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Prowadzone są remonty uszkodzo-
nych przy odśnieżaniu, i nie tylko, da-
chów. Poprawiono już stan pokrycia 
dachowego i rynien siedziby MZG-
KiM przy ul. 1 Maja, Rajach, większo-
ści palcówek oświatowych, a także na 
kilku budynkach wspólnot mieszkanio-
wych, zarządzanych przez gospodarkę 
komunalną. Przed nami jeszcze re-
mont dachu nad ośrodkiem zdrowia. 
Postępują także intensywne prace 
w Centrum Kultury, prawie skończona 
jest elewacja, zakończono prace na da-
chu, w tym tygodniu odbywa się wy-
miana parkietu na widowni i podłogi 
na scenie w sali widowiskowej. W naj-
bliższych planach są jeszcze remonty 
dróg wojewódzkich, biegnących przez 
naszą gminę i zakończenie remontu 
nieszczęsnej „Bydlinki”, które współ-
finansujemy. 
Wielość frontów robót cieszy, ale i za-
trważa, bo choć dzieje się wiele, koń-
ca potrzeb nie widać, a w kasie widać 
dno... Żeby tylko jakość prac była do-
bra, nie trzeba będzie do niektórych 
spraw wracać w krótkim czasie. Do-
datkowe przykre niespodzianki co 
rusz sprawia pogoda, wyjątkowo ka-
pryśna w tym roku, a ulewne deszcze 
łatwo dokonują kolejnych strat. 
Zgodnie z obowiązującym od 1 stycz-
nia 2011 r. prawem, które jest skut-
kiem naszego wejścia w struktury 
europejskie, do końca listopada br. 
wraz z projektem budżetu Rada Miej-

ska musi przyjąć uchwałę określającą 
wieloletnią prognozę finansową, obej-
mującą okres roku budżetowego oraz 
co najmniej trzech kolejnych lat.  Pro-
gnoza finansowa ma obejmować, dla 
każdego roku objętego dokumentem, 
uwzględnienie m.in. następujących pa-
rametrów: 
• dochodów i wydatków bieżących, 
w tym wydatków na obsługę długu, 
poręczenia i gwarancje, 
• dochodów i wydatków majątko-
wych, w tym dochodów ze sprzedaży 
majątku, wyniku budżetu, 
• przychodów i rozchodów budżetu, 
z uwzględnieniem długu zaciągnięte-
go i planowanego do zaciągnięcia. 
Planowanie wieloletnie da całościowe 
spojrzenie na kondycję finansową sa-
morządu w dłuższej perspektywie, za-
chęca do koncentracji zasobów, także 
finansowych, na istotnych przedsię-
wzięciach oraz unikania rozproszenia 
środków na realizacji zamierzeń o zni-
komym znaczeniu.
Burmistrz musi mieć zatem daleko-
siężną wizję funkcjonowania gminy, 
a zwłaszcza tego, na co Gmina będzie 
wydawać w przyszłości pieniądze, któ-
rych przecież zwykle jest mniej niż po-
trzeb. Zasadnicze kierunki są już 
znane – jak nas zapewnia burmistrz 
Jan Łaksa – który ma długoterminową 
wizję kolejnych działań. Teraz trzeba 
tylko je zapisać w wymaganym doku-



Orkiestra Dęta przed licznie zebraną 
publicznością przedstawiła ciekawy 
repertuar muzyki rozrywkowej i bie-
siadnej. Koncert składał się z dwóch 
części, a w przerwie koncertu czas pu-
bliczności umilał grą na instrumen-
tach perkusyjnych młody artysta, 
wnuczek kapelmistrza - Jakub Mąka. 
Atrakcją tegorocznego letniego kon-
certu były występy wokalistów wraz 
z orkiestrą. 
Wiązankę rozrywkowych utworów 
biesiadnych, wśród których nie zabra-
kło „żelaznego” repertuaru jak „Szła 
dzieweczka do laseczka „ i „Góralu, 
czy ci nie żal?” w uroczym wykona-
niu młodziutkiej artystki Natalki Ba-
lik, której piękny, mocny i czysty 
głos został nagrodzony gromkimi bra-
wami. 
Niespodzianką też był solowy występ 

perkusisty orkiestry Jurka Szatana, 
w którego wykonaniu piosenki Teraz 
jest wojna, kto handluje ten żyje, czy 
„Orkiestry dęte” zostały entuzjastycz-
nie przyjęte przez publiczność i na-

grodzone burzą oklasków.
Piękna letnia aura sprzyjała tak wspa-
niałej imprezie plenerowej. Organiza-
torzy serdecznie zapraszają na 
kolejny koncert – już za rok!

Wysokość dotacji, której może na 
ten cel udzielić NFOŚiGW, sięgnie 
maksymalnie 45% wartości zakupu 
i instalacji kolektorów. Eksperci sza-
cują, że średni koszt inwestycji, 
w zależności od powierzchni domu, 
to kwota mieszcząca się w przedzia-
le od 10 do 20 tys. złotych. 
• Dofinansowanie mogą uzyskać 
osoby fizyczne oraz wspólnoty 
mieszkaniowe, które do podgrzewa-
nia wody użytkowej lub zasilania 
centralnego ogrzewania nie wyko-
rzystują ciepła pochodzącego z miej-
skich sieci ciepłowniczych. 
• Dopłaty do kredytu będą dotyczyły 
zarówno zakupu, jak i montażu ko-
lektorów słonecznych oraz pełnego 
oprzyrządowania koniecznego do 
prawidłowego ich działania. Kosz-

tem kwalifikowanym jest również 
koszt projektu budowlano-wykonaw-
czego instalacji. 
Przy ubieganiu się o kredyt z dota-
cją NFOŚiGW warto pamiętać o kil-
ku zasadach: 
-Po pierwsze – dofinansowaniem 
mogą być objęte koszty kwalifiko-
wane poniesione od daty złożenia 
wniosku o kredyt bankowy. Przed-
sięwzięcie nie może być zakończone 
przed zawarciem umowy kredytu. 
Dotacja jest udzielana maksymalnie 

kapitału kredytu 
bankowego, zaciągniętego na sfinan-
sowanie kosztów kwalifikowanych 
przedsięwzięcia. 
Realizacja kredytu następuje w for-
mie bezgotówkowej poprzez pokry-
cie udokumentowanych faktur. 
•Na zakończenie kilka słów o tym, 
jak można otrzymać kredyt z dotacją 
na zakup kolektorów słonecznych ? 
- Po pierwsze trzeba złożyć stosow-
ny wniosek. Formularze wniosków 
udostępniają banki, 
z którymi NFOŚiGW podpisał umo-
wę. 
- Jeśli inwestycja wymaga pozwole-
nia na budowę, wówczas Kredyto-
biorca zobowiązany jest  dostarczyć 

projekt budowlano-wykonawczy 
oraz kopię pozwolenia na budowę.
Może się również okazać, że za-
miast pozwolenia na budowę do re-
alizacji inwestycji wystarczy 
zgłoszenie zamiaru wykonania robót 
budowlanych, wówczas wraz 
z wnioskiem o kredyt z dotacją skła-
damy kopię zgłoszenia wraz z po-
twierdzoną datą wpływu do 
Starostwa Powiatowego oraz 
oświadczenie, że w terminie 30 dni 
od dnia doręczenia zgłoszenia, nie 
wniesiono żadnych zastrzeżeń. Do 
kopii zgłoszenia jesteśmy zobowią-
zani dołączyć projekt instalacji ko-
lektora, zawierający wszystkie 
określone we wniosku o kredyt ele-
menty.
- Pozytywne rozpatrzenie naszego 
wniosku przez bank oznacza zapro-
szenie do podpisania umowy. Po zre-
alizowaniu przedsięwzięcia 
Kredytobiorca występuje do banku 
o wypłacenie dotacji poprzez złoże-
nie protokołu ostatecznego odbioru 
przedsięwzięcia.  Spłata części kapi-
tału kredytu następuje poprzez prze-
kazanie dotacji przez NFOŚiGW na 
podstawie wystąpienia banku po-
twierdzającego zrealizowanie przed-

sięwzięcia.
Decydując się na instalację kolekto-
rów słonecznych, dofinansowaną ze 
środków NFOŚiGW, warto pamię-
tać, że zgodnie z zasadami progra-
mu wnioskodawca kontaktuje się 
jedynie z bankiem. Wszystkie for-
malności związane z uruchomie-

niem dotacji powinny być załatwia-
ne na linii Kredytobiorca - Bank.



Miejsko-Gminne Centrum Medycze WOL-MED Wolbrom tel. 032 644 10 29
Straż Pożarna – 998
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Wolbromiu tel. 032 647 25 70
Zespół Ratownictwa Medycznego w Olkuszu  tel. 032 645 20 02
Komisariat Policji w Wolbromiu tel. 032 649 33 50
Straż Miejska w Wolbromiu tel. 032 644 15 15,  0 662 298 296
Urząd Miasta i Gminy Wolbrom
tel. centrala – 032 644 23 04, 032 644 23 36, 032 644 23 20, tel. sekretariat – 032 644 12 60
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tel. 032 644 17 56, 032 644 17 72
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 032 644 10 75
Wolbromski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
Oczyszczalnia Ścieków – tel. 032 644 12 54
Dział Eksploatacji Sieci – tel. 032 644 11 35
Centrum Kultury, Promocji i Informacji w Wolbromiu 032 6441 341
Placówka energetyczna (Enion SA. Punkt handlowej obsługi klienta Wolbrom) tel. 032 644 10 39

Na tej liście jest także nasz projekt, 
przewidujący organizację zajęć dodat-
kowych dla uczniów szkół podstawo-

wych z naszej gminy. 
Nie wiadomo jeszcze, czy Wolbrom 
otrzyma całą wnioskowaną kwotę, 
ale, jeżeli nie będzie cięć, mamy szan-
se uzyskać 2 mln zł na zajęcia poza-
lekcyjne w latach 2011 i 2012. 
Priorytetem wolbromskiego projektu 
były zajęcia wyrównawcze dla dzieci 
z dysfunkcjami i trudnościami w na-
uce.  Konkrety finansowe będą znane 
po negocjacjach, przygotowaniu 
i podpisaniu umowy, która będzie 
obowiązywać od stycznia przyszłego 
roku.

Po odprawieniu nabożeństwa modli-
tewnego i poświęceniu miejsca, figu-
ra została umieszczona w kapliczce 
– gablotce, wykonanej przez artystę 
plastyka Jerzego Kulkę. W uroczy-
stościach wzięli udział mieszkańcy 
Strzegowej oraz liczna rzesza pątni-
ków z Sędziszowa Małopolskiego, 
pielgrzymujących na Jasną Górę 
z XXX Pielgrzymką Krakowską, no-
cujących na terenie posesji pana 
Czesława. Wśród licznie zaproszo-
nych na uroczystość poświęcenia go-
ści znaleźli się także przedstawiciele 
władz Gminy z burmistrzem Janem 
Łaksą na czele. 
W zamyśle pomysłodawcy kapliczki 
figura Matki Bożej, którą znakomi-
cie widać na łuku drogi, ma być 
miejscem lokalnego kultu Maryjne-
go i czuwać nad okolicą, a także 
symbolicznie strzec bezpieczeństwa 
kierowców i innych użytkowników 
trasy. 
Przemawiający na zakończenie uro-
czystości Czesław Gbyliczek dzięko-
wał wszystkim, którzy pomogli mu 
zrealizować marzenie o powstaniu 
kapliczki i wyraził nadzieję, że bę-
dzie ona źródłem pokoju i  inspiracji 
do wszelkich zgodnych działań na 
rzecz dobra całej wsi.

Jak pamiętamy - Gmina Wolbrom 
przyłączyła się do szerokiej akcji 
pomocy tegorocznym powodzia-
nom. Poszkodowani do których po-
moc dotarła cieszyli się ze 
wszystkiego i aby wyrazić swoją 
wdzięczność przesłali do wolbrom-

skiego Urzędu list z podziękowania-
mi. 
Podziękowania za hojność i życzli-
we zrozumienie sytuacji wszystkim 
darczyńcom, organizatorom zbió-
rek, przewoźnikom składa także 
jeszcze raz burmistrz Jan Łaksa.



Wolbrom doczekał się dość „tłuste-
go” roku w remontowych planach. 
Udało się (nie bez trudu) załatwić do-
finansowanie do remontów większo-
ści głównych traktów 
komunikacyjnych miasta. Cóż z te-
go.... Jak wygląda remont „Bydlin-
ki”? - nieciekawie, jak pewnie wielu 
zauważyło. Dziury tuż po położeniu 
asfaltu, brak odpowiedniej podbudo-
wy na poboczach, rowy przydrożne 
bez przepustów, sfrezowana stara na-
wierzchnia i długie przestoje w pracy 
przed nałożeniem nowej – lista man-
kamentów jest długa. Rozpoczęty re-
mont naszej  „Schetynówki” również 
ślimaczy się, a mieszkańcy Targowej 
nie mają już siły męczyć się z utrud-
nionym wjazdem do własnych pose-
sji... Denerwują się władze 
w magistracie, złoszczą obywatele 
płacący podatki, mieszkańcy sąsiadu-
jący z remontowanymi drogami psio-
czą na utrudnienia w dojeździe 

i pękające, z powodu powstałych 
przez nierówności na drodze i dużego 
ruchu, ściany domów, ale jakże się 
nie irytować, jak gołym okiem widać 
niedoróbki, zaniedbania, opieszałość. 
Teoretycznie inwestor może interwe-
niować, ponaglać, kontrolować wyko-
nawcę, ale w praktyce czasem 
brakuje już cierpliwości do ciągłego 
ponaglania i pilnowania. 
Nasuwa się samoistnie podejrzenie, 
że niektórzy nasi rodzimi fachowcy, 
nie tylko zresztą drogowi, cierpią na 
jakąś dziwną chorobę, która objawia 
się  kompletną nieudolnością w pracy 
na rynku polskim i zadziwiającą pra-
cowitością i fachowością poza grani-
cami kraju... bo jakże wytłumaczyć 
inaczej obserwowaną rzeczywistość? 
Dlaczego fachowcy w kraju źle wyko-
nują swoją robotę? Towarem deficyto-
wym na rynku usług staje się 
elementarna uczciwość, solidność, 
wypierana przez bylejakość i cwa-
niactwo? Kto remontował, budował, 
naprawiał wie ile musiał się „napilno-
wać”, żeby było jak trzeba. Szczę-
ściarz z tego, komu się udało 
normalnie, bez dozorowania otrzy-
mać satysfakcjonująca usługę! A wy-
dawałoby się, że kapitalistyczna 
konkurencja powinna załatwić spra-

wę pozytywnie... Widać jednak dla 
części usługodawców mentalność 
i przyzwyczajenie są silniejsze od 
zdrowej konkurencji, a popyt nadal 
jest większy niż podaż. 
Podmiotom publicznym – paradoksal-
nie - dodatkową trudność wyboru do-
brego wykonawcy stwarza polskie 
prawo, które dla przejrzystości wyma-
ga wyboru ofert w drodze przetargu, 
co wydłuża proces, a często pozyska-
ne fundusze trzeba „zużyć” w danym 
roku rozliczeniowym. Niestety bywa 
także tak, że z powodu braku środ-
ków najważniejszym kryterium selek-
cji w przetargu nie jest renoma firmy, 
a najniższa cena, co niestety nie gwa-
rantuje jakości. 
Bylejatwo i biurokracja opanowały 
wiele dziedzin naszego życia. Narze-
kamy na bałagan, niesolidność, nieter-
minowość – jakie jest na to 
lekarstwo? Może każdy z nas po pro-
stu powinien przykładać się jak najle-
piej do własnego odcinka życia – jak 
zbierze się wielu, będzie całkiem po-
rządny kawałek rzeczywistości. Pew-
nie największą trudność sprawi wielu 
zaczęcie od siebie, bo o ileż łatwiej 
wytknąć błędy komuś, niż dopatrzyć 
się własnych... ale trzeba być optymi-
stą.

W tym roku pogoda podczas całej 
drogi dopisywała, a atmosfera 
wśród pielgrzymów była niezwykle 
radosna. Jak twierdzą młodzi 
uczestnicy droga na Jasną Górę jest 
nie tylko okazją do wspólnej modli-
twy, ale także do dobrej zabawy 
i poznania nowych ludzi. Wspólna 
wędrówka skłania ich do refleksji 
nad własnym życiem, a dla wielu 
jest odskocznią od szarej rzeczywi-
stości i problemów życia codzien-
nego. Dla wielu ludzi pielgrzymka 
ma wymiar duchowy, jest sposo-
bem na pogłębienie wiary, a cza-
sem nawet na jej odnowienie. 
Każdy uczestnik w czasie drogi 
podczas modlitwy osobistej, jak 
i wspólnotowej ma możliwość od-
nalezienia Boga. 

Podtrzymywana jest także tradycja 
organizacji naszej lokalnej – wol-
bromskiej pielgrzymki do Często-
chowy. Około 140 osób (mniej niż 
zwykle) wyruszyło z parafii św. Ka-
tarzyny 28 raz na pątniczy szlak po 

porannej mszy św. 16 sierpnia, by 
po 4. dniach wędrówki w czwartek 
19 sierpnia modlić się przed ołta-
rzem Jasnogórskiej Pani wraz 
z pielgrzymami, którzy dotarli na 
Jasną Górę autokarem. 

Prace kontynuujące dzieło udało się 
wznowić dopiero w ubiegłym roku, kie-
dy wstawiono okna i drzwi. Kosztowało 
to budżet naszej gminy nieco ponad 
183 tys. zł. Wiosną tego roku rozpoczęły 
się prace kończące inwestycję. Za kwotę 
952 tys. 419 zł, z czego pół miliona zł 
pochodzi dotacji z Europejskiego Fundu-
szu Rolnego w ramach PROW 2007-
2013, wykonano ścianki działowe, pod-
łoża, posadzki, a także wszystkie instala-

cje oraz pozostałe prace wykończenio-
we. Na koniec zostanie także zagospoda-
rowany teren wokół sali. 
Już w najbliższych dniach zostanie roz-
strzygnięty przetarg na dostawę i mon-
taż wyposażenia sali więc, jeżeli nic 
niespodziewanego nie stanie na prze-
szkodzie już jesienią mieszkańcy Jeżów-
ki będą mogli korzystać z kolejnego 
w gminie obiektu sportowego. To już 
trzecia sala gimnastyczna przy szkole 
oddana do użytku w ciągu trzech ostat-
nich lat - wcześniej z nowych sal mogli 
się cieszyć mieszkańcy Dłużca i Zarze-
cza.



Gminne Biuro Spisowe w Wolbromiuin-
formuje użytkowników gospodarstw rol-
nych, działek rolnych oraz posiadaczy 
zwierząt gospodarskich, że w dniach

. na terenie 
gminy Wolbrom trwa 

W czasie obchodu przedspisowego rach-
mistrz ma za zadanie zweryfikowanie ist-
nienia gospodarstw oraz weryfikację danych o gospodarstwie. 
Rachmistrz będzie posiadał legitymację ze zdjęciem wydaną przez Główny 
Urząd Statystyczny. Gospodarzy uprasza się o udzielanie odpowiedzi na pytania 
zadawane przez rachmistrzów. 

Informacji w sprawie Spisu Rolnego udziela Gminne Biuro Spisowe 
z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Wolbromiu, ul. Krakowska 1, pok. 207

tel. ( 32) 644 23 04 wew. 316

Przebój zagrał w następującym skła-
dzie: Półtorak - Jarosz, Ochman, Ki-
czyński, Wdowik - Łapuszek (65' 
Karpiński), Duda, Rak, Guja (76' 
Chrzanowski) – Spurna (46' Gaw-
ron), Wiśniewski (46' Mazela). 
Przebój Wolbrom to obecnie zespół 
oparty głównie na młodych zawodni-
kach. W czasie przerwy letniej do klu-
bu przybyli: Szostak (ze Strażaka 
Przybysławice), Tylek (Podbeskidzie 
Bielsko-Biała), Łapuszek (Unia T.), 
Ochman (Wisła, ME), Karpiński 
(IKS Olkusz), Spurna, Wiśniewski 
(Przemsza Klucze); Kobylski (Wró-
blowianka), Piwowarski (Cracovia), 
Gawron (Hetman W.), Mazela (Al-
wernia).Ubyli natomiast: Mateusz 
Kwaśny, Patryk Banaszkiewicz (do 
Limanovii), Michał Kowalski (Spar-
ta), Maciej Trzmielewski (GKS Ty-
chy); Marcin Siedlarz (Garbarnia); 
Robert Kuta (wyjazd zagran.) oraz 
Bartosz Rosłoń. 

Czy silnie odmłodzony zespół, który 
jeszcze w zeszłym sezonie zmagał się 
na boiskach II ligi, będzie liczącą się 
drużyną III ligi ? - Chociaż nasz klub 
przechodzi restrukturyzację, ważne 
są dla nas osiągane wyniki. Będzie-
my chcieli uplasować się w tabeli 
w pierwszej ósemce. Bierzemy się 
ostro do pracy, ale tak aby nie wylać 
dziecka z kąpielą - zdradza plany pre-
zes klubu Andrzej Kondziołka. - Wia-
domo, jak bywa - raz jest się na 
wozie, drugi raz pod wozem. To jest 
sport i powinien być doceniany i wte-
dy, gdy są gorsze wyniki. To, że nie 
dobija się leżących udowodnił Ry-
szard Niemiec, nestor krakowskiego 
dziennikarstwa sportowego, a zara-
zem prezes Małopolskiego Związku 
Piłki Nożnej, który przyjechał do 
Wolbromia na ostatni nasz mecz 
w drugiej lidze. Było to dla nas wiel-
kim wyróżnieniem, że nie pojawił się 
gdzieś indziej, tylko u nas, aby być 
z nami i w tych trudnych chwilach. 
Choć porażka w ostatnim spotkaniu 
w II lidze w meczu ze Stalą Rzeszów 
była dotkliwa, najważniejsze dla nas, 
żeby po upadku umieć się podnieść. 
Ja osobiście wierzę, że tak właśnie bę-
dzie – posumował prezes. 
Kadrę Przeboju Wolbrom w sezonie 
2010/2011 III ligi stanowią:

 Maciej Palczewski, Ka-
rol Półtorak, Dawid Szostek, Seba-

stian Tylek.
Patryk Kiczyński, Tomasz 

Wdowik, Artur Derejczyk, Dawid 
Trólka, Kamil Banyś, Bartłomiej Ła-
puszek, Jakub Ochman, Tomasz Ja-
rosz.

Sławomir Duda, Łukasz 
Chrzanowski, Michał Guja, Dawid 
Karpiński, Mateusz Osuch, Wojciech 
Wiśniewski, Wojciech Kobylski, Ka-
mil Piwowarski, Sylwester Cupiał.

 Jarosław Rak, Konrad 
Spurna, Mateusz Gawron, Józef Ma-
zela.

Od lewej – górny rząd: Bartłomiej Ła-
puszek, Łukasz Chrzanowski, To-
masz Jarosz, Michał Guja, Tomasz 
Wdowik, Patryk Kiczyński, Sławo-
mir Duda, Wojciech Kobylski, Józef 
Mazela.
W środkowym rzędzie: prezes klubu 
Andrzej Kondziołka, Maciej Palczew-
ski, Jarosław Rak, Sylwester Cupiał, 
Karol Półtorak, Sebastian Tylek, Ar-
tur Derejczyk, II trener Krzysztof Gu-
zek, kierownik drużyny Paweł 
Gamrot.
Dolny rząd: Daniel Żmudka, Mateusz 
Osuch, Tomasz Knap, Adrian Słowiń-
ski, Dawid Trólka, Mateusz Gawron, 
Jakub Ochman, Dawid Karpiński, 
Wojciech Wiśniewski, Kamil Banyś, 
Konrad Spurna.

mencie i przyjąć w głosowaniu Rady. 
Konsekwentne trzymanie się zapisów 
powinno dać konkretne efekty 
w przyszłości. 
Opracowanie dokumentu, zawierają-
cego zapis o strategii rozwoju gminy, 
może stanowić m.in. doskonały po-

czątek w drodze do pozyskania dodat-
kowych funduszy strukturalnych, 
długoterminowa perspektywa przyję-
tych celów strategicznych da bowiem 
szeroki obraz przyszłości gminy, jej 
plan działania i oczekiwane rezultaty. 
Nowe przepisy mogą być dla gmin 
doskonałym narzędziem, dającym 

Ciąg dalszy ze str. 1. szansę na  metodyczny rozwój, ale, 
aby tak się stało, przed nami jeszcze 
sporo pracy. Jak zwykle ważne jest 
także zgodne działanie na rzecz roz-
woju lokalnego na wielu szczeblach, 
co polecamy pamięci wszystkich, ma-
jących ambicje wpływać na losy „sza-
rych” obywateli.



W tej sytuacji burmistrz Jan Łaksa 
zintensyfikował zabiegi, aby środki 
nie przepadły i zaproponował wła-
dzom wojewódzkim przejęcie przez 
Gminę wykonania tego zadania. 
W wyniku kolejnych rozmów, Za-
rząd Województwa podjął 17 sierp-
nia decyzję o wyrażeniu zgody na 
wykonanie wspomnianych prac re-
montowych przez Gminę Wolbrom 
we własnym zakresie (wykonawcą 
będzie MZGKiM). Ostateczną de-
cyzcję w tej sprawie podejmie na 
najbliższym posiedzeniu Sejmik 
Województwa Małopolskiego. 
Na szczęście bez kłopotów została 
ostatnio podpisana umowa współ-
pracy naszej gminy z wojewódz-
twem na remont trasy Zielonki - 
Skała – Sułoszowa - Trzyciąż -Wol-
brom. 33 km drogi wojewódzkiej nr 
794 od Zielonek przez Wolbrom po 
granicę województwa ma koszto-
wać 40 mln zł, z czego wojewódz-
two pokryje 38 mln zł, a lokalne 

samorządy - 2 mln zł, z czego 488 
tys. wyłoży gmina Wolbrom. Re-

mont będzie prowadzony w tym i 
przyszłym roku.

Gmina Wolbrom, która będzie party-

cypować w kosztach remontu, zaak-
ceptowała już umowę na dofinanso-
wane w wys. 10 % kosztów 
nawierzchni i całości kosztów chodni-
ków, czym zobowiązała się do zabez-
pieczenia w budżetach na 2011 i 2012 
szacunkowo 327 398 zł, po połowie 
tej kwoty w obu latach finansowania. 
17 lipca rozstrzygnięto przetarg na 
wykonanie prac remontowych na tej 
trasie. Wygrała go spółka STRABAG 
z Pruszkowa z oferowaną kwotą 30 
866 tys. zł, zatem wkład własny Gmi-
ny ulegnie zmniejszeniu, podobnie 
zresztą jak w wypadku remontu dru-

giego odcinka drogi z Wolbromia do 
Olkusza - rozstrzygnięty 14 lipca 
przetarg wygrała firma z Kobierzyc, 
a koszt w wyniku przetargu zmniej-
szył się do 25 749 478 zł. (pierwotny 
szacunek to 31,5 miliona zł.)
Realizacja inwestycji planowana jest 
na lata 2010 – 2013, z czego rok 
2010 poświęcony będzie na przygoto-
wanie dokumentacji, a faktyczne ro-
boty budowlane mają być rozpoczęte 
w roku 2011. Mamy nadzieję, że nic 
nie stanie na przeszkodzie, bo kolej-
nych zim ta droga może już nie prze-
trwać...



Na pilny remont dachu w Gimnazjum 
nr 1 ze środków zewnętrznych pozyska-
no 20 tys.zł; 16 tys.zł kosztował remont 
pomieszczenia socjalnego przy sali lek-
cyjnej w SP 1 oraz 210 tys.zł (w tym 
50 tys.zł z ubezpieczenia PZU) - remont 
szkoły w Jeżówce, gdzie zimą spłonął 
dach. 
Dla przypomnienia – pożar wybuchł 
w nocy w lutym br. w pomieszczeniu go-
spodarczym użytkowego poddasza bu-
dynku. Ogień rozprzestrzenił się 
w części, gdzie znajdował się gabinet dy-
rektora, pokój nauczycielski i archiwum. 
Spaleniu uległa część więźby i pokrycia 
dachu, jak również wyposażenie po-
mieszczeń. Całkowity koszt zakończone-
go już remontu w Jeżówce, to przeszło 
350 tys.zł. 
Z różnych przyczyn zaplanowane wcze-
śniej kwoty na remonty trzeba było 
zwiększyć w trakcie roku. Tak stało 
się m.in. w Gimnazjum nr 3, gdzie kwo-
tę zwiększono o 46 tys.zł., ponieważ po-

za zaplanowanymi pracami adaptacyjny-
mi pomieszczeń części dawnego interna-
tu na dwie sale lekcyjne i korytarz, 
konieczne okazało się wykonanie nowe-
go pokrycia dachu.. Podobnie 
o 50 tys.zł. zwiększono kwotę na remon-
ty w Przedszkolu nr 2, gdzie trzeba było 
naprawić cieknący dach. Również w Ze-
spole Szkół w Dłużcu o 50 tys.zł. więcej 
przeznaczono na malowanie dachu oraz 
wymianę rynien. Z kolei do remontu sa-
nitariatów w SP w Kąpielach Wielkich 
trzeba było dołożyć 27 tys.zł. 
Wszystkie dodatkowe koszty wiążą się 
z tym, że budynki naszych szkół oraz 
przedszkoli, eksploatowane niekiedy od 
pół wieku, wymagają coraz częstszych 

i bardziej kosztownych remontów, a da-
chy niszczą się podczas zimowego ich 
odśnieżania. 
W zespołach szkół w Wolbromiu i Cheł-
mie, a także w szkołach w Porębie Gór-
nej i Wierzchowisku kontynuowana jest, 
prowadzona od kilku lat, wymiana okien 
na plastikowe. Przy szkołach w Łobzo-
wie, Chrząstowicach i Gimnazjum nr 1 
powstały nowe chodniki z kostki bruko-
wej. Łazienki i toalety są remontowane 
w szkołach w Kąpielach Wielkich, wol-
bromskim Gimnazjum nr 3, przedszkolu 
w Gołaczewach oraz SP nr1. 
Wszystkie prace potrwają do końca wa-
kacji tak, aby młodzież w dobrych wa-
runkach rozpoczęła rok szkolny.

Jak to się dzieje, że w niewielkim, 
bo liczącym ledwie ponad dziewięć 
tysięcy mieszkańców Wolbromiu są 
rozgrywane takiej klasy mecze? – 
dziwią się kibice nie tylko w Mało-
polsce. Dla miejscowych odpowiedź 
jest jasna - to zasługa nowoczesnego 
obiektu, a przede wszystkim troski 
o należyty stan obiektu ze strony 
władz miasta oraz klubu i oczywi-
ście firm sponsorujących działal-
ność III-ligowego Przeboju. 
Ostatnio wkład w rozwój naszej ba-
zy sportowej udało się pozyskać tak-

że z Urzędu Marszałkowskiego 
w Krakowie. Dzięki wsparciu ze 
środków pozabudżetowych Woje-
wództwa i środków własnych gminy 
budynek klubu przeszedł kolejną re-
nowację. Zgodnie z wymogami po-
większone zostały pomieszczenia 
obu szatni, wygospodarowano od-
dzielne pomieszczenia i pokoje dla: 
delegata lub obserwatora UEFA, le-
karza klubowego, punktu udzielania 
pierwszej pomocy medycznej. Wy-
dzielone zostały też trzy szatnie dla 
grup młodzieżowych. Renowacji 

poddano także murawę. Nowością 
jest bezprzewodowa sieć interneto-
wa dla stanowisk obsługi prasowej, 
którą zapewniła firma ITCOM 
z Wolbromia. 
- Niezmiernie się cieszę, że nasze 
miasto jest coraz bardziej znane na 
sportowej mapie Polski - mówi bur-
mistrz Wolbromia Jan Łaksa. – Roz-
grywanie meczy takiej rangi, jak 
ostatnio, jest doskonałą reklamą na-
szego miasta nie tylko w kraju, ale 
także zagranicą. Wspólnymi siłami 
z miejscowymi sponsorami i przy 
wsparciu finansowym z Urzędu Mar-
szałkowskiego dążymy do tego, aby 
wolbromski obiekt był jak najbar-
dziej odpowiedni do organizacji po-
dobnych imprez piłkarskich.
O to, czy turnieje międzynarodowe 
będą nadal organizowane w Wolbro-
miu, spokojny jest prezes klubu KS 
Przebój, Andrzej Kondziołka. – 
Przeprowadzone ostatnio prace reno-
wacyjne dały nam niejako przepust-

Apteka , ul.1-go Maja 39, 16 – 22.08.2010
Apteka , Plac Wolności 15, 23 – 29.08.2010
Apteka , ul. Skalska 22, 30.08.2010 – 05.09.2010

kę do organizacji kolejnych meczy 
i turniejów z udziałem zespołów za-
granicznych – mówi prezes klubu. - 
Niezwykle pozytywne opinie otrzy-
maliśmy wraz z burmistrzem od 
przedstawicieli Polskiego Związku 
Piłki Nożnej i Małopolskiego ZPN 

tuż po meczu Polska- Szkocja. Nato-
miast mecze Regions Cup potwier-
dziły opinie o tym, że warto 
w Wolbromiu grać w futbol, na na-
prawdę pięknym boisku i w obecno-
ści doskonałych kibiców licznie 
zajmujących trybuny.



Urząd Miasta i Gminy w Wobromiu, 
ul.Krakowska 1, 32-340 Wolbrom 
fax. (032) 644 22 88, tel. (032) 644 23 04 w. 345. 
e-mail: promocja@umigwolbrom.pl

Ewa Barczyk

Ewa Barczyk, Urszula Baran, Wiesław Biernacki,
Paulina Machajska.

MEDIANA Firma Usługowo-Informacyjna, 
Siemianowice Śląskie, 
www.mediana.biz.pl

 5000 szt.

                                                                          

Wystąpi m.in. Grupa ELO oraz gru-
pa The Beatles Revival Band Prague 
z Czech, której z powodu nagłego 
załamania pogody nie udało się wy-
stąpić przy okazji akcji „Cała Polska 
czyta Dzieciom” w maju tego roku. 
Podczas festynu zaplanowane są 
również imprezy towarzyszą-
ce, m.in. akcja informacyjna na te-
mat programu dopłat z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej do kredytów na ko-
lektory słoneczne podgrzewające 
wodę.
Będzie także rozstrzygnięty konkurs 
LGD na produkt lokalny, który w na-
grodę uzyska znak promocyjny 
„Nad Białą Przemszą”.
Ubiegłoroczna impreza – pierwsza 
tego typu w Wolbromiu - była bar-
dzo udana, mamy więc nadzieję że 
i tym razem wszystko się znakomi-
cie uda.




