
Na miejsce przyjechały JRG PSP 
z Wolbromia oraz ochotnicy 
z OSP z Jeżówki, Kąpiel Wiel-
kich, Zarzecza, Dłużca i Poręby 
Dzierżnej. W trakcie gaszenia, 
nie bacząc na niebezpieczeństwo, 
pracownicy szkoły ratowali 
przed zalaniem i zniszczeniem 
pracownię komputerową i sprzęt 
szkolny, a także wynosili z palą-
cych się pomieszczeń dokumenta-
cję szkolną. Dzięki ich ofiarności 
straty były znacznie mniejsze. 
Następnego ranka po tragicznym 
wydarzeniu w budynku szkoły 
odbyła się narada, podczas której 
burmistrz Jan Łaksa wraz z na-
czelnikiem Wydziału Oświaty 
Pauliną Michalak, dyrektorką 
szkoły Bożeną Szatan, komen-
dantem JRG PSP w Wolbromiu 
Ireneuszem Wolnym, prezesem 
OSP w Jeżówce Józefem Ły-
skiem, pracownikami Wydziału 
Techniczno-Inwestycyjnego 
UMiG Wolbrom Henrykiem 

Świerczkiem i Markiem Kałwą, 
pracowniami szkoły, rodzicami 
uczniów, rozważali sytuację, 
a zwłaszcza możliwości kontynu-
acji nauczania bez dłuższej prze-
rwy. Ponieważ wydawało się, że 
nauka w zniszczonej szkole nie 
będzie możliwa, choćby ze 
względu na bałagan spowodowa-
ny zalaniem, pośród wszystkich 
propozycji, najlepszym rozwiąza-
niem wydawał się dowóz dzieci 
i nauczycieli do pobliskich szkół 
w Łobzowie i Wierzchowisku, 
tak, aby dzieci z własnymi na-
uczycielami mogły normalnie 
pracować. Rodzice od początku 
zgłaszali obiekcje, co do dowozu 
dzieci do szkół poza wsią, dlate-
go wszyscy z niecierpliwością 
oczekiwali na opinię specjalistów 
z nadzoru budowlanego. 
Wkrótce potem odbyły się specja-
listyczne oględziny budynku, do-
konane przez specjalistów z 
Nadzoru Budowlanego, a także 
straży pożarnej i policji – obok 
rutynowego śledztwa, mającego 
na celu ustalenie przyczyn poża-
ru, konieczna była ocena, czy 
uda się w krótkim czasie wrócić 
do normalnej pracy w szkole. Już 
po południu pojawiły się dobre 
wiadomości – Nadzór Budowla-
ny wyraził pozytywną opinię na 
temat stanu szkoły – zezwolono 
na użytkowanie części pomiesz-
czeń na parterze i pierwszym pię-
trze budynku. Zdecydowano, że 
po sprzątnięciu sal i korytarzy, 
dopuszczonych do użytkowania 

ciąg dalszy na str. 4.



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

Harmonogram dyżurów aptek: 
Apteka  ul. Skalska 22, 15 – 21.02.2010
Apteka, ul. Krakowska 58a, 22 – 28.02.2010
Apteka ul. Krakowska 2, 01 – 07.03.2010

Pojawiające się ostatnio w cią-
gu dnia dodatnie temperatury 
powodują, że śnieg, który zale-
ga na dachach domów zaczyna 
się topić, a gdy tylko słupek rtę-
ci znowu spadnie poniżej zera, 
z topniejącego śniegu natych-
miast tworzą się sople. W miej-
sce świeżo strąconych rosną 
wciąż nowe. 
Najgorsza sytuacja jest na uli-
cach w ruchliwym centrum mia-
sta. Sople, ważące nawet po 
kilkanaście kilogramów, stano-
wią ogromne zagrożenie dla 
dziesiątków przechodniów i sto-
jących pod nimi samochodów. 
Wielu przezornych właścicieli 
budynków dba o to, by nawisy 
śnieżne i sople, powstające na 
dachach, oczyszczać na bieżą-
co. Niestety zbyt licznym trze-
ba o tym przypominać, 
a jeszcze bardziej opornym gro-
żą mandaty, ponieważ dbanie 
o bezpieczeństwo przechod-
niów spada na właścicieli bu-
dynków stojących wzdłuż 
chodników.
Burmistrz przypomniał również 
zarządcom budynków użytecz-
ności publicznej – dyrektorom 
szkół, przedszkoli, sklepów i in-
nych o konieczności odśnieża-
nia dachów, zwłaszcza tych, 

szczególnie narażonych na za-
walenie się pod nadmiarem bia-
łego kożucha. Ekipy 
Miejskiego Zakładu Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszkanio-
wej, usunęły nadmiar śniegu 
i sople z dachu na basenie, 
ośrodku zdrowia, zrzucono tak-
że niebezpieczne nawisy z bu-
dynku Urzędu Miasta i Gminy.
Jak w bardzo wielu gminach 
w Polsce, w naszej także koń-

czą się pieniądze, przeznaczone 
w budżecie na odśnieżanie, bo 
chociaż nieustannie narzekamy 
na niedostatecznie oczyszczone 
drogi, maszyny i ludzie pracują 
na najwyższych obrotach. 
W magistracie już głowią się 
gdzie przyciąć, aby nas całkiem 
nie zasypało. Po prostu odzwy-
czailiśmy się chyba od aż tak 
długiego okresu radości ze 
wszystkich uroków zimy... 

Niestety, coraz częściej nasze 
dzieci, zamiast czuć potrzebę ru-
chu na świeżym powietrzu, spę-
dzają kilka godzin dziennie przed 
komputerem. Tymczasem wielo-
godzinne korzystanie z kompute-
ra, podobnie jak długotrwałe 
oglądanie telewizji, przynosi bar-
dzo negatywne konsekwencje. 

→ Po pierwsze, powoduje stop-
niowy zanik więzi rodzinnych 
i możliwości oddziaływań wycho-
wawczych ze strony rodziców. 
→ Po drugie, szkodzi zdrowiu, 
gdyż z jednej strony oznacza wie-
logodzinne wystawienie na pro-
mieniowanie w zamkniętym 
pomieszczeniu, a z drugiej strony 
prowadzi do rezygnacji z ruchu 
i aktywnego wypoczynku na 
świeżym powietrzu. 
→ Po trzecie, korzystając z kom-
putera bez obecności i kontroli ze 
strony rodziców młodzi są nara-
żeni na szkodliwe bodźce psy-

chiczne (przemoc, erotyka) za-
warte w wielu programach kom-
puterowych. 
→ Po czwarte, długotrwałe prze-
siadywanie przy komputerze po-
woduje zmęczenie oraz 
zaniedbywanie obowiązków 
szkolnych i domowych. 
→ Wreszcie prowadzi do popad-
nięcia w uzależnienie, a w konse-
kwencji powoduje szkody 
zdrowotne, utrudnia rozwój inte-
lektualny, osłabia siłę woli i oso-
bowość, a także wrażliwość 
moralną oraz więzi rodzinne i re-
ligijne. 

Mamy jeszcze czas i warunki – 
odszukajmy sanki, wyciągnijmy 
łyżwy, narty zjazdowe i biegowe 
– na małej górce nieopodal domu 
też można świetnie się bawić. 
Ulepmy bałwana! Wszystkim 
wyjdzie to na zdrowie.

Najlepsze zdjęcia zostaną nagro-
dzone drobnymi upominkami, 
a wszystkie zaprezentujemy na 
naszej stronie internetowej.

Zdjęcia z podpisami i kontaktem 
do ich autorów prosimy przesy-
łać do 10 marca drogą mailową 

.



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.

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

 5000 szt.

                                                                 

Środowiskowy Dom Samopomo-
cy w Wolbromiu zachęca wszyst-
kie osoby niepełnosprawne do 
wzięcia udziału w 17 Ogólnopol-
skim konkursie literackim prozy 
i poezji dla osób niepełnospraw-
nych, organizowanym przez Fun-
dację Sztuki Osób 
Niepełnosprawnych w Krakowie.
 
Tematyka utworów jest dowol-
na. Konkurs jest organizowany 

w dwóch kategoriach:
- prozy - nowele, opowiadania, 
reportaże, eseje - do 5 stron ma-
szynopisu
- poezji - zestaw do 3 wierszy 

Każdy uczestnik konkursu może 
przesyłać tylko po jednym zesta-
wie prozy i poezji. 
Utwory oznaczone godłem, w 3 
egzemplarzach (w miarę możli-
wości również na dyskietce lub 

CD), należy przesłać do 
 (decyduje data 

stempla pocztowego) na adres: 

W ubiegłorocznym, 16 Ogólno-
polskim konkursie literackim 
prozy i poezji dla osób niepełno-
sprawnych po raz pierwszy 
wziął udział podopieczny wol-
bromskiego Środowiskowego 
Domu Samopomocy Jarosław 
Biernacki. Jego praca otrzymała 
wyróżnienie.

Serdecznie zachęcamy do pisa-
nia!

Dzieci idące do szkoły od strony 
osiedla Wąwóz Kapkazy mogą do-
stać się na teren szkolny dzięki 
utwardzonej drodze i dodatkowe-
mu przejściu. Dzisiejsi uczniowie 
wchodzą do szkoły przez nowe 
drzwi do pięknie wyremontowa-
nych i odmienionych nie do po-
znania szatni – po dawnych 
„katakumbach” nie pozostał ślad 
– cieszą oko kolorowe szafki, nie 
ma zaduchu, a w powietrzu nie 
pachnie już grzybem i stęchlizną. 
Świetlica, którą ostatnio przysto-
sowano do wydawania posiłków, 
została uzupełniona o nowocze-
sny aneks kuchenny. 
Idąc w górę, widzimy kolorowe, 
odnowione korytarze, dzieci mo-
gą korzystać z pięknych łazienek, 
w których znajdą ręczniki i my-

dło. Na parterze, między innymi 
dzięki pieniądzom z programu Ra-
dosna Szkoła, powstała ostatnio 
piękna sala do ćwiczeń rucho-
wych dla najmłodszych uczniów, 
wyposażona w odpowiedni do po-
trzeb wieku uczniów sprzęt daje 
dzieciom i nauczycielom wiele ra-
dości i pożytku. Przeprowadzono 
także remonty poszczególnych sal 
– odświeżono ściany i podłogi, za-
kupiono część nowych mebli, in-
ne wyremontowano tańszym 
kosztem tak, że dzieci nie niszczą 
już sobie ubrań o wyszczerbione 
krzesła i stoliki. 
Pomalowane na wesołe kolory sa-
le, piękne dekoracje, wiele no-
wych pomocy naukowych dają 
wiele radości dzieciom i ogromną 
satysfakcję dyrektor Elżbiecie Soj-

ce, która pełna energii, nie ustając 
w snuciu kolejnych planów, poka-
zywała zmiany, jakie zaszły 
w szkole wizytującemu budynek 
burmistrzowi Janowi Łaksie. Pani 
dyrektor, w trakcie dyskusji, wca-
le nie chciała przyjąć do wiadomo-
ści argumentów szefa Gminy, że 
na razie wystarczy, a w gminie są 
jeszcze inne szkoły i inne potrze-
by..., bo przecież trzeba jeszcze 
przygotować salę pod nową pra-
cownię internetową dla najmłod-
szych, odnowić korytarz, itd...
Szkoła zawdzięcza swoją meta-
morfozę nie tylko swojej energicz-
nej szefowej, ale także funduszom 
wykładanym systematycznie 
przez gminę Wolbrom, wielu lu-
dziom dobrej woli, wspierajacym 
placówkę pomocą finansową i rze-

czową oraz środkom pozyskiwa-
nym z różnych źródeł zewnętrz-
nych, w tym programów 
unijnych, wojewódzkich i ministe-
rialnych. 
Bieżące życie szkoły, jej dobro-
czyńcy i zachodzące zmiany opi-

sywane są szczegółowo na stronie 
internetowej SP1: www.sp1-wol-
brom.strefa.pl/glowna.html. 
Szczególnie polecamy świetną ga-
lerię zdjęć pt. Remonty w szkole, 
gdzie fotografie dokumentują  
stan sprzed remontów i po nich.



Gmina Chrzanów, która musi zna-
leźć na wypłaty ponad milion zł za-
inicjowała protest gmin 
małopolskich, które zwróciły się 
do Ministerstwa Oświaty z petycją 
o dodatkowe środki na wypłatę wy-
równań, a także złożyła wniosek 
o zbadanie tej sprawy przez Trybu-
nał Konstytucyjny. Problem widzą 
także przedstawiciele nauczyciel-
skich związków zawodowych. Sła-
womir Broniarz, Prezes ZNP, 
publicznie wypowiadał się, że 
związek zdaje sobie sprawę, że no-
wy model wynagradzania nauczy-

cieli nie jest do końca sprawiedli-
wy, bo nie zawsze wyrównanie do-
stają ci, którzy sobie na to 
zapracowali. 
Niemniej jednak zgodnie z pra-
wem gminy muszą znaleźć środki 
na wypłatę jednorazowych wyrów-
nań, które mają stanowić różnicę 
pomiędzy tym, co nauczyciel 
otrzymał już jako zapłatę za pracę, 
a płacą średnią. 
Gmina Wolbrom w porównaniu 
gminami ościennymi jest w dość 
dobrej sytuacji i jest w stanie wy-
brnąć obronną ręką z powstałego 

problemu, czemu sprzyja dobra or-
ganizacja sieci szkół i zatrudnie-
nia. Na wypłatę dodatków dla 
nauczycieli musi przeznaczyć kwo-
tę 84.292,16 zł, z czego kwota 
599,57 zł. przypadnie stażystom 
(pojedyncze osoby dostaną po kil-
ka-kilkanaście zł), a 83.692,59 zł - 
nauczycielom mianowanym (na-
uczyciel pracujący cały rok w peł-
nym wymiarze godzin otrzyma 
średnio kwotę ok. 1.500 zł). Pensje 
nauczycieli dyplomowanych i kon-
traktowych nie wymagały korekty, 
bo ci zarabiają w naszej gminie po-
wyżej średniej. 
Pośrednim skutkiem wymogów no-
wego zapisu – jak podkreślają fa-
chowcy – będzie ograniczenie 
przyjęć do pracy nowych młodych 
kadr i konieczność dalszej racjona-
lizacji zatrudnienia, aby stosowne 
wynagrodzenia nauczyciele otrzy-
mywali za faktycznie wykonywa-
ną pracę.

i wywietrzeniu szkoły, zajęcia 
rozpoczną się w najbliższą środę. 
Dobra wiadomość rozeszła się 
szybko i była początkiem praw-
dziwego „pospolitego ruszenia”. 
Na wezwanie pani dyrektor Sza-
tan w szkole pojawiły się groma-
dy wyposażonych w sprzęt do 
sprzątania rodziców. Tempo prac 
zaskoczyło wszystkich, robota pa-
liła się ochotnikom w rękach tak, 
że już w sobotnie popołudnie za-
padła decyzja – nauka rozpocznie 
się normalnie już w poniedziałek. 
Szczęście w nieszczęściu - okaza-
ło się, że choć odbudowanie 
szkód będzie kosztowne, to szko-
ła nadaje się do prowadzenia za-
jęć. Przy okazji pani dyrektor 
przekonała się, że szkoła ma wier-
nych, niezawodnych przyjaciół, 
na których może liczyć – społecz-
ność wsi stanęła na wysokości za-
dania. Można tylko pozazdrościć 
takiej solidarności i zaradności.
Władze Gminy bardzo szybko 
zorganizowały pomoc w zakresie 
zabezpieczenia zniszczonych czę-
ści budynku, ważne było, aby 
stan dachu i zalanego stropu nie 
pogorszył się od opadów śniegu. 
Wiadomo już, że zasadnicze pra-
ce remontowe będą mogły być 
prowadzone dopiero na wiosnę. 

Pomimo ubezpieczenia, pochłoną 
znaczne kwoty z budżetu Gminy. 
W związku z tym prawdopodob-
nie nie uda się zrealizować wielu 
planów dyrektorów innych szkół. 
Na całe szczęście, że nie było żad-
nych ofiar, udało się ocalić sprzęt 
komputerowy i dokumentację, 
które wynoszono z narażeniem 
zdrowia i życia. Dobrze, że przy 
okazji nieszczęścia niewielu ludzi 
czyhało na błędy i sensacje, które 
dałoby się jakoś wykorzystać, 
a tak wielu spieszyło z prawdzi-
wą bezinteresowną pomocą. 
Wiele osób zgłosiło się do naszej 
redakcji, aby dziękować różnym 
osobom za wsparcie, pomoc, 
szybkie działanie i dobre słowa. 
Pani Dyrektor Bożena Szatan 
dziękuje gorąco za błyskawicznie 
zorganizowaną pomoc w każdej 
możliwej sprawie władzom Gmi-
ny z burmistrzem Janem Łaksą na 
czele, za niezmiernie przemyśla-
ną i profesjonalnie przeprowadzo-
na akcję gaśniczą – strażakom ze 
wszystkich jednostek, które przy-
były do gaszenia pożaru, 
za ratowanie dobytku, a później 
pomoc organizacyjną, ofiarną pra-
cę, dobre rady, wyrazy otuchy 
i wsparcia ze strony pracowni-
ków szkoły, rodziców, uczniów 
i wszystkich mieszkańców wsi, 

którzy interesowali się zaistnia-
łymi problemami. 
Rodzice dzieci z Jeżówki dzię-
kują za wszelką pomoc ze stro-
ny władz Gminy, które dołożyły 
wielu starań, aby dzieci szybko 
wróciły do swojej szkoły oraz 
Pani Dyrektor, która,  wraz 
z pracownikami szkoły, poświę-
cając wiele sił i energii,  zrobiła, 
co było w jej mocy, aby dzieci 
mogły w spokoju podjąć naukę. 
Gratulując społeczności lokalnej 
niesamowitej solidarności, trzy-
mamy kciuki za szybkie odbudo-
wanie spalonego poddasza 
szkoły i naprawę dachu. 

Wstępny kosztorys remontu 
szkoły po pożarze przewiduje:
- oczyszczenie budynku ze spa-
lonych elementów, wymianę 
więźby dachowej i całego poszy-
cia, wymianę rynien, uzupełnie-
nie zniszczonego tynku, budowę 
ścianek działowych, wymianę 
okien i drzwi, wymianę podłóg 
w zalanych salach, remont zala-
nych sanitariatów, sal lekcyj-
nych i korytarzy  - za kwotę ok. 
225 tys. zł
- wymianę instalacji elektrycz-
nej – koszt ok. 11,5 tys. zł, 
- docieplenie budynku – 65 tys. 
zł

Kibice KS „Przebój” Wolbrom 
poprosili nas o zamieszczenie 
wiadomości – służymy uprzej-
mie: 
Gdzie można spotkać najwierniej-
szych kibiców? Oczywiście 
w Wolbromiu. Wszyscy wiemy 
jak kosztowna jest gra w II lidze. 
Wysokie opłaty związkowe, pro-
blemy finansowe sponsorów, da-
lekie wyjazdy na mecze ligowe 
do odległych miast Polski.
Elbląg, Olsztyn, Iława, Suwałki 
to najdalsze wyprawy po punkty 
Przeboju w tym sezonie. Mecze 
z olsztyńskim OKS-em i Jeziora-
kiem już za nami, ale w zbliżają-

cej się rundzie wiosennej wolbro-
mianie będą musieli jechać m.in. 
do bardzo odległych Suwałk na 
mecz z Wigrami. I w związku 
z tym wydarzeniem pojawiła się 
inicjatywa kibiców żeby... zorga-
nizować zbiórkę pieniędzy dla 
drużyny na ten pełen trudu wy-
jazd.
Jesteśmy dumni z postawy na-
szych kibiców, którzy są z Prze-
bojem zawsze i ... wszędzie.
Informacje na temat zbiórki moż-
na uzyskać w sklepie u Pana 
Zdzisława Barczyka. Pierwsi ki-
bice już wsparli finansowo klub!
http://www.przebojwolbrom.pl



Poruszono dwa podstawowe zagad-
nienia: zabezpieczenie dostaw cie-
pła w kontekście niedawnego 
kryzysu, wynikłego z awarii trak-
cji elektrycznej oraz powracające-
go regularnie problemu cen energii 
cieplnej w Wolbromiu. 
W dużym skrócie:
Burmistrz Jan Łaksa podsumował 
sytuację wynikłą w wyniku braku 
dostaw prądu, podkreślając ko-
nieczność takiego zabezpieczenia 
producenta i pośrednika, aby 
w przyszłości nie występowało za-
grożenie wstrzymania ogrzewania 
mieszkań na wolbromskich osie-
dlach mieszkaniowych. 
Z wypowiedzi prezesa Purzyckie-
go można wywnioskować, że: 
Elektrociepłownia może wytwo-
rzyć trzykrotnie więcej energii niż 
istniejące obecne zapotrzebowa-
nie, posiada dwukrotne zabezpie-
czenie sprzętowe w razie awarii, 
dostrzega potrzebę zabezpieczenia 
zakładu w alternatywne źródło za-
silania w energię elektryczną, nie 
skupia się jednak na zakupie sto-
sownych agregatów prądotwór-
czych, a raczej skłania się do 
kontynuacji starań o fundusze ze-
wnętrzne na budowę turbozespołu, 
który, według władz wolbromskie-
go producenta ciepła, sprawdzi się 
lepiej w warunkach zakładu. Ponie-
waż koszt inwestycji przekracza 
możliwości Elektrociepłowni (ok 
2 mln 700 tys.zł) obecnie przygoto-
wywany jest już trzeci wniosek 
o dotację z funduszy europejskich 
(poprzednie dwa zdobyły w kwali-
fikacji zbyt mało punktów, aby fi-
nansowanie doszło do skutku). 
Burmistrz obiecał, że Gmina po-
prze wniosek i będzie śledzić jego 
losy. Prezes Purzycki, w odpowie-
dzi na pytanie zastępczyni burmi-
strza Katarzyny Gamrat, 
poinformował, że w razie koniecz-
ności, Elektrociepłownia jest przy-
gotowana technologicznie do 
przejścia na produkcję energii 
cieplnej z użyciem gazu ziemnego. 
Na pytanie skarbnika Jana Turka 

o stan urządzeń w zakładzie prezes 
Purzycki oświadczył stanowczo, 
że jego sprzęt nie budzi żadnych 
zastrzeżeń, a pogłoski o złym sta-
nie technicznym elektrociepłowni 
i zaniedbaniach są nieprawdziwe 
i złośliwe.
Wolbromska Spółdzielnia Mieszka-
niowa, jako jednostka zawiadująca 
wymiennikownią, aby zapewnić 
ciągłość dostaw do mieszkań doku-
pi drugi agregat prądotwórczy 
o mocy 20 kW, który obok już po-
siadanego sprzętu o mocy 30 kW 
pozwoli na podtrzymanie pracy 
wszystkich urządzeń, niezbędnych 
do przesyłu ciepła do mieszkań na 
osiedlach po północnej stronie mia-
sta. 
Obie instytucje zobowiązały się do 
przeprowadzania systematycznych 
przeglądów sprzętu awaryjnego, 
aby w sytuacji kryzysu była pew-
ność jego prawidłowego funkcjo-
nowania. 
Następnie burmistrz po raz kolejny 
poruszył trudny i prawie już „dy-
żurny” temat cen ciepła na osie-
dlach Łokietka i Chrobrego. 
Zaapelował o konstruktywne po-
dejście do sprawy, która ciągnąc 
się od lat, wywołuje wiele zamie-
szania, a wciąż nie znajduje satys-
fakcjonującego wszystkich 
rozwiązania. Nalegając, aby na 
spotkaniu doszło do ustalenia kon-
kretnych posunięć, poprosił strony 
długotrwałego konfliktu Elektro-
ciepłownię i WSM o przedstawie-
nie faktycznych działań na rzecz 
poprawy sytuacji. 
Prezes Elektrociepłowni przypo-
mniał, że w związku z obniżką cen 
węgla jego zakład obniżył od 1 
stycznia br. cenę produkowanej 
energii o 5 %. 
Prezes Mentel oświadczył, że 
w związku z powtarzanymi posą-
dzeniami o to, że zarabia na po-
średnictwie dystrybucji ciepła od 
30 czerwca, kiedy kończą się obec-
ne umowy Wolbromska Spółdziel-
nia Mieszkaniowa ma zamiar 
całkowicie zmienić strategię dzia-

łania i jeżeli będzie to możliwe nie 
chce dalej pośredniczyć w dostar-
czaniu ciepła innym odbiorcom, 
poza własnymi członkami. Stwier-
dził, że ma zamiar w lecie zrezy-
gnować całkowicie z odbioru 
ciepłej wody od Elektrociepłowni, 
ponieważ planuje zastosować do 
podgrzania wody dla swoich od-
biorców zestaw kolektorów sło-
necznych i gazu (jako 
uzupełnienia). Dostawy z ciepłow-
ni miałyby zapewnić jedynie 
ogrzewanie mieszkań w sezonie 
grzewczym. 
Słowa prezesa Mentla zaniepoko-
iły prezesa Olkuskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, który oświadczył, 
że nie wyobraża sobie konieczno-
ści sfinansowania alternatywnego 
źródła ciepła dla bloków zarządza-
nych przez jego spółdzielnię po 
północnej stronie Wolbromia, po-
nieważ nie ma takich środków fi-
nansowych, ani nie pozwala mu na 

to prawo. Stwierdził również, że 
jak dotąd nie ma problemu z ceną 
ciepła na osiedlach po południo-
wej stronie miasta, ale cena na os. 
Chrobrego nie odbiega od cen sto-
sowanych przez PEC w Olkuszu. 
Uznał, że jego zdaniem problem 
cenowy w Wolbromiu jest sztucz-
nie rozdmuchiwany przez określo-
na grupę osób, a ludzie podchodzą 
do tematu jak im jest wygodnie, 
nie biorąc pod uwagę warunków. 
W imieniu wspólnot mieszkanio-
wych wypowiadał się Zdzisław 
Skoczyń, który stwierdził, podob-
nie jak przedmówca, że trudno bę-
dzie wspólnotom wyłożyć tak 
ogromne środki na całkowite od-
cięcie się od dostaw z Elektrocie-
płowni. Podkreślił, że najgorsza 
sytuacja jest w małych najstar-
szych blokach, gdzie nawet stan in-
stalacji wewnętrznej budzi wiele 
zastrzeżeń. 
Z wypowiedzi obu panów wynika, 
że budowa lokalnych kotłowni 
przy poszczególnych blokach lub 
udział finansowy w budowie no-
wej nitki ciepłociągu, z pominię-
ciem wymiennikowni należącej do 

WSM byłby zbyt kosztowny na ich 
możliwości i nieekonomiczny ze 
względu na istniejącą infrastruktu-
rę. Wszyscy zaapelowali, aby ra-
czej WSM doszła do porozumienia 
z Elektrociepłownią, bo takie 
wspólne rozwiązanie jest prostsze 
i tańsze, co nie zmienia faktu, że 
trzeba myśleć perspektywicznie 
i szukać alternatywnych rozwiązań. 
Prezes Mentel zadeklarował także, 
że po obliczeniu kosztów z po-
przedniego roku i możliwości zasto-
sowania oszczędności (np. 
zrezygnacji z inwestycji i remon-
tów, które można odłożyć) od 1 
kwietnia obniży cenę ciepła o 10% 
w stosunku do obecnej – z zacho-
waniem zróżnicowania ceny w blo-
kach położonych niżej, od tych 
najmniej ekonomicznych na tzw. 
„Manhattanie”.
Pozytywnym aspektem spotkania 
była stosunkowo spokojna i rzeczo-
wa dyskusja. Mamy nadzieję, że to 
pierwszy krok do porozumienia 
i dalszych działań na rzecz popra-
wy losu płacących słono za ciepło 
mieszkańców osiedli Łokietka 
i Chrobrego.



W przedszkolu „Misia Uszatka” 
odbył się wspaniały bal karnawało-
wy. Najmłodsi bawili się przy 
dźwiękach najlepszych przebojów, 
które serwował im jeden z rodzi-
ców, na tle wspaniałych dekoracji, 
które sprawiły, że przedszkolne po-
mieszczenia zmieniły się na kilka 
godzin w sale balowe z prawdziwe-
go zdarzenia. Dzieci w rozmaitych 
strojach począwszy od bajkowych 
postaci do wszelkiego rodzaju 
zwierzaczków wesoło pląsały po 
parkiecie. Na każdego małego balo-
wicza czekało również wiele nie-
spodzianek przygotowanych przez 
opiekunów. Nie jeden dorosły mo-
że pozazdrościć maluchom tak cu-
downej zabawy. 

Przedszkole Publiczne nr 2 w Wol-
bromiu wzięło w tym roku udział 
w ogólnopolskiej zabawie przed-
szkolaków pod nazwą „Wielki Bal 
Księżniczek”, organizowanej przez 
miesięcznik „Księżniczka” i Di-
sney’a. „Wielki Bal Księżniczek 
2010” jest wyjątkowym balem kar-
nawałowym. Na disnejowskich ba-
lach bawiło się w ubiegłym roku aż 
97 617 dzieci w ponad 1103 przed-
szkolach i zerówkach całej Polski. 
Podstawową zasadą tej zabawy by-
ło przebranie jak największej licz-
by dzieci za księżniczki lub inne 
postaci z bajek Disney’a. Aby, bal 
miał prawdziwie „królewską” opra-
wę, nauczycielki, z dużą pomocą 
pań z personelu administracyjnego, 
cały tydzień przygotowywały salę 
gimnastyczną, zamieniając ją 
w prawdziwą salę balową. Na wy-
sokości zadania stanęli również ro-
dzice - dziecięce stroje 
prezentowały się znakomicie. Ma-
giczną atmosferę wyczarowały tak-
że nauczycielki, które, podobnie 
jak dzieci przebrały się również za 
postacie z bajek Disney’a. Nie za-
brakło Kopciuszka, Bestii, Króla 
mórz i oceanów- Neptuna, Syrenki 
Amelki, Ośmiornicy oraz Księż-
niczki. Nauczycielki mogły się 
wcielić w te postaci dzięki uprzej-
mości pań pracujących w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Wolbro-
miu, które pożyczyły stroje wyko-
nane przez siebie. W trakcie 
zabawy nie zabrakło zabaw i kon-
kursów o tematyce bajkowej. 

O tym, że zabawa na obu impre-
zach była przednia świadczą zdję-
cia w galeriach na 
www.wolbrom.pl



Przed tygodniem wolbromski sta-
dion wizytowali działacze krakow-
skiej Wisły. Byli pod wrażeniem 
nie tylko murawy, ale także boga-
to wyposażonego zaplecza. Decy-
zja o rozgrywkach Młodej 

Ekstraklasy została już podjęta – 
obecnie trwa dopełnianie formal-
ności. Dla prezesa Przeboju, An-
drzeja Kondziołki możliwość 
rozgrywania w naszym mieście 
meczy młodzieżowej drużyny Wi-
sły jest wielkim zaszczytem. Mło-
dzi Wiślacy będą u nas rozgrywali 
spotkania z drużynami: Polonii 
Bytom, Polonii Warszawa, Piasta 
Gliwice, Legii Warszawa, Craco-
vii i GKS Bełchatów. Andrzej 
Kondziołka nie ukrywa, że skorzy-
sta na tym nie tylko wolbromski 
klub, ale także zawodnicy Wisły, 
gdyż w Wolbromiu mogą liczyć 
na większą frekwencję kibiców. 
Dla tych ostatnich, karnety na me-
cze pierwszej drużyny Przeboju 
obowiązywałyby również jako 

wejściówki na mecze Młodej Eks-
traklasy. Oczywiście, na rozgryw-
kach skorzysta również miasto, 
dla którego pojedynki piłkarskie 
znanych drużyn są doskonałą for-
mą reklamy. 
Dużą szansą dla promocji Wolbro-
mia są mecze międzynarodowe 
w ramach mistrzostw Europy pił-
karzy-amatorów UEFA Regions' 
Cup. Właśnie rusza siódma ich 
siódma edycja, a nasze boisko zo-
stało wstępnie zakwalifikowane 
do organizacji turniejowych spo-
tkań. 12. lutego w siedzibie UEFA 
w Szwajcarii odbyło się losowa-
nie grup mistrzostw. Polskę repre-
zentuje Małopolska, która będzie 
organizatorem jednego z ośmiu 
turniejów. Rywalami Małopolski 

będą drużyny z Rosji, Finlandii 
i Białorusi. 
Przypomnijmy, że Wolbrom go-
ścił już dwukrotnie piłkarzy-ama-
torów z Europy. W 2004 roku, 
w czasie półfinałowego turnieju 
eliminacyjnego, mecze rozgrywa-
no w Wolbromiu, Proszowicach 
i Brzesku. Rok później rozgrywki 
odbywały się w Wolbromiu, Pro-
szowicach, Brzesku, Zabierzowie 
i Libiążu. Miejmy nadzieję, że 
wszystko pójdzie zgodnie z na-
dziejami Zarządu „Przeboju” i na-
sze miasto będzie ponownie 
gospodarzem turniejów UEFA Re-
gions' Cup. Jak mówią działacze, 
Wolbrom, obok Myślenic, jest po-
ważnym kandydatem do organiza-
cji tegorocznej imprezy. 

Dozwolony od 15 lat

komedia, Polska, 2010, 115 min

reżyseria: Patryk Vega, scenariusz: Dominik Ma-

twiejczyk,

Marcin Bosak jako Krzyś

Tomasz Karolak jako Dawid

Paweł Małaszyński jako Karolek

Marta Żmuda Trzebiatowska jako Basia

Dozwolony b/o lat

animowany/familijny, USA, 2009, 98 min

reżyseria: Ron Clements, John Musker,

Karolina Trębacz jako Tiana

Marcin Mroziński jako Książę Naveen

Wojciech Paszkowski jako Dr Facilier

Piotr Gąsowski jako Louis

Dozwolony od 15 lat

akcja/dramat/fantastycznonaukowy/horror, 

Australia, USA, 2009, 106 min

reżyseria: Michael Spierig, Peter Spierig

Działania plastyczne zainaugu-
ruje w marcu 2010 wystawa pla-
styczna, w której weźmie udział 
kilkunastu młodych malarzy 
z terenu gminy Wolbrom. Każ-
dy z młodych twórców wystawi 
do konkursu 3 swoje prace. 
Zwycięzca będzie miał możli-
wość zorganizowania wernisażu 
swoich prac oraz wydania oko-
licznościowego folderu. Dla 
młodych twórców zaplanowano 
także 3 dniowy plener malarski 
w Dolinie Wodącej. Podczas 
pleneru, w którym wezmą 
udział także starsi malarze, zrze-
szeni w kole malarzy nieprofe-
sjonalistów przy Centrum 
Kultury w Wolbromiu, zorgani-
zowane zostaną warsztaty pla-
styczne. Zajęcia warsztatowe 
poprowadzi wykładowca ASP, 
a biorący w nich udział młodzi 
i starsi artyści będą mogli do-
skonalić technikę malarską. 
Każdy z uczestników pleneru 
namaluje 2 obrazy, które zosta-
ną pokazane na wernisażu, zor-
ganizowanym we wrześniu 

w Centrum Kultury w Wolbro-
miu. Wydany zostanie także 
okolicznościowy folder. 
Działania muzyczne dotyczą 
zorganizowania Festiwalu Mu-
zyki Rockowej Młody Wol-
brom. Impreza plenerowa, która 
jest planowana na koniec maja 
2010, ma na celu wypromowa-
nie zespołów rockowych, działa-
jących w środowisku lokalnym, 
szczególnie tech, które nie mia-
ły okazji do publicznego debiu-
tu. Profesjonalne jury przyzna 
nagrodę pieniężną za najlepszy 
debiut. Dodatkową nagrodą bę-
dzie zorganizowanie sesji nagra-
niowej w studio. Na 
zakończenie Festiwalu wystąpi 
zaproszony zespól - gwiazda fe-
stiwalu, z koncertem dla zgro-
madzonej publiczności. 
Działania filmowe - to organiza-
cja Festiwalu Filmowego Mło-
dy Wolbrom. Do udziału 
w festiwalu zaproszeni zostaną 
filmowcy-amatorzy z regionu. 
Na konkurs będzie można przy-
syłać filmy trwające do 

20 min. zapisane w formacie 
dvd. Festiwal będzie miał cha-
rakter konkursu, zwycięzca 
otrzyma nagrodę pieniężną. 
Przewidziana jest również spe-
cjalna nagroda dla filmu promu-
jącego walory gminy Wolbrom. 
Równolegle z rozpoczęciem 
projektu uruchomiona zostanie 
strona internetowa www.mlody-
wolbrom.pl. Znajdą się na niej 
szczegółowe informacje doty-
czące projektu Młody Wol-
brom. Strona stanie się 
platformą dyskusji o kulturze 
i sztuce oraz wirtualną galerią 
młodych twórców prezentują-
cych w niej swoją twórczość 
plastyczną, literacką, fotogra-
ficzną i filmową. Administrowa-
niem strony zajmą się 

pracownicy Centrum Kultury 
wspólnie z wolontariuszami, 
działającymi w pracowni rysun-
ku i malarstwa przy Centrum 
Kultury. 
Projekt Młody Wolbrom będzie 
kontynuowany w 2011 roku. 
W II edycji projektu planowany 
jest druk tomiku poezji mło-
dych poetów wolbromskich, 
plener fotograficzny i wystawa 
fotograficzna oraz plenerowy 
happening.
Pomysłodawczynią projektu 
jest Teresa Flakiewicz – dyrek-
tor Centrum Kultury i Promocji 
w Wolbromiu.
Już niebawem ruszy strona in-
ternetowa projektu, na której 
znajdą się szczegółowe informa-
cje na jego temat.



PECTUS nie spoczywa na laurach 
tej zimy. Już niebawem rzeszow-
ski zespół rusza w zimową trasę 
koncertową, rozpoczynając od 
koncertu w Bobrownikach 30 
stycznia. Trasa obejmie także To-
ruń, Grudziądz, Częstochowę, Ja-
sło, Wolbrom, Lublin, Szczecin, 
Poznań oraz Ostrów Wielkopol-
ski. 
Oprócz trasy, muzycy pracują tak-
że nad kolejną płytą, więc zima 
jest dla nich bardzo pracowitym 
okresem. -Każdy koncert i spotka-
nie z fanami dodaje nam więcej 

energii do tworzenia kolejnych ka-
wałków - zdradza Tomek Szczepa-
nik, wokalista zespołu. 
Podczas trasy PECTUS zagra zna-
ne fanom utwory z debiutanckiej 
płyty, wydanej w lutym 2009 ro-
ku, za którą zespół odebrał Złotą 
Płytę podczas Sopot Festival 2009.
www.pectus.com.pl

PECTUS zagra w wolbromskim 
Centrum Kultury już 6 marca 
o godz. 18. Bilety w cenie 30 zł 
można zamawiać pod nr tel. 32 
644 13 41

Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „Nad Białą Przemszą” 
z siedzibą w Kluczach ogłasza 
konkurs pn. „Fakty, Mity, Legen-
dy” - najciekawsza opowieść 
z „Nad Białej Przemszy”. 
Uczestnikami konkursu mogą być 
osoby pełnoletnie, oraz niepełno-
letnie za zgodą swoich rodziców 
lub opiekunów prawnych. Starto-
wać można indywidualnie lub 
w grupie.
Zadaniem uczestników konkursu 
będzie nadesłanie historii, opowia-
dania, bajki lub legendy związanej 
z obszarem „LGD Nad Białą Prze-

mszą”. Prace konkursowe należy 
przysyłać do 31 marca 2010 r. 
w formie elektronicznej na adres 
lgd@nadbialaprzemsza.org.pl lub 
w formie pisemnej na adres Biuro 
LGD „Nad Białą Przemszą”, ul. 
Leśna 2, 32-340 Wolbrom (decy-
duje data stempla pocztowego). 
Praca powinna zawierać następują-
ce informacje: imię i nazwisko, da-
tę urodzenia, nr telefonu i adres 
zamieszkania autora pracy; 
w przypadku prac zespołowych - 
nazwę zespołu, imię i nazwisko li-
dera zespołu oraz imiona i nazwi-
ska, daty urodzin, numery 

telefonów i adresy wszystkich je-
go członków; w przypadku osób 
niepełnoletnich – zgodę na udział 
w konkursie wyrażoną na piśmie 
przez rodziców lub prawnych opie-
kunów.
Jeden uczestnik konkursu może 
nadesłać dowolną ilość zgłoszeń 
konkursowych.
Nagrodą w konkursie będzie wy-
danie 12 najlepszych prac w for-
mie nagrania dźwiękowego na 
płycie CD i ich dystrybucja.
Szczegóły i regulamin konkursu 
można znaleźć na naszej stronie 
internetowej www.wolbrom.pl

Instytucja ochronek pojawiła się 
w XIX wieku. Były to zakłady 
dobroczynne, zakładane w celu 
podjęcia opieki i wychowania 
ubogich, małych dzieci, pozba-
wionych opieki matek. Często 
ochronki były prowadzone przez 
związki wyznaniowe. Współcze-
śnie ochronki przybrały formę 
świetlic z posiłkami (zazwyczaj 
są to podwieczorek i kolacja). 
Ochronki prowadzone są dla dzie-
ci z rodzin ubogich, wielodziet-
nych, rozbitych i patologicznych. 
Zajęcia mają różną formę od pro-
filaktycznych do terapeutycz-
nych, przez dydaktyczne, 
sportowe, plastyczne, muzyczne 
oraz zabawę. Wychowawcy i po-
mocnicy zazwyczaj są wolonta-
riuszami. W ochronkach dzieci 
mają możliwość odrabiania za-
dań domowych.
Od początku wolbromska ochron-
ka miała na celu pomoc najbar-
dziej potrzebującym. Prowadzi 
działalność wychowawczą dla 
dzieci w różnym wieku – kiedyś 
byli to przeważnie uczniowie, 

ostatnio pojawiła się nawet 2-lat-
ka - wywodzący się z rodzin, 
kwalifikujących się do pomocy 
społecznej, z powodu bezradno-
ści w sprawach opiekuńczo - wy-
chowawczych, w szczególności 
z rodzin wielodzietnych, rozbi-
tych, niepełnych, niezaradnych, 
bądź zagrożonych patologią spo-
łeczną lub uzależnieniami. Pla-
cówka udziela pomocy dzieciom 
i ich rodzinom w przezwycięża-
niu trudności w nauce, a także or-
ganizuje dożywianie, zabawy 
kulturalno-oświatowe oraz poma-
ga wesoło spędzić wolny czas. 
Organizuje też dla dzieci ferie zi-
mowe, kolonie letnie, wycieczki. 
Podopieczni otrzymują tu nie tyl-
ko posiłki i opiekę, ale przede 
wszystkim namiastkę ciepła do-
mowego ogniska. 
Z pomocy Ochronki korzysta 
przeciętnie ok. 30 – 40 dzieci, 
które po lekcjach mogą tu liczyć 
na trochę spokoju i normalności. 
Tę „maszynę dobra” napędzają 
siostry Antonetta i Milena, które 
prowadzą obecnie Ochronkę 
i niestrudzenie dobijają się do 
drzwi dobrych ludzi, prosząc 
o wszelakie wsparcie. Liczy się 
każdy zebrany grosz, każdy, na-
wet najmniejszy dar, nic się nie 
marnuje. Ponieważ same nie dały-
by rady - pomagają wolontariu-
sze. Poświęcając swój czas, 
pomagają dzieciom w nauce, roz-
mawiają z nimi, wspólnie się ba-
wią, przygotowują posiłki. 
W domu sióstr zaczyna robić się 
ciasno, ale jak odmówić kolej-
nym potrzebującym? Gdyby uda-

ło się znaleźć pomoc finansową... 
istnieje ogromna potrzeba posze-
rzenia bazy lokalowej. Siostry 
biorą pod uwagę możliwość roz-
budowy, a jeżeli to się nie uda, 
choć nie będzie to łatwe, są na-
wet skłonne oddać do adaptacji 
kolejne pomieszczenia z wła-
snych zasobów. Na razie, już na 
wiosnę, koło domu zakonnego 
powstanie boisko do gry w piłkę. 
Ochronka pracuje od wtorku do 
soboty, lecz serca jej prowadzą-
cych otwarte są bezustannie. Je-
dynym podziękowaniem za ich 
pracę jest radość z uśmiechów na 
twarzach podopiecznych. Kiedy 
jednak spojrzy się na uśmiechnię-
te dziecko, widać jak wiele cu-
dów może się dokonać ze 
skromnych środków, przy ogrom-
nej determinacji i wielkim sercu. -
Bo – jak mówi siostra Antonetta - 
każdy dzieciak wyciągnięty z bie-
dy, nienawiści i przemocy, to 
ogromny, mały uśmiechnięty 
cud. Każdy maluch, który nie tra-
fia na ulicę, uczy się, nabiera do-
brych nawyków, stając się 
pełnowartościowym członkiem 
społeczności to wielka radość 
i zysk. 
Ochronka Betlejem ma już wielu 
sprawdzonych, niezawodnych 
przyjaciół, na których wsparcie fi-
nansowe, rzeczowe i pracę za-
wsze można liczyć. Prawdą jest 
także, że potrzeb jest coraz wię-
cej – w ciągu ostatnich kilku dni 
po pomoc do Ochronki zgłosiło 
się kolejnych siedmioro dzieci... 
To efekt współpracy ze szkolny-
mi pedagogami. 

Siostry odwiedzili także przedsta-
wiciele krakowskiej Ikei – nie-
dawno podarowali agregat 
prądotwórczy Pogotowiu Ratun-
kowemu w Skale – może uda się 
namówić ich do podarowania 
Ochronce kilku mebli – bardzo 
potrzebne są regały, stoliki dla 
młodszych dzieci, krzesełka... 
Każdy nowy sponsor jest mile wi-
dziany.
Dlatego właśnie postanowiliśmy 
przypomnieć o tym wspaniałym 
miejscu tym, którzy już trochę za-
pomnieli i przedstawić je wszyst-
kim, którzy jeszcze nie wiedzą, 
że zawsze potrzebna jest pomoc, 
która w tym miejscu z pewnością 
się nie zmarnuje. Zachęcamy do 
kontaktu z siostrami wszystkich, 
którzy mieliby ochotę pomóc – 
potrzebne są bardzo różne rze-

czy: jedzenie, pomoce i przybory 
szkolne, zabawki, meble, a także 
czas dobrych, mądrych ludzi (mo-
że emerytowani nauczyciele?), 
którzy poświęcając go dla dzieci, 
zyskają wdzięczność i nowych 
przyjaciół. Przyda się każda para 
rąk i każdy grosz. Potrzeb jest 
tak wiele...
Dary dla Ochronki można przy-
nosić, po uzgodnieniu z siostrami 
prowadzącymi, do Domu Zakon-
nego Sióstr Karmelitanek od 
Dzieciątka Jezus w Wolbromiu 
przy ul. Mariackiej 7.
Można też zasilić Ochronkę środ-
kami finansowymi, dokonując 
wpłaty na konto w Banku Spół-
dzielczym w Wolbromiu nr 50-
84500005-0000-0000-66820001 
z dopiskiem „Ochronka Betlejem 
Wolbrom”.




