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1. Charakterystyka miejscowości  
 
1.1 Podstawowe informacje o miejscowości Lgoczanka 
 

Miejscowość Lgoczanka jest wsią położoną w gminie Janów, w powiecie 

częstochowskim – województwie śląskim. Położona 9 km na południu. od Janowa. 

Zlokalizowana jest w zachodniej części gminy 

Janów przy drodze krajowej  nr 46. Od północy 

granicy z miejscowością Sokole Pole, z 

wschodu z miejscowością Lgota Błotna – 

gmina Lelów. Od zachodu z Bystrzanowicami.  

Geograficznie jest zlokalizowana na 

równinie janowskiej, będącej częścią wyżyny 

Częstochowskiej wchodzącej w skład Jury 

Krakowsko – Częstochowskiej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA GMINY JANÓW WRAZ Z SOŁECTWAMI 
ZLOKALIZOWANYMI NA JEJ TERENIE 
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2. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości  
 
2.1 Inwentaryzacja zasobów przyrodniczych 
 
Teren miejscowości Lgoczanka charakteryzuje się średnim udziałem lasów, które stanowią 

niecały 28  % ogólnej jej powierzchni.  Na terenie Lgoczanki nie występują żadne formy 

ochrony przyrody. Nie ma też pomników przyrody prawnie chronionych. Natomiast w 

pobliżu miejscowości zlokalizowane są dwa rezerwaty przyrody: Kaliszak i Bukowa Kępa.  

 
 

2.2 Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego 
 

Wykaz obiektów o wartościach historycznych 

 

Kapliczki, Krzyże: 

− Naprzeciwko nr 46 - kapliczka o wymiarach około1,7 na 0,4 m. W środku znajduje się 

krzyż o wymiarach 35 x 25 cm, z blaszaną figurką Chrystusa (20 x 15 cm) z daszkiem. 

murowana z kamienia bielonego wapnem o wysokości około 3 m. Obok krzyża znajduje 

się Figurka Matki Boskiej Licheńskiej. Kapliczka pomalowana jest na niebiesko – gołebi 

błękit. Instrukcja: PANIE JEZU CHRYSTE POBŁOGOSŁAW NAM DN 15 VII 1954 r. 

− Krzyż przy posesji nr 22 – Krzyż drewniany z metalowym Chrystusem. Od dołu wsparty 

betonowym „Kątownikiem” wpuszczony w ziemię. W drewnie wyryty napis 2000 r. 

Krzyż został wymieniony na nowy, gdyż stary był spróchniały 

− Kapliczka przy posesji nr 22 – Kapliczka drewniana, podłoga z pisaku, nieociosane deski i 

bale, często odnawiana, przez co trudno ocenić wiek. W środku drewniany ołtarzyk 1,5 na 

0,7 m. figurka Najświętszego serca Pana Jezusa o wymiarach 50 na 35 cm. Nad wejściem 

drewniany krzyż   

− Kapliczka przy posesji nr 6 - Kapliczka na domu z obrazkiem Matki Boskiej 
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2.3 Inwentaryzacja zasobów infrastruktury społecznej 
 

 

Mieszkańcy Lgoczanki  korzystają z  Ośrodka Zdrowia zlokalizowanego w 

Bystrzanowicach , który zapewnia podstawową opiekę zdrowotną. Mieszkańcy mogą 

korzystać z następujących komórek organizacyjnych: 

 

a. poradnia ogólna  

b. gabinet zabiegowy 

c.  punkt szczepień 

d. Pracownia EKG 

Przy ośrodku  zdrowia działa punkt Apteczny. 

Mieszkańcy Lgoczanki  korzystają również z  Ośrodka Zdrowia zlokalizowanego w 

Janowie, który posiada następujące bardziej wyspecjalizowane jednostki organizacyjne:  

 

a. poradnia ogólna 

b. poradnia dla dzieci 

c. poradnia rehabilitacyjna 

d. gabinet zabiegowy 

e. punkt szczepień 

f. pracownia EKG 

 

W Lgoczance swoja filię ma Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie. Filia mieści 

się w Szkole Podstawowej. Mieszkańcy Lgoczanki mogą również korzystać ze zbiorów z 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie. GBP w Janowie posiada wypożyczalnie książek, 

oraz czytelnię. W siedzibie Biblioteki zlokalizowane jest również Wioska Internetowa 

Centrum Kształcenia na odległość, dysponujące bezpłatnym dostępem do internetu oraz 

szeroką ofertę kursów on line.  

 

Dzieci w wieku przedszkolnym mogą korzystać z funkcjonującego oddziału 

przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Lgoczance , gdzie uczęszczają dzieci w wieku 

od 3 do 6 lat. Dzieci w wieku szkolnych uczęszczają do miejscowej szkoły podstawowej, a 

gimnazjaliści uczęszczają do Gimnazjum w Piasku. Wszyscy uczniowie mają zapewniony 
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dowóz i odwóz ze szkoły. Młodzież szkół średnich w głównej mierze uczęszcza do szkół 

zlokalizowanych w Częstochowie oraz Zespołu Szkół w Złotym Potoku.  

 

Mieszkańcy mogą również korzystać z usług Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej zlokalizowanego w Janowie. Rolnicy mają możliwość skorzystania z pomocy 

specjalisty z Śląskiego Oddziału Doradztwa Rolniczego, który swoje dyżury pełni w Urzędzie 

Gminy oraz terenie. 

 

Lgoczanka  należy do Parafii rzymsko-katolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej 

Maryi Panny w Staromieściu. W centrum miejscowości zbudowana jest kaplica do której 

uczęszczają parafianie z Lgoczanki i miejscowości sąsiednich.  

 

Na terenie miejscowości działa Jurajskie Stowarzyszenie Artystów i Twórców 

Ludowych.     

 

2.4 Inwentaryzacja obiektów i terenów rekreacyjnych, sportowych  

i turystycznych  

 

Wykaz obiektów sportowych: 

 

Boisko do piłki nożnej za Szkołą Podstawową w Lgoczance 

Boisko do piłki siatkowej, koszykówki i do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w 

Lgoczance 

Infrastruktura sportowa wymaga podjęcia niezbędnych prac modernizacyjnych.  

 
 
 

2.5 Inwentaryzacja zasobów infrastruktury technicznej 
 

− Drogi 

Na terenie miejscowości Lgoczanka przebiegają  

 Droga krajowa 

  - nr DK 46 
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drogi powiatowe: 

- brak 

drogi gminne 

 

− Wodociągi – cała miejscowość jest zwodociągowana 

. 

− Telefonizacja - Cała miejscowość jest stelefonizowana stacjonarnie Na terenie 

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

 

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

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

Polskiej. W zakresie łącz SDI Telekomunikacji Polskiej występują problemy 

techniczne z podłączeniem spowodowane brakiem numerów na centrali oraz 

przepełnionym światłowodem.  

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

 

2.6 Gospodarka i rolnictwo 
 

Głównym i jedynym rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej jest handel i 

usługi – ze szczególnym uwzględnieniem usług stolarskich.  

 

Biorąc pod uwagę wielkość sołectwa oraz jego lokalizację możemy wnioskować, iż 

ilość podmiotów jest stosunkowo mała z potencjałem gospodarczym, jaką ta miejscowość 

dysponuje.  

 

Tabela nr 1: Struktura prowadzonej działalności gospodarczej na terenie sołectwa 

Lgoczanka 

 

Rodzaj  

prowadzonej działalności 

Ilość 

zarejestrowanych 

podmiotów 

Handel  2 

Usługi  2 

Transport 0 

Produkcja  0 
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Rolnictwo: 

Powierzchnia sołectwa Lgoczanka wynosi  367,29 ha. Struktura wykorzystania 

gruntów w Lgoczance prezentuje się następująco: 

 

Tabela nr 2: Struktura wykorzystania gruntów sołectwa Lgoczanka. 

Wyszczególnienie Powierzchnia 
w ha 

Udział % w ogólnej 
powierzchni sołectwa 

Grunty orne 188,21 51,24% 
Łąki trwałe 27,97 7,62% 
Pastwiska 21,16 5,76% 
Lasy 107,65 29,31% 
Grunty zadrzewione i 
zakrzewione 0,16 0,04% 
Sady 5,14 1,40% 
Drogi 8,7 2,37% 
Rowy 0 0,00% 
Tereny różne 0 0,00% 
Wody płynące 0,78 0,21% 
Tereny komunikacyjne 
kolejowe i inne tereny 
komunikacyjne 0 0,00% 
Tereny osiedlowe 
zabudowane 6,58 1,79% 
Tereny osiedlowe 
niezabudowane 0,43 0,12% 
Tereny osiedlowe zieleni 0 0,00% 
Wody stojące 0 0,00% 
Użytki kopalne 0 0,00% 
Nieużytki 0,51 0,14% 
RAZEM 367,29 100,00% 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Działu Geodezji  w Janowie 

 

Główną grupę stanowią grunty orne. Stanowią one ponad 51 % ogółu wszystkich 

gruntów. Świadczy to o rolniczym charakterze sołectwa. Drugą pod względem udziału w 

strukturze gruntów są Lasy – 29,31 %. Ponadto dużo jest trwałych użytków zielonych: łąk i 

pastwisk – ponad 13  %.  
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2.7 Kapitał społeczny i ludzki 
 

Ludność Lgoczanki według danych Urzędu Stanu Cywilnego w Janowie na dzień 

31 marca 2010 roku wynosiła 228 osób. Większość stanowią kobiety, którzy stanowią  

51,75 % ogólnej populacji. Grupa osób w wieku przedprodukcyjnym wynosi 59. Cała grupa 

liczy prawie 26 %  ogólnej populacji. Grupa osób w wieku produkcyjnym, a więc w wieku od 

19 do 60 lat kobiety i 65 mężczyźni, wynosi 143 osoby i stanowi to ponad 62 % ogólnej 

populacji. W grupie tej  znacznie  przeważają kobiety – 75, co stanowi prawie 53 % 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 26 osób i stanowi to ponad 11 % 

ogólnej populacji. W grupie tej występuje przewaga kobiet - 16 kobiet, co stanowi prawie 62 

% populacji w analizowanej grupie. Szczegółowe informacje zawarte są w poniższych 

tabelach.     

 

Tabela nr 3: Dane demograficzne dotyczące sołectwa Lgoczanka. 

 

Lp. Przedział wiekowy 2007 2008 2009 2010 

Kobiety 118 119 119 118 

Mężczyźni  110 110 109 110 

A 
Wiek przedprodukcyjny 
razem 

65 62 59 59 

1. 19-60 kobiety 69 72 75 75 

2. 19-65 mężczyźni 68 69 67 68 

B Wiek produkcyjny razem 137 141 142 143 

3. 61 i więcej kobiety 17 17 17 16 

4. 66 i więcej mężczyźni 9 9 10 10 

C. 
Wiek poprodukcyjny 
razem 

26 26 27 26 

Ogółem 228 229 228 228 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych USC Janów 
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w latach 2007 - 2010

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych USC Janów 
 

Wykres ten wskazuje bardzo ustabilizowaną liczbę mieszkańców.  W latach 2007 - 

2010 liczba ta nie uległa niewielkim wahaniom.   

Wykres nr 2: Ludność miejscowości Lgoczanka 

z podziałem na płeć.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych USC Janów. 
 

Wykres ten obrazuje nieznaczną przewagę kobiet. Przewaga ta w kolejnych latach nie ulega 

istotnym zmianom. Jest ona związana w głównej mierze przewagą w grupie wiekowej w 

wieku produkcyjnym.  
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Wykres nr 3: Struktura wiekowa mieszkańców Lgoczanka
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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 wzrostowy 

osób w grupie wiekowej produkcyjnej. Niepokojącym zjawiskiem jest spadek osób w wieku 

przedprodukcyjnym i stosunkowo duży spadek osób w wieku poprodukcyjnym.   
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3. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości Lgoczanka 
 

 

MOCNE STRONY 

 

1. czyste powietrze 

2. Występowanie ciekawych zabytków i walorów wypoczynkowych oraz 

krajobrazowych 

3. Kaplica parafialna należąca do  parafii rzymsko – katolickiej w Staromieściu 

4. siec wodociągowa, elektryczna i telefonii stacjonarnej oraz komórkowej oraz 

internet 

5. położenie na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej 

6. bliskość rezerwatów krajobrazowych 

7. bliskość licznych szlaków turystycznych: pieszych, rowerowych, konnych,  

8. przychylność władz gminnych do promocji i rozwoju turystycznego 

miejscowości 

9.  liczne imprezy plenerowe organizowane na terenie Gminy – Jurajskie Lato 

Filmowe, Święto Pstrąga, Dni Gminy Janów, Dożynki, itp. 

10. możliwość powstania Jurajskiego Parku Narodowego 

 

SŁABE STRONY 

 

1. słabo rozwinięta działalność gospodarcza 

2. brak sieci gastronomicznej 

3. brak chodników przy drogach gminnych  

4. brak ścieżek rowerowych 

5. brak sieci gazowej 

6. brak rzemiosła, rękodzielnictwa 

7. niski poziom drobnej wytwórczości 

8. brak gospodarstw agroturystycznych 
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SZANSE 

 

1. Funkcjonowanie w strukturach 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. położenie geograficzne – bliskość aglomeracji katowickiej, krakowskiej i 

częstochowskiej 

12. ruch pielgrzymkowy na Jasną Górę 

 

ZAGROŻENIA 

 

1. niestabilność prawa 

2. ukryte bezrobocie w rolnictwie 

3. rozwarstwienie społeczeństwa 

4. niestabilne finanse państwa 

5. stereotypowy wizerunek śląska 

6. zaśmiecanie środowiska wraz z rozwojem turystyki oraz bliskością drogi 

krajowej 
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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 Lgoczanki, ustalając harmonogram podejmowanych działań, wzięli 

pod uwagę możliwości finansowe zaangażowanych podmiotów, możliwości finansowe 

pozyskania środków pomocowych ze źródeł zewnętrznych, potrzeby lokalnej społeczności 

związanych z zachowaniem dziedzictwa kulturowego, poprawy bezpieczeństwa, rozwoju 

infrastruktury sportowo - rekreacyjnej przy zachowaniu zrównoważonego rozwoju.   

W poniższych tabelach zamieszczono zgodnie z przyjętą hierarchią istotności 

następujące zadania inwestycyjne: 

Nazwa 

  
 1. Adaptacja budynku na potrzeby Galerii Ludowej wraz z budową 
obiektów sportowych w Lgoczance 
 

Cel 

 Celem planowanych zamierzeń i rozwiązań realizacyjnych jest nadanie 
nowej rangi centralnemu miejscu życia mieszkańców Lgoczanka, dla 
rozwoju społecznego, kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego 
mieszkańców. 

Opis 
inwestycji 
wraz  
z 
przeznaczenie
m 

 W wyniku projektu zaadaptowany zostanie budynek po byłym sklepie 
spożywczym na potrzeby Galerii Ludowej.  W wyniku projektu powstanie 
doskonałe miejsce do krzewienia kultury ludowej opartej na historii 
rękodzieła nawiązującego do tradycji regionu Jury Krakowsko – 
Częstochowskiej.  Budynek przeznaczony będzie na cele społeczno – 
kulturalne, odbywać się tam będą warsztaty dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych o tematyce: tkanie, malowanie obrazów, rzeźba, wycinanka, 
ozdoby bibułkowe, wyroby z materiałów roślinnych. Powstanie miejsce 
do organizacji wystaw – „Galeria – Pracownia”, a także  Aneks kuchenny, 
sanitariaty, przedsionek a przed budynkiem powstanie kamienny taras.  
W ramach projektu planowane jest również modernizacja obiektów 
sportowych.  

Harmonogram 
realizacji 

 2011 - 2013 

Kwota 
końcowa i 
wskazanie 
źródła jej 
pozyskania 

Koszt całkowity: 790 000,00 zł w tym: 
Środki Odnowa i Rozwój Wsi – 490 000,00 zł 
Środki gminy Janów – 300 000,00 zł 
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Nazwa 

  
2. Modernizacja drogi w miejscowości Lgoczanka „Stary trakt 
Koniecpolski” 
 

Cel 

 Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonalności i parametrów 

technicznych uzupełniającego układu sieci drogowej dróg gminnych 

Gminy Janów. 

Opis 
inwestycji 
wraz  
z 
przeznaczenie
m 

 Inwestycja polegać będzie na wykonaniu nowej nawierzchni na drodze 

gminnej „Stary trakt Koniecpolski”.  Inwestycja ta przyczyni się do 

poprawy jakości dróg w miejscowości Lgoczanka. Łączna długość 

planowanych do modernizacji dróg wyniesie około  1 100 m.    

Harmonogram 
realizacji 

2010 – 2013   

Kwota 
końcowa i 
wskazanie 
źródła jej 
pozyskania 

Długość drogi: 1120 m 
Wartość inwestycji: 222.480,00 zł 
 

  

 

Nazwa 

  
3. Budowa placu zabaw – Lgoczanka 
 

Cel 

Celem zadania jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez 

budowę ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci. 

Opis 
inwestycji 
wraz  
z 
przeznaczenie
m 

W ramach założeń budowy placu zabaw powstanie ogólnodostępna strefa 

rekreacji przeznaczona dla dzieci w wieku powyżej 3 lat. Plac ten 

wyposażony będzie w atrakcyjne przyrządy. Wszystkie zakupione 

elementy wyposażenia placu zabaw będą spełniały normy, zapewniające 

bezpieczeństwo użytkowania. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na 

zagospodarowanie wolnej przestrzeni publicznej. 

Harmonogram 
realizacji 

2010 

Kwota 
końcowa i 
wskazanie 
źródła jej 
pozyskania 

Koszty całkowite: 81 969,56, w tym: 
• -Środki z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu 

„Radosna szkoła” plac zabaw dla Szkoły Podstawowej w 
Lgoczance - 40 639,56 zł 

• Fundusz Sołecki i środki własne gminy Janów - 41 330,00 zł 
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5. Opis i charakterystykę obszarów o szczególnym znaczeniu dla 
zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu 
kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy 
funkcjonalno – przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub 
budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego. 
 

W miejscowości Lgoczanka można wyróżnić dwa obszary o szczególnym 

znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów 

społecznych, ze względu na położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne  

 

Pierwszym obszarem jest obszar Szkoły Podstawowej do której uczęszczają dzieci 

z okolicznych miejscowości. Szkoła i teren wokół niego stanowi bardzo ważny element dla 

życia mieszkańców. Szkoła oprócz działalności edukacyjnej jest wykorzystywana również do 

organizacji zebrań wiejskich, zlokalizowany jest również lokal wyborczy. Na terenie wokół 

szkoły wykonana jest scena, która służy do organizacji imprez plenerowych. Z tyłu szkoły 

znajdują się boiska sportowe, gdzie dzieci i młodzież uprawia sport: piłka nożna, siatkówka, 

koszykówka. Obok szkoły jest niezagospodarowany obiekt – nieczynny pawilon sklepowy, 

którego właścicielem jest gmina Janów.   

 

Drugim obszarem o szczególnym znaczeniu dla potrzeb mieszkańców jest teren 

kaplicy kościelnej należącej do  Parafii rzymsko-katolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej 

Maryi Panny w Staromieściu. 

 

W chwili obecnej brakuje atrakcyjnego i przyjaznego miejsca, które dawałoby 

możliwość integracji mieszkańców wsi. Istniejąca infrastruktura w tym zakresie jest, co 

najmniej niewystarczająca. Dlatego też wskazane jest również podjęcie działań, które 

doprowadzą do powstania nowej przestrzeni społecznej przeznaczonej na cele społeczno 

kulturalne oraz sportowe.  

 


