiory regionaliów powiększyły się 

między innymi o rękopis płk. Z. Chmieleńskiego oraz o bardzo 

cenne słowniki i wydawnictwa dotyczące regionu Ziemi  

Janowskiej. 

Biblioteka realizuje szereg projektów zarówno edukacyjnych jak 

również kulturalnych, włączając się w imprezy organizowane 

przez sołectwa. Obecnie realizowany jest projekt  

we współpracy z Biblioteką Śląską pt.; „Cyfrowe Korzenie”, 

który jest skierowany do seniorów. Filie biblioteczne realizują 

projekty związane z promocją czytelnictwa wśród dzieci  

i młodzieży, a działający przy bibliotece teatrzyk Żabie Oczko 

tworzą przyjaciele biblioteki. Janowska biblioteka jest  

nowoczesną, wyróżniającą się placówką, podejmującą wiele 

działań zmierzających do zaspokojenia potrzeb mieszkańców 

gminy Janów. 

Działania Gminnej Biblioteki Publicznej 
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Gmina Janów od wielu lat organizuje wspólnie z firmami  

zewnętrznymi imprezy na terenie gminy. Są to głownie imprezy 

cykliczne w plenerze, sprzyjające rozwojowi sportu i rekreacji,  

cieszące się dużym uznaniem w kraju, ponieważ większość  

z nich to imprezy ogólnopolskie i międzynarodowe. Imprezy  

te dobrze służą promocji gminy Janów. Budują pozytywny wize-

runek gminy i  dobrą markę gminy turystycznej. Charakteryzują 

się również stosunkowo niewielkimi nakładami finansowymi  

ze strony gminy Janów w porównaniu do efektów. Co roku  

liczba tych imprez wacha się od 15 do 20 sztuk. Były one rów-

nież organizowane w przeciągu ostatnich czterech lat kadencji 

wójta Sławomira Krzyształowskiego i pod jego honorowym pa-

tronatem. Na większości z nich Wójt Gminy Janów wręczał 

zwycięskim zawodnikom puchary i dyplomy. Imprezy organizo-

wane są praktycznie na przestrzeni całego roku kalendarzowe-

go rozłożone dość regularnie w poszczególnych miesiącach. 

 w marcu przez kolejne lata organizowaliśmy sympatycz-

ną imprezę z psami zwaną Dogtrekking Północnej Jury.  

To ogólnopolska impreza pucharowa marszobiegów z 

psami na orientację, ćwicząca kondycję ludzi w różnym 

wieku, którzy przyjeżdżają do naszej gminy z całej Polski 

ze swoimi pupilami dowolnej rasy. 

- w kwietniu, a także w maju jest czas na dwie imprezy.  

Pierwsza to Jurajskie Marsze na Orientację. Ta regionalna im-

preza turystyczna przeznaczona jest dla młodzieży ze szkół 

powiatu częstochowskiego. Przybywają tu już po raz XIII ze 

swoimi opiekunami, wędrując po szlakach gminy Janów pozna-

ją piękno naszej małej ojczyzny. Druga z imprez o charakterze 

zawodów międzynarodowych to Ogólnopolski Wyścig Kolarski 

w Jeździe Indywidualnej na Czas w kategorii Masters. Zawody 

co roku od czternastu już lat, są dużym wyzwaniem logistycz-

nym i organizacyjnym. Ściągają tutaj profesjonalne ekipy  

zawodników z całej Polski i z zagranicy.  W kwietniu organizuje-

my także wspólnie z PTTK akcję „Sprzątanie Jury”, do której 

włączają się nasze szkoły. Sprzątamy śmieci na szlakach i przy 

drogach naszej gminy. Ta akcja organizowana jest przy współ-

pracy z Nadleśnictwem Złoty Potok.  

- czerwiec to dobry czas na imprezy charytatywne, w które 

chętnie włączają się nasi mieszkańcy.  Od trzech lat Janowski 

Klub Literacki przy współudziale Gminy organizuje odpust w 

Złotym Potoku tzw. „Janki”. Jest to impreza w ramach Dni Gmi-

ny Janów na rynku złotopotockim. W czerwcu organizowana 

była także w Złotym Potoku przez ostatnie dwa lata impreza 

muzyczna  „Festiwal Disco-Polo” cieszący się dużą popularno-

ścią i ściągający ludzi w różnym wieku. Przy najlepszych zespo-

łach Disco - Polo  wspólnie bawią się dziadkowie i wnukowie. 

- w lipcu organizowana jest co roku od 16 lat największa impre-

za w gminie Janów – Jurajskie Lato Filmowe. Od 2013 roku 

postanowiono powierzyć organizację imprezy firmie, która  

została wyłoniona w konkursie ofert. W lipcu tego roku odbyły 

się także w Złotym Potoku i Siedlcu Międzynarodowe Zawody w 

Biegu na Orientację o puchar Wawelu.  

- sierpień  to czas naszej imprezy sztandarowej Święta Pstrąga, 

organizowanej w Złotym Potoku od 18 lat. Od 2013  roku,  

impreza organizowana jest  przy współudziale firmy zewnętrz-

nej. W sierpniu odbywa się także Festiwal Jazzu Tradycyjnego 

w Stajni Wiking w Złotym Potoku. Ponadto organizowane są 

Otwarte Zawody Wędkarskie i Gminne Zawody Strażackie.  

W sierpniu odbywają się także plenerowe spotkania Klubu 

Emerytów „Z gitarą i poezją za Pan Brat”. 

Imprezy organizowane w gminie Janów przy współudziale firm zewnętrznych 



- wrzesień i październik to czas zewnętrznej promocji na Tar-

gach Turystycznych w Katowicach, Warszawie, Łodzi, Krakowie 

i Poznaniu, i wszelkich imprezach turystycznych oraz kultural-

nych odbywających się poza naszą gminą takich jak: Aleja Do-

brego Smaku, Śląskie Smaki, Spotkania Poetyckie itp.,  

a promujących nasze walory przyrodnicze, kulturowe i kulinar-

ne. Gmina Janów przygotowuje stoiska i materiały promocyjne 

w postaci map i folderów o gminie. To także wyjazdy  do za-

przyjaźnionych Janowów w Polsce.  

Od trzech lat organizowany jest Ogólnopolski Plener Fotogra-

ficzny. Plener ma charakter konkursowy, gdzie na zakończenie  

wybiera się najpiękniejsze zdjęcia pleneru, które prezentowane 

są w Galerii po Schodkach na wystawie poplenerowej.  

- październik i listopad są w gminie Janów miesiącami poezji. 

Organizujemy tutaj w co drugim roku wspólnie z Janowskim 

Klubem Literackim poetyckie spotkania pod nazwą Jurajskie 

Jesienie Poetyckie, przeplatane Biennale Poezji  

organizowanym przez SOKiS w Janowie. Dbamy o poetów  

organizując za każdym razem poetycki rajd doliną Wiercicy.  

W 2011 roku Gmina Janów współfinansowała także promocyjne 

wydanie książki z wierszami o Złotym Potoku „Złotopotockie 

Impresje”. W 2013 roku odbyła się Jurajska Jesień Muzyczna 

organizowana przez Gminę w złotopotockim Kościele. „Cztery 

Pory Roku” Wiwaldiego wzbudziły zachwyt słuchaczy i poetów 

licznie przybyłych do Kościoła.  
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Bystrzanowice – Dwór słyną z organizowanej cyklicznie  

Majówki już od 

wielu lat. W dniu 

02.05.2014 w miej-

scowości Bystrza-

nowice - Dwór od-

była się kolejna 

edycja Turystycz-

nej Majówki, zorga-

nizowana przez 

Sołectwo tej miejscowości oraz Urząd Gminy Janów.  

W tegorocznej imprezie wzięło udział 200 uczestników z oko-

licznych szkół.  

W Pabianicach cyklicznie odbywały się dwie imprezy w lipcu  

i sierpniu w latach 

2011 – 2014. Były 

to: piknik rodzinny, 

555 –  lec ie  

Pabianic oraz im-

preza z okazji imie-

nin Anny i Krzysz-

tofa.  

W Skowronowie od trzech lat organizowane jest święto 

„Piękne Ziele” podczas które odbywa się konkurs na  

najpiękniejszy bukiet z ziół.  

Lipnik od trzech lat organizuje imprezy dla swoich mieszkań-

ców oraz zaproszonych gości. Pierwszy Zjazd Lipniczan odbył 

się w 2012 roku wraz z obchodami 620 lat Lipnika. Podczas 

imprez odbywają się koncerty najmłodszych, konkursy, gry 

zabawy oraz zabawa z zespołem dla dorosłych. 

W Siedlcu imprezy plenerowe odbywają się od 2010 roku. Były 

to: „Święto Pie-

czonego Ziemnia-

ka”, „Z kulturą 

ludową za pan 

brat”. Współorga-

nizatorem jest 

Stowarzyszenie 

Rozwoju i Odno-

wy Wsi Siedlec – „Małe jest wielkie”. Ta sympatyczna impreza 

odbywająca się co roku przy schronisku w Siedlcu zgromadziła 

mieszkańców wsi i przyjezdnych gości.  

Sołectwo Ponik organizuje od 2013 roku „Święto Pieczonego 

Z i e m n i a k a ” .  

W lipcu tego roku 

Sołectwo zorgani-

zowało Rajd dla 

mieszkańców pod 

hasłem „Od Poni-

ka do Lipnika” . 

IMPREZY SOŁECKIE - CYKLICZNE 



Muzeum Regionalne im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym  

Potoku od początku istnienia tj. 30 kwietnia 2008 r. do końca 

sierpnia 2014 r. odwiedziło 82 481 osób, z czego w latach 2011

– 2014 ponad 43 tys. zwiedzających. To ogromna ilość osób 

zważywszy, że jest to niewielkie muzeum gminne. Instytucja  

w czasie ostatnich czterech lat organizowała wiele przedsię-

wzięć. Były to m.in.: 

7 maja 2011 roku – II Noc Muzealna Białogłowy na Złotopo-

tockich włościach 

W prezentacji multimedialnej i historycznym komentarzu zostały 

przedstawione białogłowy na przestrzeni wieków, związane  

z dobrami złotopotockimi. Do osobowości kobiet dopasowana 

była muzyka 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 Stefania Raczyńska. 

18 maja 2011 roku  - podsumowanie konkursu plastyczne-

go "Moja Przygoda w Muzeum” 

którego  organizatorem na szczeblu regionalnym było Muzeum 

Złotopotockie, natomiast na szczeblu międzynarodowym  

organizatorami są Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodo-

wego, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Muzeum Pałac w Wilano-

wie oraz Urząd Miasta Torunia.  

2 września 2012 roku Muzeum Złotopotockie gościło w Żar-

kach Letnisko z prelekcją oraz prezentacją multimedialną 

„Żarki Letnisko w zbiorach Muzeum Regionalnego im.  

Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku”. Wykład był jednym  

z punktów widowiska plenerowego „Imieniny Hrabiny z historią 

w tle”. 

10-11 września 2011 roku - obchody XIX Edycji  Europej-

skich Dni Dziedzictwa pod hasłem „Kamienie milowe” 

Muzeum Złotopotockie starając się dopasować do hasła  

zorganizowało spotkania historyczne 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 z Muzeum  

w Żorach, pracująca w Dziale Kultur Pozaeuropejskich prezen-

tując fotografie oraz zabytki tamtejszej kultury.  

Druga część spotkania poświęcona była muzeom europejskim, 

m.in.: Dion w Grecji  na południe od Salonik, Muzeum Narodo-

we w Sztokholmie, które było bodaj najlepszym przykładem jak 

należy tworzyć historię-syntezę narodową dziejów Państwa. 

Zaś najlepszym przykładem interpretacji wiedzy muzealnej było 

zaprezentowanie Muzeum Wazy w Sztokholmie. To spojrzenie 

na muzealnictwo przedstawił dyrektor Muzeum Andrzej Kuźma.  

W drugim dniu Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” zaprezentował 

m.in. strój śląski, podhalański Beskidu żywieckiego i krakowski. 

Drugim gościem był zespół folklorystyczny „Janowianie”, który 

zaprezentował stroje i piosenki ludowe. 

16 listopada 2011 roku -  podsumowanie konkursu plastyczne-

go dla dzieci i młodzieży Kultura regionu- z rodzinnych  

archiwów organizowanego w ramach XIX Europejskich  

Dni Dziedzictwa. 

11 listopada 2011 roku - Społeczeństwo Muzeum  

Złotopotockiemu. Prezentacja darów 

W dniu 11 listopada 2011 roku w dworku Krasińskich  w Złotym 

Potoku odbyła się uroczysta prezentacja zabytków odzwiercie-

dlających historię dóbr złotopotockich oraz historię regionu, 

które  dzięki zaangażowaniu społeczeństwa wzbogaciły  zbiory 

Muzeum. 

Wśród przekazanych darów były mi.: odpis raportu płk.  

Zygmunta Chmieleńskiego z 1863 r., przekaz Urzędu Gminy  

w Janowie, Księgi Gospodarcze Zarządu Dóbr Złotopotockich 

Karola hr. Raczyńskiego, przekazane od Zespołu Szkół im. 

Władysława Szafera w Złotym Potoku, a przechowane dzięki 

Panu dr Stefanowi Zatońskiemu, Mapa Przeglądowa Drzewo-

stanów Nadleśnictwa Złoty Potok z 1960 r. otrzymana od Pana 

dr. Juliusza Sętowskiego, dwie książki Zygmunta Krasińskiego: 

Złote Myśli  i Przedświt z 1921 r. otrzymane od Pana Zbigniewa 

Biernackiego, a także przekazy Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Janowie: Księga Główna hr. Raczyńskiego 1925/1926, raport 

płk. Zygmunta Chmieleńskiego z 1863 roku oraz Druk Utworów 

Muzycznych do wierszy Zygmunta Krasińskiego otrzymane  

od Pani Justyny Siemion. 

3 września 2012 roku - Międzynarodowa Konferencja Nau-

kowa „Gdzie piękność, gdzie poezja…?” dedykowana  

Zygmuntowi Krasińskiemu w 200. rocznicę jego urodzin  

(1812- 1859). 

15 -16 września 2012 roku  - obchody XX Edycji Europej-

skich Dni Dziedzictwa pod hasłem „Tajemnice codzienno-

ści” 

Muzeum Złotopotockie starając się dopasować do hasła  

zorganizowało spotkania historyczne z prezentacjami multime-

dialnymi. W pierwszym dniu rozwiązaniem zagadki Tajemnic  
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codzienności był temat: Mity i rzeczywistość w Dobrach Złoto-

potockich. Rozdzielenie opowieści pozornie relacjonującej  

historię, zwykle niewiadomego pochodzenia (czyli mit) od  

prawdziwej historii było możliwe dzięki zbiorom naszego Mu-

zeum. Prezentacji historycznej towarzyszyło otwarcie  

pierwszego cyklu rysunków autorstwa Aleksandry Kowalskiej 

ilustrujących scenki obyczajowe z lat 20-tych i 30-tych  

w Dobrach Złotopotockich. W drugim dniu Tajemnice codzien-

ności przełożyły się na postać Zygmunta Krasińskiego. 

To spotkanie było dedykowane przedstawicielowi polskiego  

i europejskiego romantyzmu w  200. rocznicę Jego urodzin. 

Zaproponowany temat Zygmunt Krasiński – nie tylko poeta  

odsłonił i ukazał alter ego poety. Mój alter ego powinien być tem 

„okiem pańskiem,  co tuczy konia”… (List do Stanisława  

Koźmiana, Paryż 1859. 22 stycznia.) Obchodom towarzyszyły 

warsztaty artystyczne dla dzieci Losy jednego zabytku – moja 

wizja. 

10 marca 2013 roku w salach Muzeum Złotopotockiego 

odbyło się spotkanie: Kobieta przyczyną jest... i basta. 

18 maja 2013 roku -  III Noc Muzealna POKOLENIE 2013 

POKOLENIU 1863 

Podczas wieczoru muzyczno-poetyckiego poświęconego  

150 rocznicy powstania styczniowego zorganizowanego  

przy współpracy Gminnej Biblioteki Publicznej mięliśmy okazję 

wysłuchać europejskiej muzyki poważnej w dobie powstania 

styczniowego, pieśni powstania styczniowego oraz interpretację 

liryki powstańczej.  

6 lipca 2013 roku - Otwarcie wystawy Powstanie stycznio-

we w zbiorach Złotopotockiego Muzeum 

Uroczyste otwarcie wystawy Powstanie styczniowe w zbiorach 

Złotopotockiego Muzeum nastąpiło z udziałem pocztu  

sztandarowego grupy rekonstrukcyjnej 14 pułku Strzelców Sy-

beryjskich z Przasnysza, która swoją historyczną prezentacją 

wprowadziła obecnych gości w realia epoki i życia codziennego 

powstańców styczniowych. 

14 i 28 września 2013 roku  - obchody XXI Edycji Europej-

skich Dni Dziedzictwa pod hasłem „Nie od razu Polskę zbu-

dowano” 

W salach Muzeum Złotopotockiego w pierwszym dniu goszczo-

no dr. Leszka Madeja  z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krako-

wie. Spotkanie w 150. rocznicę wybuchu powstania styczniowe-

go poświęcone było „Powstaniu styczniowemu w regionie” oraz 

promocji publikacji zatytułowanej „Rosyjski garnizon wojskowy 

w Częstochowie w latach 1831/1832 – 1914”. Publikacja  

wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego w 

Krakowie w 2009 roku. 

Dnia 28 września 2013r. odbył sie kolejny wykład, autorstwa 

dr. Karola Nabiałka z Państwowej Akademii Nauk w Krakowie 

oraz promocja jego publikacji. Podejmowany temat „Starostwo 

olsztyńskie od XIV do połowy XVII wieku”. Publikacja wydana 

przez Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana w Krakowie. 

24 października 2013 roku- obchody Pięciolecia istnienia 

Muzeum Regionalnego  

Muzeum zostało zauważone i docenione, czego wyrazem były 

nagrody i liczne listy gratulacyjne. Z rąk Wiceprzewodniczącego 

Sejmiku Województwa Śląskiego Piotra Kurpiosa Muzeum 

otrzymało Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Wojewódz-

twa Śląskiego, Sławomir Krzyształowski, Wójt Gminy Janów 

uhonorował Instytucję listem gratulacyjnym, który dopełnił 

szczególny prezent – Herbarz Polski autorstwa Adama  

Bonieckiego. Przedstawicielka Zarządu Powiatu  

Częstochowskiego Marzena Maniszewska złożyła  

podziękowanie przekazując list gratulacyjny. W imieniu Związku 

Gmin Jurajskich Adam Markowski przekazał list gratulacyjny 

wraz z okolicznościowym medalem. Podziękowanie w imieniu 

sołectwa wsi Lipnik przekazała Sylwia Kozioł. Justyna Siemion 

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie wręczyła list 

gratulacyjny. Sens pracy Muzeum docenił dr Stefan Zatoński 

przekazując do zbiorów niezwykle cenne źródła historyczne. 

14 czerwca 2014 roku – IV Noc Muzealna Czas Reytanów. 

Spojrzenie na rzeczywistość 

Po wielu latach przerwy była możliwość zwiedzania  

rekonesansu wnętrz pałacowych. 

W ramach Wakacyjnych Spotkań Wielodyscyplinarnych  

Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci Rzeczpospolita mniej 

znana, Złoty Potok 2014 w Muzeum odbyły się spotkania: 

10 sierpnia 2014 roku – projekcja filmu "Nie-Boskiej Komedii" 

w reż. Jerzego Grzegorzewskiego 

12 sierpnia 2014 roku -Koncert Młodych Wirtuozów  

6 września 2014 roku – Narodowe Czytanie  Henryk  

Sienkiewicz – Trylogia 

20 września 2014 roku – obchody XXII Edycji  Europejskich 

Dni Dziedzictwa  pod hasłem  „Dziedzictwo – źródło  

tożsamości”.   

Muzeum Złotopotockie starając się dopasować  

do tegorocznego hasła zorganizowało spotkanie historyczne z 

prezentacją multimedialną: Rezydencja Złotopotocka – symbol 

komunikacji ze światem zewnętrznym. Rekonstrukcja miejsca. 
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Wiadomo od wielu już lat, że 
gmina Janów jest gminą 
turystyczną. Świadczy o tym 
ogromna liczba turystów, 
którzy z przyjemnością od-
wiedzają naszą małą Ojczy-
znę. Nasza gmina ma się 
czym pochwalić. Wspaniała 

przyroda i zabytki historii uzupełnione są tutaj poprzez rozbu-
dowaną infrastrukturę turystyczną. Ostatnie cztery lata przy-
niosły naszej gminie wiele splendorów na arenie ogólnopol-
skiej. To, iż tak niewielka gmina jak nasza, została zauważona 
i doceniona w skali kraju, świadczy dobrze o jej zarządzaniu 
turystycznym. W ostatniej kadencji wójta Sławomira Krzyszta-
łowskiego Gmina Janów otrzymała wiele prestiżowych nagród  
i wyróżnień związanych z turystyką. W 2011 roku gmina Ja-
nów wygrała konkurs województwa śląskiego na produkt tury-
styczny pod nazwą „Turystyczna dolina Wiercicy”. Został on 
uznany za najważniejszy produkt turystyczny obszarów wiej-
skich województwa Ślaskiego i prezentowany był w Warszawie 
w Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich jako przykład pozytyw-
nych działań turystycznych regionu. W tym samym roku nasze 
mieszkanki Panie; Jolanta Madej i Maryla Nowak otrzymały 
certyfikaty Częstochowskiej Organizacji Turystycznej za swoje 
produkty regionalne. Rok 2012 zaowocował deszczem tury-
stycznych nagród na niwie ogólnopolskiej. Polska Organizacja 
Turystyczna uznała certyfikatem wręczonym na Zamku Kró-
lewskim w Warszawie obszar turystyczny pod nazwą “Złota 
Kraina Pstrąga” jako najlepszy produkt turystyczny Polski w 
2012 r. Tą prestiżową nagrodę w imieniu gminy Janów odbie-
rała w Warszawie Dyrektor Śląskiej Organizacji Turystycznej 
Agnieszka Sikorska. Jest to ogromne wyróżnienie, które trud-
no przecenić. W tym samym roku w plebiscycie miesięcznika 
“Rzeczpospolita” Gmina Janów została uznana za najbardziej 
przyjazną dla turystów gminę w województwie śląskim. Certyfi-
kat został uroczyście wręczony na wielkiej gali otwarcia Kon-
gresu Samorządów Polski w Poznaniu  przez Redaktora Na-
czelnego Rzeczpospolitej i ambasadora Polski w Niemczech. 
W 2013 roku Schronisko w Siedlcu i Sołectwo Pabianice oraz 
Piekarnia w Janowie otrzymały certyfikaty Częstochowskiej 

Organizacji Turystycznej, a Pełnomocnik gminy Janów ds. 
turystyki Ireneusz Bartkowiak został nagrodzony statuetką 
CzOT-u, jako “człowiek turystyki” za wkład pracy w rozwój tury-
styki regionu częstochowskiego. Również w 2013 roku  Kie-
rownik Schroniska w Siedlcu Henryk Srokosz otrzymał Statuet-
kę Starosty Częstochowskiego w kategorii sport i turystyka, a 
Pani Jolanta Madej w kategorii kultura. Są to najwyższe nagro-
dy przyznawane z dziedziny turystyki i kultury w naszym regio-
nie. Obaj pracownicy samorządowi za pracę na rzecz rozwoju 
turystyki zostali uhonorowani także Dyplomami Marszałka Wo-
jewództwa Śląskiego. Rok 2014  był również udanym dla 
gminnej turystyki. Zespół Janowianie otrzymał certyfikat Czę-
stochowskiej Organizacji Turystycznej w kategorii “produkt 
turystyczny 2014 roku” za popularyzację kultury regionu czę-
stochowskiego. Natomiast Departament Cyfryzacji Minister-
stwa Sportu i Turystyki na wniosek ogólnopolskiego gremium 
specjalistów, które doceniło działania informacji turystycznej w 
naszej gminie Janów przyznał kryształową statuetkę wręczoną 
na gali otwarcia Międzynarodowych Targów Poznańskich 
„Tour Salon 2014” dla Punktu Informacji Turystycznej w Siedl-
cu, jako najlepszego Puntu Informacji w Polsce w kategorii 
jednogwiazdkowej. Statuetkę i dyplom wręczył Prezes Polskiej 
Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke. W tym roku Schroni-
sko w Siedlcu otrzymało także Dyplom Marszałka Wojewódz-
twa Śląskiego i złote wyróżnienie we współzawodnictwie 
schronisk młodzieżowych. W 2014 roku Gmina Janów zajęła 
także drugie miejsce w Polsce w Ogólnopolskim Konkursie 

Polskiej Organizacji Turystycznej „Gmina Przyjazna Turystom”.  

Wszystkie te nagrody świadczą o docenieniu gminy Janów 

Sukcesy janowskiej turystyki 

Przez ostatnie 4 lata 
zostały nakręcone 
dwa filmy pełnome-
trażowe promujące 
gminę Janów i dwa 
klipy reklamowe oraz 
wykonana została 
prezentacja multime-
dialna gminy Janów. 
W y d a n o  t a k ż e  

w 2011 i w 2012 roku tomiki wierszy o gminie Janów pod tytu-
łem „Złotopotockie impresje” Pierwszy z filmów nakręcony 
przez Łódzką grupę filmową GoodEye w 2012 roku nosi nazwę  
„Gmina Janów - Złota Kraina Pstrąga”, a drugi film wyproduko-

wany w 2013 roku przez grupę producentów TV Orion  
z Częstochowy pod tytułem „W gminie Janów przeżyj swoją 
przygodę”. Zarówno filmy, klipy ,prezentacja oraz książka były 
prezentowane na targach turystycznych w Katowicach,  
Warszawie, Łodzi i Poznaniu, przysparzając naszej gminie 
splendoru i wzbudzając żywe zainteresowanie gminą Janów. 
Przez cztery ostatnie lata prowadziliśmy także systematyczną 
kampanię reklamową w TV Katowice, w TVN Turbo, TVN Pogo-
da, NTL Radomsko, TVS oraz w TV Orion. Współpracowaliśmy 
także Radiem Katowice, RMF Max i Radiem Fiat. Gmina  
promowała się również w Częstochowie na Alei Dobrego  
Smaku i na Stadionie Żużlowym. Wszystkie te działania dobrze 
służyły promocji  Gminy Janów - naszej małej Ojczyzny. 

Promocja multimedialna gminy Janów w latach 2011 – 2014 
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Przy drodze krajowej w Poniku stoi 

kamienna kapliczka pod wezwa-

niem Św. Jana Nepomucena.  

Zapiska z 1812 r. mówi, że w ka-

pliczce znaleziono żywe niemowlę. 

Z biegiem lat na obiekcie czas 

odcisnął swoje piętno. Nieodzowny stał się remont kapliczki. 

Pierwsze prace rozpoczęły się wiosną 2013 r. W maju 2013 

r. została poświęcona nowa figura Św. Jana Nepomucena  

i Chrystusa Króla. Kolejne prace obejmowały: osuszenie  

i zabezpieczenie murów, zmieniono pokrycie dachu, w okna 

zostały wstawione witraże, a kapliczka została wyposażona 

w nowe sprzęty – w tym ołtarz i figury z masy żywicznej. Wy-

konano dojście do kapliczki od strony drogi i uporządkowano 

teren wokół  sadząc kwiaty i krzewy. Wszystkie te prace zo-

stały wykonane wspólnym wysiłkiem mieszkańców Poniku  

i Janowa. Pragniemy gorąco podziękować osobom, które 

szczególnie zaangażowały się w to przedsięwzięcie odnowy.  

Kapliczka w Poniku 

Klub Sportowy „Dragon” jest obec-

nie – biorąc pod uwagę zasięg 

działania oraz liczbę trenujących 

zawodników - największym klubem 

w powiecie częstochowskim.  

Na terenie gminy Janów regularnie 

trenuje taekwon-do około 50 osób. Klub prowadzi trener  

Jacek Wąchała. Zawodnicy KS „Dragon” odnoszą sukcesy 

sportowe we wszystkich kategoriach wiekowych. Od 1996 

roku nieprzerwanie sportowcy Dragona przywożą medale z 

Mistrzostw Polski. Na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach 

Europy i turniejach międzynarodowych walcząc m.in. w  

Hiszpanii, Szwecji, Słowacji, Czechach, Włoszech, Chorwacji, 

Niemczech, Rumunii, Słowenii, Anglii, Holandii,  USA, Korei, 

Kanadzie, Argentynie i Nowej Zelandii zawodnicy klubu  

zdobywają medale od 2000 r. 

Do największych sukcesów międzynarodowych w latach 

2011 – 2014 należy: 

- złoty medal Mistrzostw Świata w Taekwon-do - Kamila 

Badury w drużynowych technikach specjalnych oraz srebrny 

Pauli Piotrowskiej w walkach drużynowych (Wellington – No-

wa Zelandia,  9-13 marca 2011r.), 

- złoty medal Mistrzostw Europy w Taekwon-do - Pauli Pio-

trowskiej w walkach indywidualnych  (Maribor -Słowenia, 19-

22 kwietnia 2012r.), 

- pierwsze miejsce KS Dragon w klasyfikacji generalnej 

Pucharze Świata w Taekwon-do, (Brighton  - Anglia, 4-7 paź-

dziernika 2012r.). 

Kapliczka w Lusławicach 

Mieszkańcy sołectwa Lusławice 

wybudowali nową  kapliczkę stojącą 

przy drodze gminnej obok stawu. 

Łącznie z funduszu sołeckiego oraz 

z budżetu gminy wydatkowano  

na ten cel 55 711,00 zł.  

KS DRAGON JANÓW 

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy RUN PODKOWA Janów 

ma ponad 20 lat działalności sportowo - rekreacyjnej. Praca 

Klubu skierowana jest głównie na szkolenie  dzieci i młodzie-

ży. W początkach swej  historii zajęcia treningowe ukierunko-

wane były głownie na lekkoatletykę i biegi  przełajowe. Od 

pięciu lat prowadzone jest szkolenie w nowej dynamicznie 

rozwijającej się dyscyplinie Nordic Walking. Pracą Zarządu 

Klubu od 3 lat kierują prezes Rafał Kozik i wice prezes   

Dorota Szmagier. Zajęcia treningowe prowadzą  trenerzy 

Grzegorz Dors i Radosław Tomzik. W statystykach Klubu w 

2014 roku  odnotowano trzy tysięczne zwycięstwo. Zawodni-

cy 2345 razy zajmowali  drugie miejsca i 2124 razy kończyli 

zawody na trzecim miejscu. Klub organizuje imprezy  

sportowe, w których startują zawodnicy z całej Polski.  

Szlagierową imprezą  stał się Jurajski  Puchar Nordic  

Walking, który promuje naszą gminę Janów jako doskonałe 

miejsce do uprawiania sportów terenowych. Ostatnie lata to 

pasmo sukcesów tak krajowych jak i międzynarodowych. 

Szczególnie wyróżnili się sukcesami: Aleksandra Radosz, 

Judyta Lipowicz, Sandra Lipowicz, Angelika Pietrzyk, Edyta 

Bogunia, Karolina Bednarczyk, Agniszka Deska, Bartlomiej 

Cieśluk, Marek Dors i Mateusz Kusaj. 

ULKS RUN PODKOWA JANÓW 

KS ZŁOTY POTOK 
KS Złoty Potok to klub 

zrzeszający zawodni-

ków grających w piłkę 

nożną, siatkówkę. Jest 

organizatorem Ligi  

Gminy Janów w piłce 

nożnej, Jurajskiego Turnieju Szóstek Piłkarskich, Siatkarskiej 

Ligi Gminy Janów. Prowadzi sekcie piłkarskie dzieci i mło-

dzieży oraz seniorów. Bierze udział w rozgrywkach B klasy 

ligi okręgowej w piłce nożnej oraz ligi R-Gol szóstek piłkar-

skich. Klub prowadzony jest przez Pawła Stefaniaka, który 

jest inicjatorem  Jurajskiej Grupy Rowerowej.   
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Zespół Folklorystyczny Janowia-
nie powstał w 2007 r. z członkiń 
Kół Gospodyń Wiejskich z róż-
nych miejscowości gminy Ja-
nów. Pierwszym instruktorem i 
choreografem Zespołu do 2011 
r. był Pan Piotr Hankus – solista 

Zespołu Śląsk. Systematyczna praca instruktora jak i wszyst-
kich członków Zespołu, stosunkowo szybko zaczęła przynosić 
efekty, a Zespół rozszerzał repertuar o kolejne piosenki, tańce i 
suity. Każdy nowy program oprócz odpowiedniej ilości godzin 
ćwiczeń wymagał skompletowania właściwych strojów dla da-
nego regionu. Obecnie Janowianie posiadają stroje śląskie, 
krakowskie, żywieckie, częstochowskie oraz rzeszowskie. 
Przez Zespół przewinęła się podczas siedmiu lat jego działalno-
ści spora grupa tancerzy i śpiewaków. Janowianie biorą udział 
przede wszystkim w większości imprez lokalnych, ale równie 
często są zapraszani do udziału w imprezach powiatowych, 
regionalnych i ogólnopolskich. Wielokrotnie Janowianie wystę-
powali na „Alei Dobrego Smaku” w Częstochowie, na imprezie 

„Chłopa Roku” w Racławicach i podczas „Śląskich Smaków” 
oraz Dożynek powiatowych i gminnych. Zespół uczestniczył 
także w Międzynarodowych Spotkaniach Folklorystycznych  
„Z daleka i bliska”, goszcząc u siebie zespoły z Turcji i Litwy. 
Wiele razy Janowianie brali udział w różnych przeglądach i kon-
kursach, często zajmując wysokie lokaty. Bez wątpienia sukce-
sem było również zwycięstwo w kategorii Zespołów Śpiewa-
czych w przeglądzie Zespołów i Kapel Ludowych w Świętochło-
wicach w 2011 r. Także w 2011 r. i w 2012 r. Janowianom uda-
ło się dwukrotnie zakwalifikować do drugiej rundy konkursu im. 
Profesora A. Dygacza w którym bierze udział kilkaset zespołów 
z całego śląska. W 2012 r. choreografem Zespołu była Pani 
Iwona Lisek, a od 2013 r. Pani Katarzyna Nowicka. W 2013 r. 
powstała przy zespole grupa dziecięca nazwana umownie Ma-
łymi Janowianami. Zespół Janowianie od chwili powstania bie-
rze udział także w uroczystościach patriotycznych i kościelnych, 
ma również w swoim repertuarze piosenki biesiadne. W paź-
dzierniku 2014 r. Zespół Janowianie został doceniony w regio-
nie i uzyskał prestiżowy Certyfikat Częstochowskiej Organizacji 
Turystycznej jako jeden z najlepszych produktów turystycznych, 
który krzewi kulturę ludową i promuje region częstochowski. 

Zespół folklorystyczny Janowianie 

Klub Seniora w Janowie  
powstał w 2011 r. i działa na 
zasadzie stowarzyszenia. 
Początkowo liczył 37 osób z 
całej gminy Janów, a pierw-
szym Prezesem JKS został 
Adam Gorzan. Ustalono har-

monogram spotkań klubowiczów i zaplanowano działania klubu. 
Powołano kilka kół zainteresowań. Klub podjął współpracę z 
Samorządowym Ośrodkiem Kultury i Sportu, Biblioteką Gminną, 
Muzeum Regionalnym im. Z. Krasińskiego, Zespołem Folklory-
stycznym „Janowianie”, Janowskim Klubem Literackim i Urzę-
dem Gminy w Janowie. Członkowie Klubu włączyli się w prace 
przy organizacji różnego typu przedsięwzięć. Biorą udział w 
uroczystościach gminnych i imprezach organizowanych przez 
Urząd Gminy w Janowie. Organizowane są spotkania towarzy-
skie w kołach zainteresowań, spotkania integracyjne, odczyty, 
pogadanki, rajdy i wyjazdy na wycieczki krajoznawcze. W 2014 
r. nowym Prezesem Klubu Seniora w Janowie został wybrany 
Jarosław Psiuk, a klub rozrósł się do 53 osób. Klub rozwija róż-
norodne formy życia kulturalno-oświatowego, towarzyskiego i 
wypoczynku ludzi trzeciego wieku. Rozbudowuje zainteresowa-
nia i mobilizuje do zadań społecznych. Stanowi także forum do 
wymiany poglądów. Najstarszy z członków Klubu liczy 83 lata, a 
najmłodszy 56 lat. W Klubie panuje miła atmosfera co powodu-
je, że Klub się rozrasta i podejmuje coraz to nowe zadania. 

Jurajski Klub Seniora 

Janowski Klub Literacki w latach 2011 – 2014 
zrealizował wiele spotkań literackich oraz podej-
mował działania wspólnie z Samorządowym 
Ośrodkiem Kultury i Sportu w Janowie. Organi-
zowaliśmy Jurajską jesień Poetycką dla poetów 
z całej Polski, w Muzeum Regionalnym im. Zyg-
munta Krasińskiego w Złotym Potoku, w 2011  

i 2013 roku. Z okazji 10 lecia działalności JKL wydaliśmy dwie 
pozycje książkowe. Pierwsza „Ku źródłom słowa” z wierszami 
poetów i sympatyków Janowskiego Klubu Literackiego oraz 
druga, od lat oczekiwana „Złotopotockie impresje” z wierszami 
i legendami o Złotym Potoku. Organizowaliśmy spotkania 
wspomnieniowe w Galerii po Schodkach w Janowie o Janie 
Pawle II oraz  Waldemarze Gaińskim, Zaduszki Poetyckie. 
Były to również spotkania noworoczne, z okazji Dnia Kobiet, 
wieczory autorskie Agnieszki Staneckiej, Grażyny Ziętek, Jo-
anny Krzyżańskiej, Anny Grzanki z promocją tomiku „TOBIE”. 
W Galerii po Schodkach odbyła się promocja tomików: Ryszar-
da „Sidora” Sidorkiewicza z promocją tomików „SYBERIADA”  
i „Serce” oraz wznowienie „Księgi”, Mateusza Marszałka z pro-
mocją tomiku „ZBIÓR POEZJI NIE PIĘKNEJ”, Urszuli Ostrow-
skiej z promocją tomiku „MYŚLI POWSZEDNIE”. W 2013 roku 
Janowski Klub Literacki organizował promocję tomiku wierszy 
Ryszarda Sidorkiewicza pt.:„ZWIERZĘCENIE”. Również w tym 
roku organizowaliśmy imprezę charytatywną dla naszego kole-
gi Adama Korczyńskiego. Nasze działania to również wyjazdy 
na spotkania 
poetyckie do 
różnych za-
kątków Polski, 
gdzie poetyc-
ko promowali-
śmy naszą 
gminę Janów. 

Janowski Klub Literacki 

S T R .  2 0  

Młodzieżowy Zespół Obrzędowy KOŁACZ 
Na terenie gminy od wielu lat działa Młodzieżowy Zespół Obrzę-

dowy im. Stanisława Czesnego. Zespół występuje na imprezach 

organizowanych na terenie gminy oraz w przedstawieniach ja-

sełkowych w kościołach i domach dziecka. Obecnie prowadzony 

jest przez Panią Bożenę Krzystanek. Zespół odnosi sukcesy na 

arenie wojewódzkiej. 


