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Gmina Janów  

1. Charakterystyka miejscowości  
 

1.1 Podstawowe informacje o Żuraw 
 

Żuraw jest miejscowością 

położoną w gminie Janów, w powiecie 

częstochowskim – województwie śląskim. 

Wieś położona 12 km na płn. od Janowa. 

Znajduje się przy drodze powiatowej  nr DP 

08422, nr DP 08046, nr DP 08421. 

Zlokalizowana jest w północno-zachodniej 

części gminy Janów.  

 

Geograficznie jest zlokalizowana  

na Wyżynie Częstochowskiej wchodzącej  

w skład Jury Krakowsko-Częstochowskiej.  
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Administracyjnie Żuraw zlokalizowany jest w północno zachodniej części gminy,  

w południowej części powiatu częstochowskiego, w północno-wschodniej części 

województwa śląskiego. 

 

Żuraw  zajmuje obszar o powierzchni 822,94 ha, natomiast powierzchnia całej 

gminy liczy 14696 ha. W strukturze użytkowania gruntów dominującą pozycję zajmują użytki 

rolne, głównie grunty orne oraz łąki. Lasy zajmują 0,89 % powierzchni miejscowości. 

 

W zasięgu 20 km od Żurawia leży miasto Częstochowa, w odległości 80 km 

znajdują się Katowice i Kraków. Ponadto bliskość gminy z granicą województw 

świętokrzyskiego i łódzkiego, to dogodne warunki tak geograficzne, jak i komunikacyjne. 

 

Przez teren Żurawia przebiegają: 

drogi powiatowe: 

- nr DP 08422  

- nr DP 08046 

- nr DP 08421 

drogi gminne: 

- nr DG 0823002 

- nr DG 0823003 

 

Miejscowość liczy 454 mieszkańców. W strukturze ludności dominują mężczyźni:  

stanowią oni 51,32 % ogółu ludności.      

 

1.2 Krótki rys historyczny 
 

Żuraw – wieś, wymieniana w dokumencie Iwo Odrowąża z 1220 r. jako „Żóraw”. 

Dawna nazwa „Żórawie”, „Żurawiow (o)”, Żurawie. Pierwsza odnotowana wiadomość  

o Żurawiu, jako o wsi rycerskiej, znajduje się w dokumencie z 25 grudnia 1220 r., wydanym 

przez biskupa krakowskiego Iwo Odrowąża. W myśl zapisku jej mieszkańcy zobowiązani 

zostali do składania dziesięciny na rzecz Kanoników Regularnych Lateraneńskich 

(Laterańskich) z Mstowa. 
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Pozostałością świadczącą o rycerskim pochodzeniu miejscowości jest grodzisko 

zlokalizowane w centralnej części miejscowości. 

Grodzisko ma postać stożkowatego kopca o kształcie 

zbliżonym do kolistego, średnicy około 50 m  

u podstawy i wysokości około 3-4 m ponad lustrem 

wody w stawie. Na szczycie kopca znajduje się 

nieregularne zaklęśnięcie. Grodzisko nie posiada 

ustalonej metryki archeologicznej, jest obecnie 

przedmiotem badań. Można jednak ogólnie uważać je 

za pozostałość obronnej siedziby rycerskiej dawnych właścicieli wsi. 

  

Pierwsza wiadomość o istniejącej w Żurawiu parafii, utworzonej zapewne przez 

wydzielenie z parafii Mstów, pochodzi z lat 1411 – 33. W 1470 r. należały do niej m.in. 

Lusławice, Lipnik i Zagórze. W tym okresie stał już we wsi kościół św. Bartłomieja, 

wzmiankowany około połowy XV w. z fundacji wojewody kaliskiego Jana Zaręby, od 1458 r. 

właściciela Żurawia, wymienionego w dokumencie Jana Długosza. We wsi było wówczas 14 

łanów kmiecych, zobowiązanych do składania dziesięciny w wysokości 12 grzywien 

klasztorowi w Mstowie. 

 

 

 Na początku XVI w. właścicielem Żurawia został kasztelan sieradzki – Jan 

Przerębski.  

 

W 1560 r. majątek Żuraw i Lusławice drogą skoligaceń rodowych przeszedł  

w ręce bankierów krakowskich – Bonerów. Nowi właściciele – rzecznicy reformacji, oddali  

w ręce arian miejscowy kościół. Natomiast część mieszkańców, która pozostała wierna 

katolicyzmowi, w tym czasie wybudowała nowy p.w. św. Barbary.  

 

Kościół parafialny w Żurawiu na początku XVII w. przejęty został przez 

katolików. W 1778 r. Żuraw wszedł w skład dóbr ówczesnego właściciela Potoku, księcia 

Kurlandii i Semigalii – Karola Ernesta Birona. W 1786 r. biskup płocki i administrator 

diecezji krakowskiej Michał Poniatowski erygował w parafii Żuraw Bractwo Miłosierdzia.1 

                                                 
1 Katalog kościołów i duchowieństwa diecezji częstochowskiej, pod red. J. Związka, Częstochowa 1978, s. 549.  
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W roku 1885 nastąpiła przebudowa kościoła w Żurawiu. W 1893 rok dokonano przedłużenia 

nawy w kościele i dobudowano wieżę. 

Istniejąca od XVI w. szkoła w Żurawiu podporządkowana została w latach  

1790-92, jako szkoła elementarna, Komisji Edukacji Narodowej.2 

 Wizytacja przeprowadzona 6 listopada 1815 r. w parafii Żuraw stwierdziła: „(...)  

w Żurawiu, gdzie przedtem uczył organista, teraz szkoła mieściła się u miejscowego wikarego 

Piotra Długołęckiego, a nauczycielami jej byli wikary i Jędrzej Polakowski (...)”3. Mimo 

opieki jaką nad nią roztoczono, w 1822 r. z przyczyn nieznanych została rozwiązana.   

 Od dnia 1 lipca 1952 roku miejscowość stała się siedzibą gminy. Wówczas 

administracyjnie przyporządkowana była do województwa katowickiego i powiatu 

częstochowskiego. 29 września 1954 roku w wraz reformą wprowadzającą gromady  

w miejsce gmin Gmina Żuraw przestała istnieć. Została włączona w skład gromady Janów,  

a później gminy Janów. Obecnie administracyjnie wchodzi w skład gminy Janów, powiatu 

częstochowskiego i województwa śląskiego.  

 

  1.3 Przestrzenna struktura miejscowości 

 

Elementem dominującym miejscowość jest zabytkowy kościół pod wezwaniem 

św. Bartłomieja Apostoła. Jest zlokalizowany w centralnej części miejscowości.  Obiekt ten 

jest wpisany do rejestrów zabytków. Również pozostałe zabytki wpisane do rejestru stanowią 

element dominujący świadczący o dziedzictwie kulturowym oraz znaczeniu historii w życiu 

miejscowości.  

Drugim elementem dominującym miejscowość jest Dom Wiejski zlokalizowany  

w centralnej części Żurawia. Skupia on towarzyskie oraz kulturowe życie mieszkańców. Jest 

siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej, zlokalizowana jest w nim Filia Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Janowie, Filia Ośrodka Zdrowia w Janowie, a także punkt apteczny.  

Z pomieszczeń OSP korzystają również Koło Gospodyń Wiejskich. Budynek ten dysponuje 

również niezagospodarowanym piętrem, w ramach którego mieszkańcy od kilkunastu lat dążą 

do jego wyremontowania i przeznaczenia na cele kulturalne.  

                                                 
2 Lipiec J., Szkolnictwo elementarne okręgu częstochowskiego na przełomie XVIII i XIX wieku, [W:] Ziemia 
Częstochowska, t. 8/9, Katowice 1970, s. 76.  
3 Tamże, s. 88. 
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Kościół w ŻurawiuKościół w Żurawiu  

2. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości  
 

2.1 Inwentaryzacja zasobów przyrodniczych 
 

Teren miejscowości Żuraw charakteryzuje się bardzo małym udziałem lasów, które 

stanowią niecały 1 % ogólnej jej powierzchni.  Na terenie Żurawia nie występują żadne formy 

ochrony przyrody. Nie ma też pomników przyrody prawnie chronionej. W pobliżu 

miejscowości zlokalizowany jest park krajobrazowy Stawki.  

 

 

2.2 Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego 
 

 

Obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków 

 

• Kościół par. p.w. św. Bartłomieja, 1440, 1885, 

fund. Jana Zaręby, wojewody kaliskiego. Nr 

wpisu A-38/78 

• Kaplica cmentarna św. Barbary, poł. XVI, Nr 

wpisu A-367/76 

• Dwór z parkiem, 2 poł. XIX  Nr wpisu A-468/89 

 

 

 Obiekty zabytkowe znajdujące się w ewidencji zabytków, nieobjęte 

rejestrem zabytków 
 

• Chałupy drewniane,  XIX/XX, nr 61, 71 (1820), 133  

• Cmentarz parafialny 
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Obiekty o znaczeniu historycznym niebędące w wykazie zabytków 

• Chałupy drew., XIX/XX, nr 133  

• Kapliczka w Żurawiu 

• Krzyż obok przystanku PKS 

• Krzyż na polu 

• Krzyż przed kościołem 

• Krzyż przy wyjeździe z Żurawia na Kobyłczyce, 

• Krzyż przydrożny 

• Studnia obok płotu dworskiego. 

2.3 Inwentaryzacja zasobów infrastruktury społecznej 
 

 

Na terenie miejscowości działa Ośrodek Zdrowia w Żurawiu wchodzący w skład 

Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Janów. Zapewnia on podstawową opiekę zdrowotną. 

Mieszkańcy mogą korzystać z następujących komórek organizacyjnych: 

 

a. poradnia ogólna  

b. gabinet zabiegowy 

c.  punkt szczepień 

 

Mieszkańcy Żurawia korzystają również z  Ośrodka Zdrowia zlokalizowanego  

w Janowie, który posiada bardziej wyspecjalizowane jednostki organizacyjne, takie jak: 

 

a. poradnia ogólna 

b. poradnia dla dzieci 

c. poradnia rehabilitacyjna 

d. gabinet zabiegowy 

e. punkt szczepień 

f. pracownia EKG 

 

Mieszkańcy Żurawia, po uprzednim zapisaniu się, mogą korzystać w swojej 

miejscowości z filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie, a także korzystać z Gminnej 
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Biblioteki Publicznej w Janowie. GBP w Janowie posiada wypożyczalnię książek, oraz 

czytelnię. 

 

Dzieci w wieku przedszkolnym mogą korzystać z funkcjonującego oddziału 

przedszkolnego, do którego uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dzieci w wieku 

szkolnym uczęszczają do szkoły podstawowej zlokalizowanej w miejscowości Lusławice,  

a gimnazjaliści uczęszczają do Gimnazjum w Piasku. Wszyscy uczniowie mają zapewniony 

dowóz i odwóz ze szkoły. Młodzież szkół średnich w głównej mierze uczęszcza do szkół 

zlokalizowanych w Częstochowie oraz do Zespołu Szkół w Złotym Potoku.  

 

Mieszkańcy mogą również korzystać z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

zlokalizowanego w Janowie. Bezrobotni oraz uczniowie szkół mogą korzystać z Gminnego 

Centrum Informacji w Janowie, gdzie mają do dyspozycji nowoczesny sprzęt komputerowy, 

dostęp do Internetu, dostęp do publikacji prasowych oraz ogłoszeń o pracę. Wszystkie usługi 

dla bezrobotnych są bezpłatne. Rolnicy mają możliwość skorzystania z pomocy specjalisty  

ze Śląskiego Oddziału Doradztwa Rolniczego, który swoje dyżury pełni w Urzędzie Gminy 

oraz wterenie.  

Żuraw jest siedzibą parafii rzymskokatolickiej, gdzie wierni uczęszczają na 

nabożeństwa, działa Rada Parafialna, funkcjonuje koło „Żywego Różanca”. 

 

 

2.4 Inwentaryzacja obiektów i terenów rekreacyjnych, sportowych  

i turystycznych  

 

Wykaz obiektów sportowych: 

 

Boisko do piłki nożnej 

Boisko do piłki siatkowej 

 
 

Szlaki turystyczne rowerowe przechodzące  przez miejscowość Żuraw 

 

• Szlak czarny rowerowy 
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2.5 Inwentaryzacja zasobów infrastruktury technicznej 
 

− Drogi 

Na terenie miejscowości Żuraw przebiegają  

drogi powiatowe: 

- nr DP 08422  

- nr DP 08046 

- nr DP 08421 

drogi gminne: 

- nr DG 0823002 

- nr DG 0823003 

 

Wodociągi – cała miejscowość jest zwodociągowana. 

 

− Telefonizacja -  cała miejscowość jest telefonizowana stacjonarnie. Na terenie 

miejscowości działa również siec telefonii komórkowej: Idea. Era, Plus.  

 

− Internet – na terenie miejscowości istnieje możliwość płatnego stałego dostępu do 

Internetu. Jest on dostępny poprzez łącze radiowe oraz łącza SDI Telekomunikacji 

Polskiej. Mieszkańcy mają również możliwość skorzystania z usług internetowych 

oferowanych przez Telekomunikację Polską (połączenia modemowe, ISDN, DSL).  

 

− Elektryczność – cała miejscowość jest zelektryzowana (sieć 230 V i 360 V) 

2.6 Gospodarka i rolnictwo 
 

Podział podmiotów ze względu na rodzaj, zarejestrowanie  
i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej  

na terenie Żurawia 
 
 

● Podmioty gospodarcze zarejestrowane i prowadzące działalność gospodarczą na 
terenie Żurawia - 11 podmiotów. 
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● Podmioty gospodarcze zarejestrowane na terenie miejscowości Żuraw, ale prowadzące 
działalność gospodarczą poza terenem Żurawia - 2 podmioty. 

 
● Podmioty gospodarcze zarejestrowane poza terenem Żurawia, ale  prowadzące 

działalność gospodarczą na terenie Żurawia - 1 podmiot. 

 
Biorąc pod uwagę analizę przedsiębiorczości, widać wyraźnie, iż zdecydowana 

większość podmiotów gospodarczych to podmioty zarejestrowane i prowadzące działalność 

gospodarczą na terenie miejscowości. Są to w większości przypadków mikro-podmioty 

zatrudniające do 5 osób.  

 

Rolnictwo: 

 

Powierzchnia Żurawia wynosi 822.94 ha. Struktura wykorzystania gruntów w 

Żurawiu prezentuje się następująco: 

 

Tabela nr 3: Struktura wykorzystania gruntów sołectwa Żuraw. 

 

Wyszczególnienie Powierzchnia 
w ha 

Udział % w ogólnej 
powierzchni sołectwa 

Grunty orne 720.39 87.54 
Łąki trwałe 10.68 1.29 
Pastwiska 23.93 2.91 
Lasy 7.23 0.89 
Grunty zadrzewione i 
zakrzewione 

1.00 0.12 

Sady 6.69 0.81 
Drogi 22.83 2.77 
Rowy 0.07 0.01 
Tereny różne 2.26 0.27 
Wody płynące 1.56 0.19 

Tereny komunikacyjne 
kolejowe i inne tereny 
komunikacyjne 

  

Tereny osiedlowe 
zabudowane 

21.38 2.60 

Tereny osiedlowe 
niezabudowane 

0.60 0.07 

Tereny osiedlowe zieleni 1.95 0.24 
Wody stojące 0.03 0.01 
Użytki kopalne   
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Nieużytki 2.33 0.28 
RAZEM 822.94 100 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Działu Geodezji  w Janowie 

 

 

Główną grupę stanowią grunty orne. Stanowią one 87,5 % ogółu wszystkich 

gruntów. Druga pod względem udziały w strukturze gruntów stanowią trwałe użytki zielone: 

łąk i pastwisk 4,20 %. Świadczy to o rolniczym charakterze sołectwa. 

 

 

 
Udział poszczególnych klas 

Grunty Orne  Użytki zielone 

Klasa III a  ha  Klasa III ha 

Klasa III b  ha  Klasa IV 9,44 ha 

Klasa IVa 21,45 ha  Klasa V 16,92 ha 

Klasa IV b 146,51 ha  Klasa VI 1,39 ha 

Klasa V 295,50 ha  Klasa VI p 0,26 ha 

Klasa VI 126,78 ha    

Klasa VI z 0,24 ha    

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Działu Geodezji  w Janowie 

 

 

Przeważają gleby słabe. Dominuje klasa V. Niemniej jednak, stosunkowo dużo jest 

gleb klasy IV b, które należą do gleb dobrych. Świadczy to o niskim poziomie dochodowości 

z tytułu prowadzenia intensywnej produkcji rolniczej. Gleby wymagają dużego stopnia 

nawożenia oraz dużego nakładu siły roboczej.  

2.7 Kapitał społeczny i ludzki 
 
 

Kapitał społeczny  

 

Na terenie miejscowości Janów swoją siedzibę mają następujące organizacje społeczne  

o uregulowanym stanie prawnym: 

 
− Ochotnicza Straż Pożarna w Żurawiu  
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− Koło Gospodyń Wiejskich w Żurawiu 

 

 

 

Kapitał ludzki 

 

 

Ludność Żurawia według danych Urzędu Stanu Cywilnego w Janowie na dzień 31 

grudnia 2008 roku wynosiła 454 osoby. Większość spośród mieszkańców to kobiety, które 

stanowią 51,39 % ogólnej populacji. Grupa wieku przedprodukcyjnego wynosi 214 osób. 

Cała grupa liczy prawie 20 % ogólnej populacji. Grupa osób w wieku produkcyjnym, a więc 

w wieku od 19 do 60 lat kobiety i 65 mężczyźni, wynosi 731 osób i stanowi to prawie 68 % 

ogólnej populacji. W grupie tej nieznacznie przeważają mężczyźni – 381, co stanowi 52,12 % 

ludności w wieku produkcyjnym. Grupa osób w wieku poprodukcyjnym, a więc osób 

powyżej 60 roku życia dla kobiet i 65 roku życia dla mężczyzn , wynosi 131 osób i stanowi to 

ponad 12 % ogólnej populacji. W grupie tej występuje przewaga kobiet - 86 kobiet, co 

stanowi 65,65 % populacji w analizowanej grupie. Szczegółowe informacje zawarte są  

w poniższych tabelach.     

 

Tabela nr 2: Dane demograficzne dotyczące sołectwa Żuraw. 

 Lp. Przedział wiekowy 2005 2006 2007 2008 

A 
Wiek przedprodukcyjny 
razem 96 96 92 88 

1. 19-60 kobiety 
119 118 130 133 

2. 19-65 mężczyźni 
152 152 163 166 

B Wiek produkcyjny razem 
271 270 293 299 

3. 60 i więcej kobiety 
53 55 44 44 

4. 65 i więcej mężczyźni 
31 25 23 23 

C. 
Wiek poprodukcyjny 
razem 84 80 67 67 

Ogółem 451 446 452 454 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych USC Janów 
 



 14 

 

Wykres nr 1: Ludność miejscowości Żuraw 
w latach 2005 - 2008
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych USC Janów 
 

Wykres ten wskazuje w miarę ustabilizowaną liczbę mieszkańców. Liczba ta ulega 

niewielkim wahaniom. W latach 2006 - 2008 zauważalny jest również wyraźny trend 

wzrostowy (+ 8 osób).  

Wykres nr 2: Ludność miejscowości Żuraw 
z podziałem na płeć.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych USC Janów 
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Wykres ten obrazuje nieznaczną przewagę mężczyzn. Przewaga ta w poszczególnych latach 

systematycznie wzrasta.  

Wykres nr 3: Struktura wiekowa mieszkańców Żurawia
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych USC Janów 
 

Powyższy wykres jednoznacznie świadczy, iż dominującą grupą są osoby w wieku 

produkcyjnym. Pozytywnym czynnikiem jest przewaga osób w wieku przedprodukcyjnym  

w stosunku do osób w wieku poprodukcyjnym. Zauważalny jest również trend malejący 

zarówno w grupie osób przedprodukcyjnym jak też w wieku poprodukcyjnym. Osoby  

w wieku produkcyjnym charakteryzują się trendem wzrostowym.  
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3. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości Żuraw 
 

 

MOCNE STRONY 

 

1. Czyste powietrze; 

2. Występowanie ciekawych zabytków i walorów wypoczynkowych oraz 

krajobrazowych; 

3. Siedziba parafii rzymsko – katolickiej; 

4. Sieć wodociągowa, elektryczna i telefonii stacjonarnej oraz komórkowej; 

5. Położenie na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej; 

6. Bliskość licznych szlaków turystycznych: pieszych, rowerowych, konnych; 

7. Bliskość Częstochowy; 

8. Siedziba OSP; 

9. Filia biblioteki; 

10. Siedziba ośrodka zdrowia i apteki, 

11. Żuraw jest ośrodkiem oddziałującym na pozostałe miejscowości północnej 

części gminy; 

12. Przychylność władz gminnych do promocji i rozwoju turystycznego 

miejscowości. 

 

SŁABE STRONY 

 

1. Niezagospodarowane centrum wsi; 

2. Słabo rozwinięta działalność gospodarcza; 

3. Brak sieci gastronomicznej; 

4. Brak większej ilości profesjonalnych dostosowanych do umiejętności turystów 

ścieżek rowerowych; 

5. Mała liczba połączeń autobusowych; 

6. Brak sieci gazowej; 

7. Brak rzemiosła, rękodzielnictwa; 

8. Niski poziom drobnej wytwórczości; 

9. Brak większej ilości gospodarstw agroturystycznych. 
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SZANSE 

 

1. Wstąpienie do Unii Europejskiej; 

2. Fundusze pochodzące z Unii Europejskiej; 

3. Wzrost popularności turystyki wiejskiej; 

4. Wzrost popularności aktywnych form turystyki; 

5. Wzrost zamożności społeczeństwa; 

6. Specjalizacja gospodarstw agroturystycznych, np. dla osób z małymi dziećmi, 

dla osób niepełnosprawnych itp.; 

7. Powiększanie oferty agroturystycznej poprzez oferowanie całodniowego 

wyżywienia; 

8. Powiększanie oferty agroturystycznej poprzez opracowanie gotowych 

programów spędzania wypoczynku dostosowane do potrzeb turystów; 

9. Ekologiczne rolnictwo; 

10. Uczestnictwo sołectwa w programie rolno-środowiskowym; 

11. Uczestnictwo gminy w programie LEADER +; 

12. Położenie geograficzne – bliskość aglomeracji katowickiej, krakowskiej i 

częstochowskiej; 

13. Ruch pielgrzymkowy na Jasną Górę. 

 

ZAGROŻENIA 

 

 

1. Niestabilność prawa; 

2. Spadek liczby mieszkańców; 

3. Ukryte bezrobocie w rolnictwie; 

4. Rozwarstwienie społeczeństwa; 

5. Niestabilne finanse państwa; 

6. Bierność części społeczeństwa; 

7. Zahamowanie rozwoju drobnego przemysłu i brak możliwości powstania 

dużych zakładów pracy w przypadku powstania Jurajskiego Parku 

Narodowego; 

8. Stereotypowy wizerunek Śląska; 

9. Zagrożenie przestępczością rosnącą wraz z popularnością turystyczną. 
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4. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących 
społeczność lokalną w okresie, co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu 
odnowy miejscowości, w kolejności wynikającej z przyjętych priorytetów 
rozwoju miejscowości z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji  
 

Mieszkańcy Żurawia, ustalając harmonogram podejmowanych działań, wzięli pod 

uwagę możliwości finansowe zaangażowanych podmiotów, możliwości finansowe 

pozyskania środków pomocowych ze źródeł zewnętrznych, potrzeby lokalnej społeczności 

związane z zachowaniem dziedzictwa kulturowego, poprawą bezpieczeństwa, rozwojem 

infrastruktury sportowo - rekreacyjnej przy zachowaniu zrównoważonego rozwoju.   

W poniższych tabelach zamieszczono zgodnie z przyjętą hierarchią istotności 

następujące zadania inwestycyjne: 
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Nazwa 
1. Zagospodarowanie piętra Domu Wiejskiego w Żurawiu na cele 

kulturalno – społeczne. 

Cel 
Celem projektu jest adaptacja powierzchni poddasza domu wiejskiego w 
Żurawiu na działalność kulturalną. 

Opis 
inwestycji 
wraz  
z 
przeznaczenie
m 

W ramach realizacji projektu planuje sie maksymalnie wykorzystać 
istniejący stan, uzyskując dodatkową funkcję w postaci dwóch sal  
o powierzchni 182 m2 i 67 m2, pracownię komputerową oraz zaplecze 
sanitarno – organizacyjne. Sale umożliwią organizowanie spotkań 
kulturalnych, oświatowych czy też wydarzeń artystycznych dla około 100 
osób. W tym celu zostaną usunięte istniejące słupy drewniane podpierające 
więźbę dachową, a w zamian przewiduje się specjalną konstrukcję, która 
przejmie obciążenie z więźby i przekaże bezpośrednio na ścianę 
zewnętrzną. Projekt obejmuje również wykonanie schodów zewnętrznych, 
które będą pełnić funkcję schodów ewakuacyjnych. Zagwarantuje to 
bezpieczeństwo osób przebywających na poddaszu. Wykonany zostanie 
remont klatki schodowej prowadzącej na poddasze. W ramach prac 
wykończeniowych ściany i sufity zostaną wyłożone płytami gipsowymi 
odpornymi na zawilgocenie, a elementami nośnymi będzie stelaż metalowy 
mocowany do konstrukcji budynku. Nowo zaadoptowane pomieszczenia 
zostaną ocieplone wełną mineralną o grubości 10 cm. Tym sposobem 
polepszymy współczynnik przenikania ciepła, przez to zmniejszy się 
zużycie energii cieplnej i nastąpi obniżenie kosztów eksploatacji budynku. 
W ramach projektu w nowo powstałych pomieszczeniach wykonana 
zostanie instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacja elektryczna, instalacja 
c.o. Podłogi w salach zostaną wyłożone wykładziną PCV, natomiast w 
sanitariatach i zapleczu podłogi i ściany do wysokości 2 m wyłożone 
zostaną płytkami glazurowymi. W pomieszczeniach tych zostanie 
wykonana stolarka okienna z PCV i drzwiowa drewniana.  W ramach 
zadania zakupione zostanie również wyposażenie niezbędne do 
prowadzenia działalności kulturalnej. 

Harmonogram 
realizacji 

III 2010 - IV 2010 

Kwota 
końcowa i 
wskazanie 
źródła jej 
pozyskania 

Kwota ogółem: 535.233,20 zł 

Środki PROW 2007-2013 – 401.424,90 zł 

Środki własne – 133.808,30 zł 
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Nazwa 2. Zagospodarowanie centrum miejscowości Żuraw 

Cel 
Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich poprzez 

zagospodarowanie przestrzeni. 

Opis 
inwestycji 
wraz  
z 
przeznaczenie
m 

 

Projekt obejmuje wielokierunkowe działania mające na celu 
zagospodarowanie wolnej przestrzeni w centrum miejscowości. W ramach 
zadania planuje się zaadoptowanie studni na cele rekreacyjne, wykonanie 
altany. W wyniku projektu wykonana zostanie również niezbędna zieleń 
(krzewy, drzewka, trawniki). Całość wpłynie na poprawę wizerunku 
miejscowości, a mieszkańcy zyskają zagospodarowaną wolną przestrzeń 
publiczną.  
 

 

Harmonogram 
realizacji 

2009 

Kwota 
końcowa i 
wskazanie 
źródła jej 
pozyskania 

42 750 Koszt ogółem 

20 000 środki własne 

20 000 Program Odnowy Wsi  

2 750 Wkład Mieszkańców 

 

Nazwa 3. Zagospodarowanie placu przy kościele w Żurawiu 

Cel 
Zagospodarowanie wolnej przestrzeni publicznej na cele społeczno – 
kulturalne. 

Opis 
inwestycji 
wraz  
z 
przeznaczenie
m 

Projekt składa się z czterech części: części sakralnej, części świeckiej, 
parkingów i zatoki autobusowej. Główną osią placu jest linia o kierunku 
wschód - zachód wyznaczona przez bramę placu kościelnego i istniejące 
drzewo - lipę. Część sakralna ma kształt trapezu. Oddzielona jest od bramy 
ciągiem pieszo - jezdnym dla obsługi plebani i sklepu. Część świecka jest 
prostokątem i kontynuacją części sakralnej i górnej podstawy trapezu. Jej 
centralnym miejscem jest drzewo - lipa. Projekt obejmuje budowę 10 + 1 
(dla niepełnosprawnych) miejsc parkingowych, otoczonych zielenią oraz 
budowę zatoki autobusowej dla potrzeb komunikacji autobusowej, ślubów 
i innych uroczystości.  

Harmonogram 
realizacji 

2008 -2010 

Kwota 
końcowa i 
wskazanie 
źródła jej 
pozyskania 

380 160,00 zł 
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Nazwa 
4. Modernizacja drogi ul. Leśna w Żurawiu (odcinek od ul. Lipnickiej 
do cmentarza) 

Cel Poprawa układu komunikacyjnego oraz bezpieczeństwa drogowego. 

Opis 
inwestycji 
wraz  
z 
przeznaczenie
m 

Projekt przewiduje wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Leśnej  
w Żurawiu w odcinku od ulicy Lipnickiej do parafialnego cmentarza. 
Obecnie nakładka wymaga podjęcia koniecznego remontu. Długość 
planowanego przedsięwzięcia to 800 metrów.  

Harmonogram 
realizacji 

2009 - 2010 

Kwota 
końcowa i 
wskazanie 
źródła jej 
pozyskania 

128 000 zł (środki własne) 

 

 

 

 

Nazwa 5. Budowa drogi Żuraw - Śmiertny Dąb  

Cel Poprawa układu komunikacyjnego oraz bezpieczeństwa drogowego. 

Opis 
inwestycji 
wraz  
z 
przeznaczenie
m 

Celem planowanego przedsięwzięcia jest wykonanie drogi asfaltowej 
łączącej miejscowość Żuraw z miejscowością Śmiertny Dąb. Długość 
planowanej drogi wynosi około 4 km. W wyniku projektu miejscowość 
zyska lepszy dojazd do Janowa - siedziby gminy.  

Harmonogram 
realizacji 

2010 - 2015 

Kwota 
końcowa i 
wskazanie 
źródła jej 
pozyskania 

1 800 000 zł.  

 
Przewodniczący Rady 

Gminy Janów  
  

/-/ Sławomir Krzyształowski 
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