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Dobrze bawili się nawet ci, którzy by-
li na takim koncercie po raz pierwszy, 
bo zwykle gustują w innych rodzajach 
rozrywek... Szczególnie wzruszająco 
było pod koniec, kiedy grupa dzieci 
dziękowała na scenie wszystkim, dzię-
ki którym udało się zorganizować to 
nasze małe swoiste pospolite ruszenie 

otwartych serc i portfeli. Gorące „Bóg 
zapłać” usłyszeli wszyscy organizato-
rzy i darczyńcy: burmistrz Jan Łaksa 
i wiceburmistrz Katarzyna Gamrat, 
Piotr Gamrot – pomysłodawca impre-
zy, zespół PECTUS z ekipą, który za-
grał za symboliczne honorarium, 
prezesi i dyrektorzy firm: 

Mamy nadzieję, że następny koncert 
charytatywny uda się zorganizować 
w Wolbromiu łatwiej i w bardziej 
przyjaznej atmosferze, tylu wszak do-
brych i życzliwych ludzi mieszka 
w naszej gminie! 

Panie Burmistrzu, co będzie dla 
Pana priorytetem?
Po dokonaniu wyboru dotychczaso-
wego burmistrza na następną kaden-
cję nie można oczekiwać 
rewolucyjnych zmian. Za swoje 
pierwsze i podstawowe zadanie 
uznaję konsekwentne doprowadze-
nie do końca rozpoczętych poważ-
nych działań. Gmina ma podpisane 
umowy, wiążące się z dużymi nakła-
dami finansowymi, które trzeba 
kontynuować. Są wśród nich remon-

ty odcinków dróg wojewódzkich 
biegnących przez naszą gminę: Ol-
kusz-Wolbrom-Miechów, Strzego-
wa-Wolbrom, Wolbrom-Zielonki, 
budowa nowych chodników. Są pla-
ny budowy sali gimnastycznej przy 
Zespole Szkół, do których powiat 
chce wrócić, po pierwszym nieuda-
nym podejściu i oczekuje od nas 
jeszcze większego zaangażowania 
finansowego niż pierwotnie. Rozu-
miemy potrzeby i podtrzymujemy 

ciąg dalszy na str. 5.



Miejsko-Gminne Centrum Medycze WOL-MED Wolbrom tel. 32 644 10 29
Straż Pożarna – 998
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Wolbromiu tel. 32 647 25 70
Zespół Ratownictwa Medycznego w Olkuszu  tel. 32 645 20 02
Komisariat Policji w Wolbromiu tel. 32 649 33 50
Straż Miejska w Wolbromiu tel. 32 644 15 15,  662 298 296
Urząd Miasta i Gminy Wolbrom
tel. centrala – 32 644 23 04, 32 644 23 36, 32 644 23 20, tel. sekretariat – 32 644 12 60
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tel. 32 644 17 56, 32 644 17 72
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 32 644 10 75
Wolbromski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
Oczyszczalnia Ścieków – tel. 32 644 12 54
Dział Eksploatacji Sieci – tel. 32 644 11 35
Centrum Kultury, Promocji i Informacji w Wolbromiu 32 6441 341
Placówka energetyczna (Enion SA. Punkt handlowej obsługi klienta Wolbrom) tel. 32 644 10 39
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego - tel. 66 22 98 300

W/w służby zaproponowały, aby-
śmy w specjalny sposób oznakowali 
w swojej komórce numer służący 
w nagłych wypadkach do kontaktu 
z bliskimi osoby poszkodowanej. 
Bardzo często telefon komórkowy 
jest jedynym przedmiotem, który 
można przy takiej osobie znaleźć. 
Szybki kontakt pozwoliłby na uzy-
skanie takich informacji jak: grupa 
krwi, przyjmowane leki, choroby 
przewlekle, alergie, itp. 
Ratownicy zaproponowali, aby każ-
dy w swoim telefonie umieścił na li-
ście kontaktów osobę, z którą należy 
się skontaktować w nagłych wypad-
kach. Numer takiej osoby należy za-
pisać pod międzynarodowym 
skrótem ICE (in Case of Emergen-
cy). Wpisanie więcej niż jednej oso-
by do takiego kontaktu wymagałoby 
następującego oznaczenia: ICE1, 
ICE2, ICE3, itd. Oznakowanie zde-
cydowanie ułatwiłoby prace wszyst-
kim służbom ratowniczym. Pomysł 
jest łatwy w realizacji, nic nie kosz-
tuje, a może ocalić życie. Akcja ma 
zasięg europejski. Wpiszcie ten nu-
mer teraz do swojej komórki, bo po-
tem zapomnicie, dzięki temu 
możemy ocalić komuś życie!

Na ostatniej w ubiegłym roku sesji 
Rady Miejskiej w Wolbromiu, przy 
obecności 18 radnych podjęto spraw-
nie i bez większych dyskusji kilka 
uchwał dotyczących bieżącego funk-
cjonowania Gminy. Przegłosowano 
także  uchwałę o wygaśnięciu manda-
tu nowo wybranej radnej, Jadwigi Mi-
zury, która złożyła pisemne 
zrzeczenie się mandatu. Na sesji 13 

stycznia jej miejsce zajął następny 
z listy PSL w okręgu wyborczym nr 1 
w Wolbromiu - Sebastian Woźniak, 
który złożył ślubowanie i podjął pra-
cę w Radzie. /Sprawozdanie z III se-
sji można przeczytać w Internecie na 
www.wolbrom.pl, a  o IV sesji RM 
napiszemy w następnym numerze 
KW/

E. Barczyk

Wolbrom, dnia 10.01.2010 r
Nr WG.72241/24/2010/2011

Na podstawie art.37 ust.1, art.38 i art .40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity:Dz.U. z 2010 r. Nr 102 , 
poz. 651 z późn. zm./ oraz § 3 ust.1, § 4 , § 6 i § 13 rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz.U. z 2004 r., Nr 207, poz. 
2108/

Zgodnie z obowiązującym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i Gminy Wolbrom zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/228/08 
z dnia 27.10.2008 r., ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym, Województwa Mało-
polskiego Nr 852  z dnia 15 grudnia 2008 roku – działki: nr 318/3, nr 317/3 
i nr 316/3  znajdują się na terenach oznaczonych symbolem ZR – tereny zieleni nie 
urządzonej, obowiązuje zakaz zabudowy.

Postąpienie ceny nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągle-
niem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Do udziału w przetargu dopuszczeni zostaną oferenci, którzy wpłacą wadium 
w pieniądzu w wysokości 2000,00 zł /słownie:  dwa tysiące złotych/ na działkę 
nr 318/3, wadium w wysokości 900,00 zł /słownie; dziewięćset złotych/ na działkę 
nr 317/3 i wadium w wysokości 1.900,00 zł /słownie; tysiąc dziewięćset złotych/ 
na działkę nr 316/3. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Wol-
bromiu lub na konto BS w Wolbromiu  90 84500005 0000 0000 64930012 do 21 
lutego 2011 roku do godz.14-tej. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, 
w którym kwota wadium wpłynęła na konto tut.Urzędu.

Wadium ulega przepadkowi w  razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wy-
grał, od zawarcia umowy, w  terminie 28 dni od dnia przetargu.
Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na po-
czet ceny nabycia nieruchomości.
Wpłacone wadium przez osoby, których oferta nie została przyjęta podlega zwroto-
wi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na konto ban-
kowe wskazane przez oferenta.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości 
o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia 
rozstrzygnięcia przetargu.
Koszty związane z zawarciem umowy przeniesienia własności nieruchomości oraz 
opłaty sądowe ponosi nabywca.
Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu, 
zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Mia-
sta i Gminy Wolbrom.
Bliższe informacje na temat w/w nieruchomości można uzyskać w  Urzędzie Mia-
sta i Gminy w Wolbromiu ul.Krakowska 1 pok.225.

Wolbrom, dnia 10.01.2011 r
Nr WG.72241/33/2010/2011

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami / 
oraz art. 4 pkt 9 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie-
ruchomościami / tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn.zmianami/

Zgodnie z miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i 
gminy Wolbrom zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/228/08 z dnia 
27.10.2008 r.,ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym  Województwa Małopolskiego Nr 
852 z dnia 15.12.2008 r., działka nr 4970/517 znajduje się na terenach oznaczonych 
symbolem - A 19U – tereny zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym z pod-
stawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi handlu, gastronomii, rzemiosła i innej 
działalności usługowej wraz z parkingami.
Jednocześnie informuje się, że przez w/w działkę przebiega kabel energetyczny, które-
go koszt przesunięcia będzie musiał ponieść nabywca.

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 21 dni, tj. od 18 stycznia 2011 roku do 
9 lutego 2011 roku.
Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami / tekst 
jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami/ osoby, którym przysłu-
guje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości umieszczonej w powyższym wykazie 
mogą składać wnioski do Urzędu Miasta i Gminy w Wolbromiu o ich nabycie w ciągu 
6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
Szczegółowe informacje na temat w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędu Mia-
sta i Gminy w Wolbromiu Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieru-
chomościami ul. Krakowska 1.



Apteka ,os. Skalska Pawilon A, 10 – 16.01.2011

Apteka  ul. 1-go Maja 39, 17 – 23.01.2011

Apteka  Plac Wolności 15, 24 – 30.01.2011

Miasto Wolbrom

Gmina Wolbrom:
Brzozówka, Wierzchowisko, Sulisła-
wice, Lgota Wielka, Budzyń, Poręba 
Górna, Zasępiec, Chełm kol. Grabie, 
Szwajcary, Zapielniki.
Gmina Trzyciąż:
Trzyciąż, Podchybie, Sucha, Porąb-
ka, Glanów, Imbramowice, Ściborzy-
ce, Zagórowa, Tarnawa, Zadroże, 
Jangrot, Michałówka, Milonki, Ma-
łyszyce.

Gmina Wolbrom:
Gołaczewy (kolonie: Stara Wieś, 
Piaski, Nadmłynie, Chełmska, Su-
ska), Chrząstowice, Zarzecze, Lgo-
ta Wolbromska, Dłużec, 
Domaniewice, Załęże, Strzegowa, 
Kąpiele Wielkie, Kąpiołki, Łobzów, 
Boża Wola, Poręba Dzierżna, Je-

żówka, Podlesice II, Zabagnie, Ka-
liś, Miechówka

W przypadku pracy w terenie, spra-
wy do dzielnicowych należy zgła-
szać do 

W. Biernacki

Następnie radni zadawali burmistrzo-
wi pytania, a najwięcej z nich doty-
czyło zimowego utrzymania dróg. 
Radny Maciora interesował się ile 
Gmina wydała dotychczas na odśnie-
żanie i czy w budżecie nie zabraknie 
środków na ten cel – odpowiadający 
na pytanie burmistrz poinformował, 
że od stycznia do dnia sesji na zimo-
we utrzymanie dróg wydaliśmy ok. 
280 tys. zł i nie ma zagrożenia, aby 
Gmina przestała odśnieżać z powodu 
braku środków. Wyjaśniał także, że 
w przypadku szczególnie nasilonych 
opadów nie da się odśnieżyć jedno-
cześnie wszystkich dróg, ale służby 
odpowiedzialne robią wszystko, co 
jest możliwe, aby jak najszybciej li-
kwidować problemy. Przypomniał, że 
z Wolbromia wywieziono nadmiar 
śniegu z najbardziej ciasnych ulic 
i chodników, co znacznie poprawiło 
sytuację, a na kolejne wywózki, 
zwłaszcza z dróg wojewódzkich i po-

wiatowych będzie można liczyć w no-
wym roku, czyli za środki z nowych 
budżetów. Na prośbę radnej Jolanty 
Gamrot odśnieżany będzie chodnik 
przez park, którym idą do szkoły 
uczniowie ZS Pod Lasem, a radny 
Golda uzyskał zapewnienie, że nawet 
dwa domy przy drodze na Zapilniki 
nie pozostaną bez dojazdu po opa-
dach. Władze Gminy na prośbę rad-
nych Łyska i Kazimierskiej 
wystosują pisemne prośby o skutecz-
niejsze odśnieżanie niektórych waż-
nych dróg zarządzanych przez Powiat.
Poza tym zadano wiele pytań o inne 
sprawy, m.in. radny Osuch kolejny 
raz pytał o możliwość polepszenia ko-
munikacji telefonicznej w okolicach 
Poręby Dzierżnej i pytał ile Gmina za-
rabia na dzierżawie miejsca pod prze-
kaźniki telefonii komórkowej – jest 
to kwota za wynajem powierzchni na 
dachu Urzędu zasilająca budżet 
w wys. 20 tys. zł rocznie.
Radny Maciora interesował się czy 
20 grudnia zostały sprzedane działki 
wystawione do przetargu – nie zosta-
ły, ale w drugim terminie nie ulegnie 
zmniejszeniu ich cena wywoławcza. 
Uzyskał również informację, że Gmi-
na nadal oczekuje z niecierpliwością 
na decyzję środowiskową w związku 
z planami budowy obwodnicy Wol-
bromia. 

E. Barczyk

Mandaty po Ryszardzie Januszku, 
Romanie Żelaznym (wygrali wybory 
na wójta w Bolesławiu i Trzyciążu 
w pierwszej turze) i Janie Łaksie, Da-
riuszu Rzepce i Kazimierzu Ściążko 
(Wolbrom, Olkusz i Klucze – wybra-
ni w drugiej turze) już na następnym 
posiedzeniu Rady obejmą składając 
ślubowanie ich następcy - Andrzej 
Osuch, Zdzisław Skoczyń, Jerzy So-
śnierz, Barbara Rzońca i Danek Ziar-
no. 
Na miejsce nieetatowego członka Za-
rządu Powiatu, które po pierwszej tu-

rze wyborów objął Jan Łaksa (przed 
ślubowaniem na burmistrza musiał 
z tej funkcji zrezygnować) radni po-
wiatowi wybrali Czesława Żaka 
z SLD. Kandydaturę zgłosił starosta 
Jerzy Kwaśniewski. Na nowego 
członka Zarządu, który musiał zrezy-
gnować z dotychczas pełnionej funk-
cji przewodniczącego komisji 
rewizyjnej, zagłosowało 13 z 16 rad-
nych.
Podczas sesji wybrano również no-
wych delegatów do Stowarzyszenia 
Gmin i Powiatów Małopolski oraz 
Związku Powiatów Polskich. Pojawi-
ły się wątpliwości co do sensu 
uczestnictwa w tych stowarzysze-
niach. Marcin Cockiewicz intereso-
wał się jakie korzyści płyną 
z przynależności do organizacji i ile 
to kosztuje. Składka w Związku Po-
wiatów Polskich wynosi 10 gr od 
mieszkańca powiatu, co daje rocznie 
11 393 zł. Natomiast składka na 
rzecz SGiPM to 2 gr rocznie od 
mieszkańca, czyli w sumie 2 300 zł. 
Po burzliwej dyskusji zdecydowano, 
że Olkusz będzie nadal miał swoich 
reprezentantów w obydwu stowarzy-
szeniach, ale w SGiPM nie będzie to 
już Jerzy Górnicki, lecz wicestarosta 
Henryk Kieca, a delegatem Powiatu 

Olkuskiego do Związku Powiatów 
Polskich zamiast Leszka Konarskie-
go, ponieważ nie ma go już w skła-
dzie Radzie Powiatu, będzie teraz 
starosta Jerzy Kwaśniewski.
Powołano również skład 7-osobowej 
Rady Społecznej ZOZ, co oznacza 
zmniejszenie ilości członków o 2 
osoby. Jest to spowodowane tym, że 
przekształcenie ZOZ w NZOZ No-
wy Szpital w Olkuszu znacznie ogra-
niczyło zadania, jakim zajmowała 
się dotychczas Rada Społeczna. 
Zgodnie z ustawą jej przewodniczą-
cym został starosta Jerzy Kwaśniew-
ski. Przedstawicielem z ramienia 
wojewody jest Marek Świerczek, 
a przedstawicielami wybranymi 
przez Radę Powiatu zostali: Marek 
Cebo, Włodzimierz Łysoń, Marek 
Dąbek, Hanna Strózik-Walczak i An-
drzej Wójcik.
Zadecydowano, że w tej kadencji bę-
dzie tylko dwóch, a nie trzech jak do 
tej pory, etatowych członków Zarzą-
du. Są nimi jedynie starosta i wice-
starosta, zatem, pełnione w ubiegłej 
kadencji przez Jerzego Górnickiego, 
stanowisko etatowego członka Zarzą-
du zostało zlikwidowane.

E. Barczyk



Podopieczni z Ochronki Betlejem, prowa-
dzonej przez Karmelitanki Dz. Jezus - 
Siostry Milenę i Antonettę, przy pomocy 
dotacji z 

 przygo-
towały przedstawienie jasełkowe, 
w którym dzieliły się z widzami refleksją 
na temat Bożego Narodzenia w kontek-
ście dzisiejszych zabieganych czasów 
i poruszających się w społecznym tłumie 
samotnych w głębi serca ludzi. 
Piękne przedstawienie mogli podziwiać 
najpierw członkowie rodzin małych akto-
rów, a następnie wielu ludzi dobrej woli, 
którzy wspomagają działania Ochronki 
przez cały rok. Chwile zadumy nad tym 
co powinno być dla nas naprawdę ważne 
zakończyło spotkanie opłatkowe, podczas 
którego dzieci dziękowały dobroczyńcom 
za pomoc i opiekę.

Tradycyjne polskie jasełka, z kolędujący-
mi pastuszkami spod Giewontu, diabłem 
i kolędnikami, Herodem i szukającymi no-
wo narodzonego króla Mędrcami ze 
Wschodu i w końcu betlejemską stajenką 
z maleńkim (żywym!) Jezuskiem mogli 
podziwiać uczniowie Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Wolbromiu na ostatnim przed-
świątecznym spotkaniu na swojej sali 
gimnastycznej. Piękne przedstawienie 
świąteczne, które przygotowali uczniowie 
reprezentujący wszystkie klasy, pod kie-
rownictwem siostry Mileny, katechetki 
podobało się bardzo wszystkim widzom: 
dzieciom, wychowawcom, rodzicom i za-
proszonym na spotkanie władzom gminy: 
burmistrzowi Janowi Łaksie i wicebur-
mistrz Katarzynie Gamrat. 

Tradycją w okresie przedświątecznym sta-
ły się również uroczyste spotkania 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Wolbromiu 
z byłymi pracownikami. Przy wspólnym 
stole z burmistrzem spotykają się senio-
rzy, którzy pomimo odejścia na zasłużony 
odpoczynek zawsze są mile widziani 
w dawnej pracy. Nie obyło się bez wspo-
mnień, wymieniano doświadczenia z aktu-
alnego życia emerytów. Burmistrz 
dziękował za lata przepracowane na rzecz 
miasta i jego mieszkańców, a na koniec 
burmistrz złożył wszystkim zebranym naj-
lepsze życzenia oraz wiele pomyślności 
w nowym 2011 roku. 

W ostatnią sobotę wigilijno-noworoczne 
spotkanie opłatkowe odbyło się także 
w remizie OSP w Załężu. Jego organizato-
rami były miejscowe Koło Gospodyń 
Wiejskich oraz Ochotnicza Straż Pożarna 
Załęże. Oczywiście i tutaj nie zabrakło 
tradycyjnego łamania się opłatkiem oraz 
samych ciepłych życzeń ze strony burmi-
strza i jego zastępczyni. W spotkaniu 
uczestniczyli także księża, przedstawicie-
le władz samorządowych z gminy Klu-
cze, powiatu i województwa oraz 
mieszkańcy Załęża. Spotkaniu towarzy-
szyły kolędy w wykonaniu miejscowych 
dziewcząt.

P. Machajska, E. Barczyk



Dziś problemem jest to, że ludzie za-
tracili się w życiowej gonitwie i nie 
zagubili potrzebę wiary w Pana Boga. 
Nie mają czasu zatrzymać się i prze-
myśleć swojego życia - zastanowić 
się co jest dobre, a co złe. Dziś jeste-
śmy zamroczeni wieloma sprawami. 
Czasem jednak przychodzi moment, 
kiedy Bóg mówi Poczekaj jak cię rąb-
nę...to we wszystko uwierzysz. 
Jak dotrzeć do zabieganego człowie-
ka, aby uzmysłowić mu, że w kontek-
ście narodzin Jezusa warto zatrzymać 
się na chwilę i popatrzeć na siebie, ale 
i drugiego człowieka z perspektywy 
wieczności, a nie tylko kruchości, któ-
ra cechuje nasze ziemskie życie? 
Pokazane przez młodych arty-

stów przedstawienie „Poczekaj jak 
cię rąbnę to we wszystko uwierzysz” 
to historia o Marcinie i Gabrysi. Pew-
nego dnia Marcin (dla którego od 
dawna postać Boga jest co najwyżej 
fikcją literacką) spotkał na swojej ży-
ciowej drodze dziewczynkę o imie-
niu Gabrysia, która zgubiła drogę do 
domu. Zmartwiony mężczyzna decy-
duje się pomóc Gabrysi wrócić do do-
mu. Od razu zauważa, że ciepło, 
które od niej emanuje kontrastuje 
z jego chłodnym i nieufnym sposo-
bem bycia. Ta młoda, energiczna, 
z pozoru nieznająca życia dziewczyn-
ka, zaczyna z nim podróżować przez 
świat. I tak spotykają kolejno: zdra-
dzonego przez żonę mężczyznę, to-

piącego smutki w alkoholu, czy sa-
motną, ciężarną kobietę, która, prze-
rażona reakcją najbliższych, 
decyduje się na aborcję. Gabrysia za 
każdym razem potępia wszelkie złe 
uczynki i z wrodzoną subtelnością 
mówi o miłości, a nie zabijaniu. 
Początkowo do Marcina nie dociera 
przekaz, który niosą ze sobą słowa 
małej Gabrysi. Ale później, krok po 
kroku zaczyna rozumieć co tak na-
prawdę jest ważne. Aż wreszcie pęka 
skorupa, którą nawarstwił na nim ota-
czający świat. Nie dzieje się to jed-
nak w przypadkowym miejscu. 
Dziewczynka doprowadziła mężczy-
znę do swojego domu, którym okazał 
się być... kościół. 
A Gabrysia jest jego aniołem, który 
pozwala mu powrócić na właściwe 
tory. 
W sztuce nie zabrakło odwołań do 
scen biblijnych. W kontekście zdra-
dy, alkoholizmu, aborcji młodzi arty-
ści pokazali przykład Maryi i Józefa, 
którzy żyli w bardzo trudnych cza-
sach, a nie poddali się i dzięki moc-

nej wierze potrafili przejść przez ten 
trudny dla nich okres. 
Spektakl, który bardzo podobał się 
zgromadzonej licznie publiczności 
(na widowni nie zabrakło władz Wol-
bromia) wypełniły utwory muzyczne 

wykonywane przez solistki z zespołu 
Agnus Dei oraz słowa poezji ks. Jana 
Twardowskiego. 
 

Relacja - Paweł Gamrot
zdj. - Paula Dziubdziela

Ochronka Betlejem w Wolbromiu, 
działająca przy Zakonie Sióstr 
Karmelitanek Dz. Jezus już 10 
lat, służy pomocą dzieciom w wie-
ku od 6 do 18 lat z rodzin wielo-
dzietnych, niewydolnych wycho- 
wawczo, dysfunkcyjnych, potrze-
bujących wsparcia moralnego, 
duchowego, psychicznego i wy-
chowawczego z terenu gminy Wol-
brom. Organizuje im czas 
zarówno w ciągu roku szkolnego, 
jak i wypoczynek zimowy i letni.
Siostry z wielkim zaangażowa-
niem opiekują się dziećmi, które 
mają trudniejsze niż rówieśnicy 
dzieciństwo, zagospodarowując 
im czas wolny w sposób pożytecz-
ny i bezpieczny. Podczas codzien-
nych zajęć dzieci korzystają 
z opieki, wyżywienia, zajęć rucho-
wych, świetlicowych oraz mogą 
w spokoju i - jeżeli jest taka po-
trzeba - z pomocą odrobić lekcje.
W ciągu roku szkolnego Ochron-
ka daje schronienie dzieciom po 
szkole do godzin wieczornych. 
Podczas ferii i wakacji dla pod-
opiecznych organizowane są wy-
jazdy na wypoczynek. 
Działalność Ochronki jest chary-

tatywna i opiera się wyłącznie na 
wolontariacie, darowiznach ze 
strony firm i dobrych ludzi oraz 
środkach pozyskiwanych z kon-
kursów i grantów. 

 
E.Barczyk

wcześniejsze deklaracje, ale na wię-
cej gminy po prostu nie stać. 
Mamy wiele zadań własnych, które 
nie mogą czekać: kończymy kanali-
zację w kolonii Grabie oraz  ul. Łu-
kasińskiego, Słowackiego i Polnej, 
oczekuje na nią Łobzów i inne miej-
scowości. Przygotowujemy prze-
targ na projekt modernizacji 
oczyszczalni ścieków. Po zimie 
znów trzeba będzie rozpocząć kolej-
ne remonty dróg gminnych, budyn-
ków placówek oświatowych i 
innych, będących w naszym zarzą-
dzie, spraw jest mnóstwo... Gmina 
musi po prostu na bieżąco sprawnie 
funkcjonować.
Czy Gmina podoła wszystkim zada-
niom?
Jestem realistą – będzie ciężko. 
Wpływów do budżetu nie przyby-
wa, za to systematycznie zwiększa 
się lista zadań, także tych przekazy-
wanych gminom, bez dokładania 
środków finansowych na ich reali-
zację. W rzeczywistości nie uda się 
zapewne spełnić wszystkich postu-
latów i pragnień. Nie oznacza to 
jednak, że nie będziemy walczyć. 
Sprecyzowaliśmy już nasze zasadni-
cze cele, określiliśmy też o jakie 
środki zewnętrzne będziemy się sta-
rać i jakie programy dofinansowy-
wane ze źródeł pozabudżetowych 
są dla nas ważne. Pomimo ciężkich 

czasów i kryzysu gmina nie może 
stać w miejscu. Chcemy realizować 
plany stanowczo, konsekwentnie, 
ale bez demagogii. Obiecywanie 
gruszek na wierzbie pozostanie do-
meną opozycji. 
Czy zamierza pan coś zmienić w 
stosunku do poprzedniej kadencji?
Ostatnia kampania wyborcza była 
dla mnie źródłem wielu doświad-
czeń i inspiracji. Zdaję sobie spra-
wę, że nie sposób przekonać 
wszystkich o ograniczoności środ-
ków w budżecie. Oczekiwania spo-
łeczne są wielkie, znacznie 
przekraczają możliwości gminy. 
Niemniej jednak uważnie wsłuchi-
wałem się w głos ludzi na spotka-
niach wyborczych – o wielu 
poruszanych sprawach wiedziałem 
wcześniej, część była dla mnie no-
wością. Chciałbym zająć się wielo-
ma z nich, trzeba będzie ustalić 
kolejność, bo wszystkiego na raz 
nie uda się zrobić z pewnością. Jest 
to ogrom pracy, ale nie jest to dla 
mnie nowość. Z optymizmem pa-
trzę w przyszłość, będę robił co 
trzeba i postaram się, aby z każdym 
dniem mieszkańcom naszej gminy 
żyło się coraz lepiej.
Pozostaje nam zatem tylko życzyć 
Panu  powodzenia.
Dziękuję bardzo.

Rozmawiała E. Barczyk
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Partnerstwo tworzy pięć Lokalnych 
Grup Działania: LGD Blisko Krako-
wa ze Skawiny, LGD dla Obszarów 
Wiejskiej Gminy Olkusz, LGD Nad 
Białą Przemszą z gmin: Klucze, Bo-

lesław, Trzyciąż i Wolbrom, LGD 
Partnerstwo Na Jurze z Chrzanowa 
oraz reprezentujący Krzeszowice - 
LGD Zdrój. Inicjatywa ma charak-
ter otwarty, co oznacza, że przystą-
pić do niej mogą także inne 
organizacje, które chcą działać 
zgodnie z celem partnerstwa. 
Z zapisów partnerskiej umowy wy-
nika, iż partnerzy chcą zająć się 
przede wszystkim intensyfikowa-
niem współpracy między lokalnymi 
samorządami, organizacjami poza-
rządowymi i innymi podmiotami, 
działających dla szeroko rozumiane-
go rozwoju regionu. 
Co to oznacza w praktyce? Przykła-

dem pierwszej inicjatywy Partner-
stwa LGD jest opracowanie projek-
tu wdrożenia spójnej polityki 
rozwoju turystyki weekendowej 
w Małopolsce Zachodniej. Projekt 
obejmować ma promocję najcie-
kawszych atrakcji turystycznych na 
obszarach poszczególnych LGD, 
wyodrębnienie spójnej i atrakcyjnej 
oferty dla turystów weekendowych, 
a także jednolitej marki i hasła re-
klamującego walory turystyczne 
Małopolski Zachodniej. O pienią-
dze na ten cel Partnerstwo LGD za-
biegać będzie w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa 
Małopolskiego.

Jak poinformował nas burmistrz 
Jan Łaksa zmiany mają na celu 
usprawnienie pracy urzędu, przy 
jednoczesnym wprowadzeniu 
oszczędności, przez zmniejszenie 
liczby etatów i kosztów. Likwida-
cji uległy dwie komórki organiza-
cyjne: Biuro Prawne, zadania 
którego będą zlecane zewnętrznej 
kancelarii prawnej oraz Referat 
Planowania Przestrzennego, który 

wchodził w skład Wydziału Tech-
niczno-Inwestycyjnego.
Również od 1 stycznia obowiązki 
dyrektora Centrum Kultury, Infor-
macji i Promocji przejął dotych-
czasowy kierownik Kancelarii 
Głównej UMiG Piotr Gamrot, któ-
ry ma w planach oddłużenie jed-
nostki i znaczne poszerzenie jej 
oferty, rozbudowę zaplecza, 
w tym pozyskanie środków na mo-
dernizację kina oraz organizację 
większej liczby imprez i koncer-
tów. 
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Na ostatnim przed świętami posie-
dzeniu Zarządu Województwa Ma-
łopolskiego, 23 grudnia 2010 r. 
została podjęta decyzja, z której 
wynika, że ponad 71 mln zł wspar-
cia z Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 
2007-2013 zostanie przeznaczone 
na remont trzech odcinków dróg 
wojewódzkich o znaczeniu regio-
nalnym.
Wśród nich - 26,4 mln zł dofinanso-
wania przyznano na przebudowę 
drogi wojewódzkiej nr 783 na od-
cinku Wolbrom-Miechów w ra-
mach Osi Priorytetowej 4. 
„Infrastruktura dla rozwoju gospo-
darczego”, Działanie 4.1. „Rozwój 
infrastruktury drogowej”, Schemat 
A: „Drogi o znaczeniu regional-
nym” MRPO. Zarząd Wojewódz-
twa podjął uchwałę w sprawie 
realizacji tego projektu. Inwestycja 
ma zostać zrealizowana do 2 lipca 
2013 r. Droga nr 783 zostanie także 
przebudowana na odcinku Olkusz-
Wolbrom. Projekt wybrany przez 
władze regionu do realizacji w ra-
mach tego samego schematu otrzy-
ma 22,2 mln zł dofinansowania. 
Także w tym wypadku prace mają 
zakończyć się do 2 lipca 2013 r.
Zarząd Województwa zadecydował 
także o realizacji projektu pod na-

zwą „Modernizacja drogi woje-
wódzkiej nr 977 na odcinku Tar-
nów – Konieczna” w ramach tego 
samego schematu. Dofinansowanie 
wyniesie 22,9 mln zł, a prace mają 
się zakończyć do 30 grudnia 
2011 r. 
Zarząd Województwa wybrał też 
do realizacji projekt pod nazwą 
„Rozwój dostępu do usług elektro-
nicznych w Małopolsce” w ramach 
Osi Priorytetowej 1. „Warunki dla 
rozwoju społeczeństwa opartego na 
wiedzy”, Działanie 1.2 „Rozwój 
społeczeństwa informacyjnego” 
Małopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata 2007-
2013. Przedsięwzięcia otrzyma 
2,9 mln zł dofinansowania. Projekt 
ma zostać zrealizowany do 30 
września 2012 r. Dzięki temu w jed-
nym będzie można znaleźć formula-
rze elektroniczne, sprawdzać status 
spraw wnoszonych do odpowied-
niej instytucji czy uzyskiwać decy-
zje administracyjne bez 
konieczności wizyty w urzędzie. 
Stworzona platforma ustandaryzuje 
proces wnoszenia spraw, ich reali-
zacji jak i komunikacji. Natomiast 
jednostkom administracji samorzą-
dowej da nowe narzędzie umożli-
wiające w przyjazny sposób 
komunikować się z obywatelem po-
przez sieć Internetową. System bę-
dzie dawał możliwość integracji 
różnego rodzaju stosowanych roz-
wiązań zarówno na poziomie admi-
nistracji rządowej, jak 
i samorządowej (regionalnej i lokal-
nej). 
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Projekt jest współfinansowany przez 
Unię Europejską z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007 – 2013 oraz 
środków własnych gminy przy następu-
jącym podziale środków finansowych:
Całkowita wartość projektu: 
1 152 631,34 zł.
Całkowite wydatki kwalifikowane w ra-
mach projektu: 946 544,05 zł.
Europejski Fundusz Rozwoju Regional-
nego: 662 580,83 zł.
Środki własne Gminy Wolbrom: 
490 050,51 zł.
I etap oczekiwanego od wielu lat grun-
townego remontu Centrum Kultury ku 
zadowoleniu wszystkich mieszkańców 
gminy dobiegł końca. O to, aby nasza 
największa w gminie placówka kultural-
na odzyskała swą świetność z uporem 
i konsekwencją zabiegały władz samo-
rządowe. Każdy z nas był świadkiem te-
go, jak stara, zniszczona elewacja 
budynku nabierała barw. Dziś możemy 
z duma popatrzeć na budynek, który już 
nie straszy swym wyglądem, wręcz prze-
ciwnie jest ozdobą i chlubą miasta. W ra-
mach remontu i modernizacji budynku 
Centrum Kultury wykonane były prace 
związane z wymianą stolarki okiennej, 
dociepleniem elewacji i dachu budynku, 
wymianą drzwi zewnętrznych, wymianą 
podłogi na scenie, wymiana parkietu na 
sali widowiskowej oraz wykonaniem 
wejścia dla osób niepełnosprawnych. 
Dzięki tym wszystkim pracom budynek 
odzyskał dawny blask. 

U. Baran



Na oficjalnej stronie internetowej Mało-
polskiego Oddziału NFZ napisano: 
„Małopolski Oddział NFZ rozstrzygnął 
większość konkursów na świadczenia 
medyczne finansowane ze środków pu-
blicznych. Od 1 stycznia mieszkańcy 
Małopolski mogą korzystać z 1700 po-
radni specjalistycznych, 259 placówek 
oferujących świadczenia psychiatrycz-
ne, 155 podmiotów zapewni dostęp do 
świadczeń pilęgnacyjno - opiekuńczych 
w ramach opieki długoterminowej, 
w 49 miejscach pomoc uzyskają chorzy 
terminalnie. Szpitalną opiekę medyczną 
zabezpieczą oddziały w 49 placów-
kach. By poprawić dostępność do reha-
bilitacji Małopolski Oddział uzgodnił 
444 umowy na poradnie i zabiegi”.  
W praktyce nie wygląda to jednak zbyt 
„różowo”. O ile 

to już o niektóre świadczenia 
specjalistyczne, które dotychczas mieli-
śmy blisko miejsca zamieszkania nie 
możemy być spokojni. Prawie wszyst-
kie ZOZ-y funkcjonujące naszej gminie 

walczą przez odwołania o utrzymanie 
niektórych, dotychczas funkcjonują-
cych poradni specjalistycznych i możli-
wość powstania nowych.
Na dziś NFZ zdecydował już o podpisa-
niu kontraktów na świadczenie usług 
specjalistycznych w Wolbromiu. 

WOL-MED nie otrzymał kontraktu na 
świadczenie usług w poradni dermatolo-
gicznej i chirurgii urazowo-ortopedycz-
nej, w której na razie lekarze przyjmują 
chętnych za odpłatnością.
Nie udało się też NZOZ-owi uzyskać 
kontraktu na usługi w tak potrzebnych 
pacjentom nowych poradniach gineko-
logicznej i diabetologicznej. Dyrekcja 
złożyła odwołania od decyzji komisji 
konkursowych i trwają na ten temat ne-
gocjacje. 

 skorzystają w tym roku bez-
płatnie tylko z usług logopedy i  fa-
chowców z poradni 
rehabilitacyjno-leczniczej dla dzieci 
z zaburzeniami wieku rozwojowego.

poradni rehabilitacyjnej i pracow-

ni fizjoterapii.
Na razie nie podpisano żadnej umowy 
na świadczenia

, a działających do tej pory na 
terenie Wolbromia (poradnie ginekolo-
giczna, chirurgiczna i reumatologicz-
na). Dyrekcja Nowego Szpitala 
prowadzi negocjacje. 
Kontrakt 

r. otrzymała dotychczas w Wol-
bromiu tylko jedna poradnia – 

.
Działający dotychczas w budynku przy-
chodni przy Skalskiej 22 NZOZ Miej-
sko Gminne Centrum Stomatologii 
Olkusz Sp. z o.o. kontraktu jeszcze nie 
otrzymał, ale się o niego stara.
Będziemy śledzić los dalszych negocja-
cji z NFZ i informować naszych miesz-
kańców o ewentualnych kolejnych 
podpisanych kontraktach. 
Na stronie internetowej Małopolskiego 
Oddziału NFZ zamieszczono informa-
cje dla pacjentów, m.in. spis placówek 
z którymi podpisano kontrakty na ten 
rok. Zmian jest sporo więc może warto 
sprawdzić, czy poradnia, w której do-
tychczas się leczyliśmy, jeszcze funk-
cjonuje: 
http://www.nfz-krakow.pl/index.php?si-
te=art&idd=11&ida=416
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Uczestnicy w ciągu jednej godziny 
mieli do rozwiązania 50 pytań jed-
nokrotnego wyboru. Najlepszym 
okazał się uczeń klasy IV techni-
kum agrobiznesu Adrian Szym-
czyk, drugie miejsce zajął 
Bartłomiej Bocianowski z kl. IIIc, 
trzecie miejsce Michał Skomro kl. 
IIc.
Skład komisji szkolnej weszli: 
mgr. inż. Urszula Łaksa – przewod-
nicząca, mgr. inż. Jan Mazur 
i mgr. inż. Zbigniew Prasełek.
Natomiast 20 grudnia na sali kino-
wej CK uczniowie ZS spotkali się 
z okazji Szkolnego Dnia Przedsię-
biorczości z przedstawicielami firm 
najprężniej działających na terenie 
naszej gminy. Swoje zakłady i ich 

działalność zaprezentowali w cieka-
wych pokazach multimedialnych: 
TRI Poland, FTT Wolbrom SA, LA-
KO i Linter Group. Dobrego pomy-
słu przygotowywania młodych 
ludzi do wejścia w świat biznesu 

gratulował szkole burmistrz Jan 
Łaksa.
Podczas spotkania wręczono nagro-
dy najlepszym szkolnym przedsię-
biorcom.
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Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Wolbromiu przy ul. Skalskiej 22, przeprowa-

dzi zbiórkę publiczną na podstawie decyzji Burmistrza Miasta 
i Gminy Wolbrom nr WOO.5022/2/2010 z dnia 17.12.2010 roku 

w dniach od 03.01.2011 roku do 30.06.2011 roku 
z przeznaczeniem zebranych środków na : 

wsparcie wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wy-
chowawczego w Wolbromiu poprzez zakup materiałów do terapii 
usprawniających ogólny stan zdrowia, sprawność psychoruchową 
i manualną, poprawiających procesy poznawcze (stymulacja zmy-
słów), umiejętność współżycia w grupie, zachowanie przy stole, 

estetyka spożycia posiłku, nakrywanie do stołu, wybieranie samo-
dzielności w zakresie obsługi samego sobie, radzenie sobie w czyn-

nościach dnia codziennego.
Miejsce zebrania ofiar: skarbona stacjonarna  na terenie OREW,

 ul. Skalska 22 w Wolbromiu.

W następnych numerach KW po-
staramy się przedstawiać kolejne 
pomysły naszych gospodyń.

1 kg flaków wołowych
40 dag włoszczyzny
50 dag mięsa wołowego z kością
5 dag tłuszczu
2 łyżki mąki
koncentrat pomidorowy
sól, pieprz, liść laurowy, majera-
nek, imbir, gałka muszkatołowa, 

papryka

Starannie oczyszczone flaki woło-
we kilkakrotnie wypłukać, 2-3 ra-
zy zalać zimną wodą, zagotować, 
odcedzić. Ugotować wywar z wo-
łowiny z kością i 20 dag włoszczy-
zny. Wywar przecedzić, włożyć do 
niego flaki i gotować do miękko-
ści. Następnie 20 dag włoszczyzny 
pokroić w słomkę lub utrzeć na 
grubej tarce do jarzyn, smażyć na 
tłuszczu kilka minut. Ostudzone 
flaki pokroić w cienkie paski, wło-
żyć do wywaru, dodać podsmażo-
ne warzywa i pokrojone mięso 
wołowe. Na suchej patelni zrumie-
nić mąkę, dodać do flaków, dopra-
wić 2-3 łyżkami koncentratu 
pomidorowego, liściem laurowym, 
pieprzem, solą, imbirem, gałką 
muszkatołową i majerankiem.
Smacznego!



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.

                                                                          

W trakcie spotkań z mieszkańcami Wol-
bromia wiele osób zwracało się z proś-
bą do burmistrza Jana Łaksy 
i dyrektora MZGKiM Zdzisława Sko-
czynia o zainstalowanie w krytej pły-
walni dodatkowego zejścia do wody 
z szerszymi stopniami. Padła taka obiet-
nica ze strony burmistrza i dziś może-
my się podzielić dobrą informacją, że 
kosztem prawie 7 tys. złotych została 
spełniona - zakupiono i zamontowano 
dodatkowe schody. Dla starszych osób 
jest to znaczne udogodnienie, a i począt-

kujący użytkownicy basenu będą się 
czuli pewniej.
Dyrekcja MZGKiM ma plany dalszych 
usprawnień i modernizacji naszego ze-
społu basenów. Wiele zależy od pienię-
dzy, ale zarządca obiektu rozważa 
różne możliwości pozyskiwania środ-
ków i skutecznie systematycznie popra-
wia infrastrukturę placówki, co 
doceniają korzystający z basenu. 
Życzymy miłego użytkowania!

E. Barczyk

W wyniku przeprowadzonej zbiórki 
publicznej zebrano środki pieniężne 
do skarbony stacjonarnej w kwocie 
58 528,94 zł (słownie: pięćdziesiąt 
osiem tysięcy pięćset dwadzieścia 
osiem złotych 94/100).

Koszty przeprowadzenia zbiórki pu-
blicznej wyniosły łącznie 1 589,92 
zł w tym na:
1) zakup skarbony stacjonarnej 
1439,60 zł w tym:

-  402,60 zł ze środków własnych,
-  1 037,00 zł ze środków zbiórki 
publicznej.
2) prowizja bankowa 150,32 zł ze 
środków zbiórki publicznej. 
Udział kosztów przeprowadzonej 
zbiórki publicznej w stosunku do 
zebranej kwoty wynosi 2,03 % czy-
li 1187,32 zł. Łączny dochód ze 
zbiórki publicznej pomniejszony 
o wskazane koszty wyniósł 
57 341,62 zł.

Środki finansowe pozyskane przez 
PSOUU Koło w Wolbromiu w ra-
mach w/w przeprowadzonej zbiórki 
zostały w całości przeznaczone na 
refundację kosztów materiałów wy-
korzystanych do terapii usprawnia-
jących ogólny stan zdrowia, 
sprawność psychoruchową i manu-
alną, poprawiających  procesy po-
znawcze (stymulacja zmysłów), 
umiejętność współżycia w grupie, 
zachowanie przy stole, estetyka spo-
życia posiłku, nakrywanie do stołu, 
wyrabianie samodzielności w zakre-
sie obsługi samego sobie, radzenie 
sobie w czynnościach dnia codzien-
nego.

Zarząd Koła Polskiego Stowarzy-
szenia na Rzecz Osób z Upośledze-
niem Umysłowym w Wolbromiu 
oraz Dyrekcja OREW w imieniu 
wychowanków  Ośrodka Rehabilita-
cyjno-Edukacyjno-Wychowawcze-
go składa serdeczne podziękowania 
wszystkim ofiarodawcom.




