
Inwestycja będzie podzielona na 
dwie części. Pierwsza będzie obej-
mowała remont ulic Krakowskiej, 
Żwirki i Wigury oraz Rynku, a dru-
ga remont ulicy Miechowskiej. Pra-
ce mają zostać wykonane jeszcze 
w tym roku. Inwestorem będzie Za-
rząd Dróg Wojewódzkich w Krako-
wie, a wykonawcą, który wygrał 
przetarg jest Eurovia Polska z Kobie-
rzycz woj. dolnośląskiego (nie bę-
dzie to na szczęście firma, 
remontująca "bydlinkę"). Łączny 
koszt inwestycji wyniesie  prawie 
1 mln 156 tys. zł, a udział gminy 
Wolbrom w całym przedsięwzięciu 
to połowa kosztów projektu oraz 
20% kosztów prac budowlanych 
i wyniesie nieco ponad 548 tys. zł.
Warto przypomnieć, że przed dwo-
ma laty zakończono trwający prawie 
rok gruntowny remont ulicy Mie-
chowskej, który również był współfi-
nansowany przez gminę. Poza 
wymianą  nakładki asfaltowej 
i chodników od skrzyżowania z uli-
cą Mariacką do cmentarza, zostały 
wymienione sieci wodociągowe i ka-
nalizacyjne. Prowadzone w tym ro-

ku prace będą kontynuacją wcze-
śniejszego remontu. W tym roku re-
montowany będzie odcinek ul. 
Miechowskiej od cmentarza, aż za 
przejazd kolejowy, gdzie w przyszło-
ści ma powstać rondo włączające po-
łudniowo-wschodnią obwodnicę 
Wolbromia. 
W mieście i w sołectwach naszej 
gminy trawa obecnie wiele mniej-
szych robót drogowych.  Drogowcy 
z MZGKiM obecnie działają w rejo-
nie ul. Sadowej (gdzie niełatwo po-
godzić istniejący stan ogrodzeń 
okolicznych posesji z prawidłowym 
wypoziomowaniem chodników 
i jezdni), ul. Kościelnej, gdzie wy-
mieniono już krawężniki, a wkrótce 
ruszy remont nawierzchni, trwają 
prace przy "schetynówce" i w in-
nych miejscach. Wszystkie te roboty 
trochę utrudniają poruszanie się po 
centrum (będzie jeszcze gorzej), ale 
w efekcie miasto i okolice doczekają 
się poprawy stanu najważniejszych 
ciągów komunikacyjnych. 
Oby tylko pogoda nadal dopisywała 
i budżet wytrzymał – niestety decy-
zje o udziale w kolejnych remontach 
nie są łatwe, bowiem okazało się, że 
dużo więcej pieniędzy niż wcześniej 
planowano burmistrz będzie musiał 
przeznaczyć także na remonty prze-
ciekających dachów na budynkach 
komunalnych i placówkach oświato-
wych w całej gminie. 
Pomimo, że powódź nie dotknęła 
bezpośrednio naszych terenów, tak-
że nasza gmina odczuje jej skutki. 
Już dziś wiadomo, że władze woje-
wódzkie skierują znaczne środki fi-
nansowe w rejony popowodziowe, 
oszczędzając na pozostałych. W tym 

roku gmina  Wolbrom nie otrzyma 
ani złotówki na naprawę dróg dojaz-
dowych do pól – niewielkie stosun-
kowo środki dostaniemy wyłącznie 
na naprawę szkód po  awariach elek-
tryczności podczas ostatniej zimy. 
Nie ma dnia, aby mieszkańcy nie 
zgłaszali kolejnych potrzeb remon-
towych. Wszystkie są rozważane 
i oceniane, a następnie określany 
jest zakres prac i kolejność ich wy-
konywania. Burmistrz poprosił 
wszystkich naczelników i dyrekto-
rów jednostek budżetowych, aby 
bardzo rozsądnie podchodzili do wy-
datków. Czasy mamy ciężkie, bo 
kryzys nie omija gmin, które, pozba-
wiane systematycznie kolejnych do-
tacji, wcale nie są odciążane od 
zadań własnych i zleconych. 

Niemniej jednak burmistrz Jan Łak-
sa, który jest optymistą, wbrew 
malkontentom i zarzutom o braku 
działań,  z uporem realizuje kolejne 
zadania i – drodzy czytelnicy – nie 
wierzcie, że to co robi nie wymaga 
zachodu – wszystkie prowadzone 
prace, a także zamierzenia i plany 
wymagają wiele pracy i zabiegów, 
osobistych interwencji, wielu pism, 
wizyt, rozmów i negocjacji. Każdy, 
kto prowadził we własnym gospo-
darstwie choćby mały remont wie 
ile to kosztuje... Zapewne nie uda 
się zrealizować wszystkich postula-
tów, ale, wbrew trudnościom, efek-
ty pracy naszych władz 
samorządowych widać już teraz, 
a za kilka miesięcy będzie ich jesz-
cze więcej.



Święto stróżów prawa było okazją do 
podziękowań, odznaczeń, awansów 
dla wyróżniających się funkcjonariu-
szy. Awanse na wyższe stopnie służbo-
we otrzymało 60 policjantek i 
policjantów KPP w Olkuszu. Łącznie 
awansowanych zostało 32 aspirantów, 
27 podoficerów oraz jedna policjantka-
na stopień starszego posterunkowego.
Wśród odznaczonych i mianowanych 
na wyższy stopień nie zabrakło funk-
cjonariuszy wolbromskiego Komisa-
riatu Policji. Srebrną Odznaką 
„ZASŁUŻONY POLICJANT” został 
odznaczony asp. szt. Krzysztof Soboń. 
Mianowania na wyższe stopnie służbo-
we otrzymali:
na stopień aspiranta sztabowego Poli-
cji - st. asp. Grzegorz Jaskólski
na stopień aspiranta Policji - mł. 
asp. Wojciech Żerdka
na stopień młodszego aspiranta Policji 
- sierż. szt. Anna Wieczorek
na stopień starszego sierżanta Policji - 

sierż. Piotr Jurkowski oraz sierż. Arka-
diusz Pielka
na stopień sierżanta Policji - st. 
post. Sylwester Świda
Miłym akcentem tej uroczystości było 
wręczenie wyróżniającym się policjan-
tom nagród rzeczowych ufundowa-
nych przez samorządy. Burmistrz 

Wolbromia Jan Łaksa wręczył nagro-
dy za wzorową pracę komendantowi 
wolbromskiego PP podkom. Adamowi 
Milanowskiemu oraz  asp. szt. Krzysz-
tofowi Soboniowi i asp. Jarosławowi 
Antosowi,  a wójt Trzyciąża, Roman 
Żelazny nagrodził asp. Artura Da-
chowskiego.

Kilkugodzinne zmagania na boisku 
sędziowali: Bolesław Ściepura, 
Zbigniew Pacia, Bogusław Krawczyk 
oraz Leszek Barczyk. Emocji 
podbramkowych nie brakowało, a 
deszczyk, który pojawił się w 
meczach finałowych dał tylko 
zmęczonym zawodnikom trochę 
wytchnienia. Zwycięzcą turnieju 
okazała się drużyna z Bydlina, która 
w finale pokonała Zarzecze I 1:0. 
Takim samym wynikiem zakończył 
się mecz o trzecie miejsce, w którym 
reprezentacja Łobzowa pokonała 
kolegów z Lgoty Wolbromskiej.
Na najlepsze drużyny turnieju 
czekały puchary i dyplomy, które 
wręczał Burmistrz Jan Łaksa. 
Gratulacje i podziękowania za 
uczestnictwo złożył wszystkim 

uczestnikom sołtys Zarzecza Jan 
Pielka, który następnie zaprosił 
wszystkich zawodników, kibiców i 
społeczeństwo do wspólnej zabawy 
przy muzyce zespołu Megan z 
Chrząstowic.

Wyniki turnieju:

Zarzecze I – Łobzów 1:1, 

Zarzecze I – Gołaczewy 3:2, 
Łobzów – Gołaczewy 0:0

Zarzecze II – Bydlin 0:3, 
Zarzecze II – Lgota Wolbr. 0:0, 
Bydlin – Lgota Wolbr. 2:1
Mecz o III miejsce Lgota Wolbr. – 
Łobzów 0:1
Mecz o I miejsce Zarzecze I – Bydlin 
0:1

A jednak warto od czasu do czasu coś 
poczytać.
Nieszczęścia i zawirowania polityczne 
jakie nawiedziły nasz kraj w postaci 
zwariowanej zimy, tragedii smoleńskiej, 
wiosennych i letnich powodzi oraz wy-
bory prezydenckie skutecznie zniechęci-
ły mnie do czytania i ogliądania jedynie 
słusznych wiadomości. 
Jedno i to samo, ci sami eksperci, te sa-
me twarze, wszystko dla umiłowanej oj-
czyzny, większość w imię BOGA.
Będąc na urlopie z nudów sięgnąłem 
jednak do gazet i tu - sensacja, znala-
złem coś co mnie bardzo zainteresowa-
ło. 
Gazeta Krakowska z dnia 27 lipca 2010 
roku zamieściła ogłoszenie Przedsię-
biorstwa Energetyki Cieplnej Spółka 
z o. o. w Oświęcimiu informujące 
o wprowadzeniu nowej taryfy na dosta-
wę ciepła. Nie mogłem uwierzyć, że mo-
gą być tak kolosalne różnice w cenach.
Przykładowo 1 MW mocy zamówionej 
u nas kosztuje 9404,22 zł brutto, 
a w Oświęcimiu o zgrozo tylko 4799,92 
zł.
1 GJ u nas kosztuje 30,82 zł, a u nich 
tylko 19,06 zł itd. wszystko ok. 50% ni-
żej. Myślałem, że się pomylili, ale w ko-
lejnych dniach sprostowania nie było.
Zastanawiam się, czy w Oświęcimiu wy-
twarzają ciepło w kociołkach opala-
nych przez wolontariuszy, drewnem 
zbieranym w lesie i  stąd takie niskie 
koszty, a u nas cud techniki i musi kosz-
tować. Ale dosyć żartów. To są nasze 
pieniądze i mamy prawo wiedzieć za co 
tak dużo płacimy. Czy jest to cena mo-
nopolistyczna, czy ktoś się permanent-
nie myli na naszą niekorzyść, czy może 
jeszcze coś innego. Tego nie wiem, 
wiem natomiast, że tak dalej być nie 
może. Panie Burmistrzu niech Pan coś 

z tym zrobi.
Ja wiem, że to nie Pan sprzedał za mar-
ne pieniądze tę „kurę znoszącą złote ja-
ja” (chodzi o elektrociepłownię), ja 
wiem kto to zrobił i co robi on obecnie, 
ale, na miłość boską, nie dajmy się zwa-
riować - nie sposób wytrzymać takich 
cen!
Myślę, że mieszkańcy spółdzielni oraz 
bloków komunalnych w końcu się obu-
dzą i powiedzą basta! takich pieniędzy 
nie będziemy płacić! 
Apeluję również do dyrekcji Elektrocie-
płowni  - pomyślcie również o naszych 
portfelach, a nie tylko o swoich.

(imię i nazwisko autora do wiadomości 
redakcji)

Poproszony przez nas o komentarz do 
tego listu burmistrz powiedział, że od 
lat stara się o poprawę warunków płat-
ności za ciepło z EC. Systematycznie 
odbywają się w Urzędzie spotkania, roz-
mowy, negocjacje. Cena energii ciepl-
nej jest zatwierdzana (czyli 
kontrolowana) przez Urząd Regulacji 
Energetyki, który po analizie danych 
przekazanych przez producenta dopusz-
cza lub kwestionuje ceny i na to bur-
mistrz nie ma wpływu. Niestety 
w sytuacji, kiedy energię produkuje nie-
zależny podmiot - Elektrociepłownia 
i rozdziela drugi - Spółdzielnia Mieszka-
niowa, burmistrz niewiele może, poza 
apelowaniem do osób, mających bezpo-
średni wpływ na ceny dla odbiorców 
o dbałość również o interesy klientów. 
Wychodzi na to, że w momencie, kiedy 
Gmina została pozbawiona realnego 
wpływu na procesy wpływające na 
kształtowanie ceny, odbiorcom pozosta-
je tylko liczyć na uczciwość aktualnych 
dostawców energii cieplnej...
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O to, aby nasza największa w gminie 
placówka kulturalna mogła na nowo 
być wizytówką miasta z uporem za-
biegały władze samorządowe. Jak już 
pisaliśmy, projekt termomodernizacji 
przygotowany został przez Urząd 
Miasta i Gminy i realizowany jest 
dzięki dotacji przyznanej przez Za-
rząd Województwa Małopolskie-
go z programu rewitalizacji 
Małopolskiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego na lata 2007-13 
oraz ze środków własnych gminy.
Zgodnie z ofertą przetargową całość 
prac ma zamknąć się kwotą 536 tysię-
cy złotych, a nie, jak pierwotnie za-
kładano 1 218 403,88 zł. Projekt 
termomodernizacji zakłada: wymianę 
podłogi z nową izolacją i impregna-
cją desek na scenie sali widowisko-
wej, wymianę drzwi zewnętrznych, 
wymianę parkietu w sali widowisko-
wej, przystosowanie wejścia na salę 
dla osób niepełnosprawnych, wymia-
nę okien na plastikowe z szybami ze-

spolonymi wraz z parapetami ze-
wnętrznymi i wewnętrznymi w całym 
budynku, ocieplenie dachu oraz ele-
wacji frontowych budynku. 
Do chwili obecnej wymieniono już 
większość okien w korytarzu i po-
mieszczeniach biurowych, w sali lu-
strzanej i restauracji. Zmieniono 
i ocieplono pokrycie dachu na całym 
budynku. Ruszyły prace przy remon-
cie sceny i podłogi na widowni oraz 
ociepleniu ścian i tynkowaniu budyn-
ku.
W związku z trwającym remontem 
większe imprezy oraz seanse kinowe 
zostały zawieszone, nie zamarło jed-
nak życie kulturalne naszego miasta 
animowane przez Centrum Kultury. 
Zajęcia wakacyjne dla dzieci, spotka-
nia i wystawy artystyczne przeniesio-
no do harcówki, a jeżeli dopisuje 
pogoda wykorzystywane są piękne te-
reny wokół Budynku. CK organizuje 
także wyjazdy w ciekawe miejsca. 
Na koniec wakacji zaplanowano trzy-
dniową wycieczkę w Kotlinę Kłodz-
ką, gdzie uczestnicy będą mieli 
okazję zobaczyć wiele lokalnych 
atrakcji: Rezerwat Błędne Skały, 
Wambierzyce, twierdzę kłodzką, ko-
palnię złota w Złotym Stoku i wiele 
innych.
O szczegółach działań CK w lecie 
można przeczytać na stronie interne-
towej http://ck.wolbrom.pl 
Zapraszamy!

Radny Włodzimierz Żurek intereso-
wał się, czy gmina Wolbrom będzie 
propagowała wśród zainteresowanych 
mieszkańców wiedzę o  możliwości 
otrzymania dotacji na zakup kolekto-
rów słonecznych przez osoby indywi-
dualne i wspólnoty mieszkaniowe 
w wysokości 45% - spotkanie informa-
cyjne będzie zorganizowane przez 
LGD Nad Białą Przemszą, poinformu-
jemy o nim w Kurierze Wolbromskim 
i w naszym serwisie. 
Radny Marcin Maciora pytał czy 
w tym roku odbędą się zawody pożar-
nicze (nie były tym razem imprezą to-
warzyszącą Dniom Wolbromia) – jako 
bardzo widowiskowe i atrakcyjne, 
a także cieszące się dużym zaintereso-
waniem zawody odbędą się jesienią ja-
ko niezależna impreza (postaramy się 
dobrze ją zareklamować!). Radny inte-
resował się także dla ilu dzieci nie zna-
lazło się w tym roku miejsce 
w przedszkolach i uzyskał odpowiedź, 
że wszystkie 6-latki (które musiały 
być przyjęte) , a nawet wszystkie chęt-
ne pięciolatki miejsca mają zapewnio-
ne. Mimo że w tym roku zwiększono 
pulę o 55, miejsca w przedszkolach za-
brakło dla ok. 70 maluchów. Do przed-
szkoli przyjmowane były dzieci 
pracujących rodziców, nie obowiązy-
wała rejonizacja. Ponieważ sześciolat-
ki nie wyraziły zgody na pójście do 
gotowych na ten krok szkół, zajęły 
miejsca, z których mogłyby skorzy-
stać młodsze dzieci. W przyszłym ro-
ku sytuację poprawi zwiększona 
liczba miejsc w oddziale przedszkol-
nym w Zespole Szkół w Gołacze-
wach, a naturalnie – mniej dzieci 
w kolejnych rocznikach. Na więcej 

Gminy nie stać, ponieważ utrzymanie 
istniejących przedszkoli jest dla niej 
sporym wysiłkiem – np. obecnie abso-
lutnie konieczny jest generalny re-
mont dachu na PP 2. 
Radny pytał również o szczegóły re-
montu drogi Olkusz-Miechów. Intere-
sował się czy zaplanowano budowę 
chodników w Wierzchowisku – bur-
mistrz poinformował, że chodniki, za 
które zapłaci w połowie Gmina są za-
planowane w najbardziej potrzebnych 
miejscach (Gminy nie stać na chodni-
ki w całej wsi). Kolejny raz radny py-
tał o losy obwodnicy, ale nadal nie ma 
oceny jej wpływu na środowisko, któ-
ra jest w przygotowaniu.
Radny Starzyk interesował się, czy 
ktoś nadzoruje remont „Bydlinki”, do 
którego Gmina dołoży 896 tysięcy zło-
tych – burmistrz odpowiedział (kolej-
ny zresztą raz), że wspomniana 
przebudowa drogi jest inwestycje po-
wiatową i jako taka jest nadzorowana 
przez powiat, a władze Gminy Wol-
brom raz po raz wysyłają do inwestora 
prośby o kontrole i zwiększenie nadzo-
ru, bo ilość zastrzeżeń zgłaszanych 
przez różne podmioty w stosunku do 
wykonania prac znacznie przekracza 
normę. Przy okazji wyjaśniamy, że nic 
nam nie wiadomo, jakoby władze po-
wiatowe znudzone już ciągłymi upo-
minaniami z Wolbromia postanowiły 
przerwać remont i skierować firmę 
z Częstochowy do prac remontowych 
w gminie Trzyciąż o czym głosi naj-
nowsza plotka, jaka dotarła już do ma-
gistratu.
Radny Starzyk pytał również o możli-
wość budowy konkurencyjnego dla pa-
rafii cmentarza komunalnego, 
argumentując, że obecne ceny są za 
wysokie. Burmistrz poinformował, że 
sprawa nowego cmentarza, nie tylko 
z powodu wysokich cen, ale zwyczaj-
nie dlatego, że kończą się miejsca na 
starym, jest bardzo poważna, ale nieła-
twa i władze od jakiegoś czasu już się 
nad tym zastanawiają. W istniejącym 

studium zagospodarowania przestrzen-
nego nowy cmentarz nie jest uwzględ-
niony. Aby powstał nowy cmentarz 
trzeba spełnić wiele wymagań – 
zwłaszcza sanitarnych.
Radny Pacia ucieszył się z nowej dro-
gi do targowiska, ale wniósł zastrzeże-
nia do jej odwodnienia (twierdził, że 
podczas deszczu woda może zalać 
okoliczne posesje), twierdził również, 
że droga zwiększyła zagrożenie spoży-
wania alkoholu w okolicy, a zwłasz-
cza niezabezpieczonej działce, na 
której budowana jest nowa remiza. 
Burmistrz poinformował, że nie otrzy-
mał żadnych sygnałów o niebezpie-
czeństwie powodziowym od 
mieszkańców i że zwróci się do wła-
ścicieli posesji z prośbą o zabezpiecze-
nie wspomnianego terenu. 
Radna Elżbieta Kulka chwaliła umiej-
scowienie sceny na tegorocznych 
Dniach Wolbromia i pytała o możli-
wość wybudowania tam stałej sceny 
lub muszli koncertowej. Propozycja 
zostanie rozważona. 
Przewodniczący Stanisław Pyzio pro-
sił o pomoc w odwodnieniu części 
gruntów, na które spływają wody z Rę-
dzin i Strzegowej (dotychczas nie by-
ło zgody kilku właścicieli na 
dokonanie odwodnienia), burmistrz 
obiecał pomoc, pod warunkiem zgody 
mieszkańców na prowadzenie prac.
Wiceprzewodniczący Stanisław Garde-
ła, który nader rzadko zabiera głos na 
sesji prosił o podłączenie prądu w bu-
dynku na boisku w Lgocie Wolbrom-
skiej, ale uzyskał wyjaśnienie, że 
Gmina nie może prowadzić żadnych 
czynności na terenie nienależącym do 
niej, a wspomniany budynek jest wła-
snością prywatną. Radny upominał się 
również o przywrócenie transportu pu-
blicznego przez Lgotę Wolbromska, 
ale na sieć prywatnych przewozów 
również burmistrz nie ma wpływu 
(przewoźnicy pracują tylko tam, gdzie 
jest to opłacalne i trudno im tego za-
bronić). 
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W pierwszym w historii tego typu 
spotkaniu obu reprezentacji prowa-
dzenie w 11 min objęły Szkotki. Pe-
chowe zagranie ręką Agnieszki 
Winczo na polu karnym sędziująca 
spotkanie Monika Mularczyk od-
gwizdała jedenastkę, którą chwilę 
później wykorzystała Kim Little. 
Agnieszka Winczo zrehabilitowała 
się w 23. min. Jej dość łatwy strzał 
na bramkę znalazł drogę do siatki 
Gemmy Fey. Tuż przed przerwą 
Kim Little wyprowadziła po raz 
drugi swój zespół na prowadzenie. 
Choć obie drużyny prezentowały 
podobny poziom, większą przewa-
gę w drugiej części spotkania miały 
Polki. Szkoda tylko, że z licznych 
akcji nie padła wyrównująca bram-
ka. 

Międzynarodowe spotkanie repre-
zentantek Polski i Szkocji miało po-
czątkowo odbyć się 
w Proszowicach, jednak ze wzglę-
du na intensywne opady deszczu 
i zalanie murawy miejscowego sta-
dionu organizator - Małopolski 
Związek piłki Nożnej w Krakowie 
w ostatniej chwili postanowił prze-
nieść rozgrywki do naszego miasta, 
sprawiając tym wielką frajdę kibi-
com. 
-Na Wolbrom zawsze możemy li-
czyć. Są tu doskonałe warunki do 
organizacji spotkań międzynarodo-
wych - mówiła Ewa Gajewska 

z MZPN w Krakowie. Gdyby nie 
rozgrywki z cyklu Regions Cup za-
planowane na początek sierpnia, to 
właśnie Wolbromiowi zapropono-
walibyśmy ten mecz. Kiedy otrzy-
maliśmy zdjęcia z zalanego boiska 
wodą z pobliskiej rzeki w ostatniej 
chwili zapadła decyzja o zmianie lo-
kalizacji – dodaje Ewa Gajewska.
Z wizyty w Wolbromiu bardzo cie-
szył się trener polskiej drużyny Ro-
bert Góralczyk, który nie tak dawno 
przecież był trenerem naszego Prze-
boju.  Po meczu długo z rozrzewnie-
niem rozmawiał z kibicami 
i działaczami naszego klubu. 

W sobotę 24. lipca w trakcie VI Juraj-
skich Mistrzostw w Lataniu Modeli 
Lotniczych i Dziwolągów, sołtys Sie-
wierski zmuszony był odwołać mię-
dzy innymi pokazy modeli lotniczych, 
naukę latania na symulatorze lotów 
oraz pokaz szybowcowy. Wielka szko-

da, gdyż specjalnie na pokazy przyje-
chała grupa 22 modelarzy z południo-
wej Polski. Odwołane zostały także 
pozostałe atrakcje, przygotowane z 
myślą o mieszkańcach naszej gminy, 
jak na przykład skoki spadochronowe 
i lot balonem na uwięzi, czy przejażdż-
ka bryczką wokół miejscowego stawu. 
Tylko nieliczna część szczęśliwców, 
która przyszła na otwarcie imprezy 
mogła w miarę dobrych warunkach po-
godowych pojeździć na koniu i kucy-
kach, obejrzeć eksponaty i pokazy 
multimedialne o historii lotnictwa w 
specjalnym „Muzeobusie” z Muzeum 
Lotnictwa w Krakowie. Z uwagi na 
małą ilość chętnych wesołe miastecz-
ko stało się obiektem radości tylko dla 
garstki dzieci. Podobnie było z zaba-
wą. Organizator, ze względu na małą 
ilość bawiących się osób, a także zbyt 
śliską podłogę, planowaną do godziny 
3.00 zabawę postanowił skrócić. Miło-
śników tańca zabawiał „Atest” z Kło-
bucka.

Ci, którzy wytrwali do późnych go-
dzin wieczornych z pewnością nie po-
żałowali. Tuż przed dziesiątą 
podziwiali i gorąco oklaskiwali nieco-
dzienny pokaz pirotechniczny. Pióro-
pusze wielokolorowych ogni 
wystrzeliwały nie tylko z ziemi, ale 
także z latającego w powietrzu mode-
lu helikoptera. Dziesięciominutowym 
pokazem ogni publiczność była 
wprost zachwycona. 
Jeszcze gorsze warunki pogodowe pa-
nowały podczas niedzielnego progra-
mu IX Dni Poręby Górnej. Zespoły 
muzyczne „Awans”, a później „Alto-
nus” dwoiły się i troiły, aby przycią-
gnąć jak największą rzeszę ludzi. 
Chętnych do przyjścia na miejsce im-
prezy i wspólnej zabawy było jednak 
naprawdę mało. Nie dziwi więc, że z 
powodu braku kandydatek nie odbyły 
się też wybory Miss Publiczności pla-
nowane w trzech kategoriach wieko-
wych. Zabawa taneczna przy muzyce 
zespołu „Concret” z Jędrzejowa, która 

miała rozpocząć się o godz. 20.00 rów-
nież nie doszła do skutku. 
- Pogoda spłatała mi wielkiego figla, 
ale cóż zrobić, przecież nie podpisy-
wałem żadnej umowy z Panem Bo-
giem – mówi załamany Adam 
Siewierski. – Co, jak co, ale pogody 
nie da się przewidzieć za żadne skarby 
- tłumaczy organizator imprezy.
W sobotniej inauguracji porębskich 
imprez, w przemowie skierowanej do 
przybyłych gości i mieszkańców wol-
bromskiej gminy, sołtys, a zarazem 
radny Rady Miejskiej Adam Siewier-
ski wiele miejsca poświęcił sprawom 
samorządowym, kulturalnym i znacze-
niu Poręby Górnej i całej Gminy Wol-
brom w skali powiatu i województwa. 
Dziękował przybyłym gościom, pu-

Dni Poręby Górnej

bliczności, dziennikarzom oraz spon-
sorom. Wśród gości, którzy zaszczyci-
li imprezę byli m.in.: przedstawiciele 
władz miasta i Gminy Wolbrom na 
czele z burmistrzem- Janem Łaksą, je-
go zastępcą - Katarzyną Gamrat, se-
kretarzem -Waldemarem Kolanko, 
przewodniczącym Rady Miejskiej - 
Stanisławem Pyzio. Obecna była prze-
wodnicząca Rady Powiatu Olkuskiego 
- Lidia Gądek, członek Zarządu Po-
wiatu - Jerzy Górnicki, radny powiato-
wy- Zdzisław Słomski, dyrektor z 
Urzędu Wojewódzkiego - Lucyna Gaj-
da, dyrektor Centrum Kultury w Wol-
bromiu - Teresa Flakiewicz, byli 
dyrektorzy Szkoły Podstawowej w Po-
rębie: Waldemar Smoter, Tomasz Ko-
łodziej i obecna - Ewa Maciąg. 



Aby nie dochodziło do wypadków 
na przejazdach, wcześniej w Olku-
szu, a 22 lipca na przejeździe przy 
ulicy Krakowskiej w Wolbromiu 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ze 
Strażą Ochrony Kolei oraz Policją 
już po raz szósty przeprowadziły 
ogólnopolską kampanię społeczną 
„Bezpieczny przejazd”. Podczas ak-
cji rozdawano kierowcom i pieszym 
ulotki informacyjne oraz gadżety 
promujące zasady bezpiecznego za-
chowania na przejazdach kolejo-
wych, zarówno strzeżonych, jak 
i niestrzeżonych. Pracownicy kolei, 
na czele z Naczelnikiem Sekcji Eks-
ploatacji w Bukownie PKP PLK SA 
Zakładów Linii Kolejowych w Kra-
kowie Zygmuntem Gałką i jego za-
stępcą Barbarą Kaletą, wspierani 
przez zaproszonych do współpracy 
przedstawicieli Policji i SOK, infor-

mowali uczestników ruchu drogowe-
go o konieczności wypracowania do-
brych nawyków zachowania na 
przejazdach kolejowych. 
Przejazd na ulicy Krakowskiej 
w Wolbromiu został wytypowany do 
przeprowadzenia akcji nie bez powo-
du, zaliczany jest do najbardziej 
uciążliwych, a przez to najniebez-
pieczniejszych w kraju. Chociaż 
ruch pociągów na dwóch liniach ko-
lejowych (normalno - i szeroko toro-
wej) należy do średnich, gdyż 
w ciągu doby przejeżdża po torach 
50 pociągów, to największe utrudnie-
nia sprawia tu ruch drogowy. Po obu 
stronach przejazdu znajdują się 
skrzyżowania, do których dochodzi 
aż siedem ulic. Cztery z nich są dro-
gami wojewódzkimi w kierunku 
Krakowa, Olkusza, Miechowa Pili-
cy. Tworzące się korki, zwłaszcza 
w środy, czwartki i piątki sprawiają, 
że wielu kierowców bezmyślnie pró-
buje na siłę wjechać pod zamykają-
ce się rogatki. – Takie zachowanie 
jest niestety nagminne i prowadzi 
najczęściej do tragedii - mówi zast. 
naczelnika Sekcji Eksploatacji Bu-
kowno, Barbara Kaleta. - Co roku 
w Polsce dochodzi do około 250 wy-

padków na przejazdach kolejowo-
drogowych, z czego 97 % wypad-
ków powodują właśnie kierowcy.
- Niestety, często mimo świadomo-
ści grożącego niebezpieczeństwa, 
kierowców gubi rutyna, brawura 
i przeświadczenie, że na pewno uda 
się zdążyć przed pociągiem – dodaje 
naczelnik Zygmunt Gałka. - Dlatego 
każdy kierowca powinien zrozu-
mieć, że popełniając wykroczenia na 
przejazdach kolejowych naraża na 
utratę życia lub kalectwo siebie i po-
dróżujących z nim pasażerów. Ma-
my nadzieję, że stale przypominana 
zasada bezwzględnego upewnienia 
się, czy nie nadjeżdża pociąg wej-
dzie w nawyk wszystkim uczestni-
kom ruchu i wpłynie na zwiększenie 
bezpieczeństwa na przejazdach kole-
jowych.
Bardzo wiele o bezmyślności kie-
rowców i pieszych może powiedzieć 
p. Danuta Ciuła, jedna z dróżniczek, 
czuwająca nad bezpieczeństwem te-
go przejazdu. 
- Kierowcy, stojąc przed zamknię-
tym szlabanem, często denerwują 
się, że muszą poczekać kilka lub kil-
kanaście minut. Dróżnik, który od-
powiada za ludzkie życie, musi 

zamknąć przejazd około dwie minu-
ty przed planowym pojawieniem się 
pociągu. A pociągi jeżdżą z różną 
prędkością, więc czas oczekiwania 
może się nieco wydłużyć. Warto jed-
nak zaczekać - upomina Danuta Ciu-
ła. - Pamiętajmy, iż praca dróżnika, 
należy do najodpowiedzialniejszych 
profesji. Są to osoby wyselekcjono-
wane z grupy ludzi najbardziej od-
pornych psychicznie - wyjaśnia 
Barbara Kaleta. - Dróżnik jest funk-
cjonariuszem ochrony kolei i, na mo-
cy kodeksu ruchu drogowego, jest 
kierującym ruchem wszystkich jego 
uczestników łącznie z pieszymi, ro-
werzystami, motorowerzystami i po-
jazdami kolejowymi, w obrębie 
odpowiedniego przejazdu kolejowe-
go, co oznacza, iż wszyscy oni mu-
szą się bezwzględnie stosować do 
wydawanych przez niego poleceń.
Informacje o trwającej kampanii zo-

stały również rozpowszechniane po-
przez rozklejenie plakatów i bane-
rów na terenie stacji, przystanków 
i przejazdów kolejowych. Akcja, jak 
zauważyliśmy, spotkała się z dużym 
zrozumieniem wśród użytkowników 
dróg.
- Akcje takie, jak dzisiejsza, są jak 
najbardziej potrzebne, jednakże dzi-
wię się, że przejazd kolejowy przy 
skrzyżowaniach tak ruchliwych 
dróg - powiedzmy sobie szczerze - 
nie powinien w ogóle istnieć i jest 
chyba ewenementem w skali euro-
pejskiej. Na zachodzie dawno zrobi-
liby wiadukt, dlatego cieszę się, że 
o takim rozwiązaniu myślą obecne 
władze Wolbromia przy projekcie 
budowy południowej obwodnicy 
miasta – powiedział nam napotkany 
mężczyzna, który często pieszo jak 
i autem pokonuje przejazd na Kra-
kowskiej.

 informuje użytkowników gospo-
darstw rolnych, działek rolnych oraz 
posiadaczy zwierząt gospodarskich, 
że w dniach od  

 na terenie gminy 
Wolbrom zostanie przeprowadzony 

W czasie obchodu przedspisowego 
rachmistrz ma za zadanie zweryfiko-
wanie istnienia gospodarstw oraz we-
ryfikacje danych o gospodarstwie. 
Rachmistrz będzie posiadał legityma-
cję ze zdjęciem  wydaną przez Głów-
ny Urząd Statystyczny. Gospodarzy 
uprasza się o udzielanie odpowiedzi 
na pytania zadawane przez rachmi-
strzów.   
Informacji w sprawie Spisu Rolnego 
udziela Gminne Biuro Spisowe z sie-
dzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w 
Wolbromiu, ul. Krakowska 1, pok. 
207 tel. ( 32) 644 23 04 wew. 316



Zadanie łatwe nie było, bowiem dodat-
kową trudność sprawiła pogoda. Każ-
dy „rasowy” kucharz potwierdzi, że 
koło pieca z wielkim garem jest gorą-
co, co jednak ma powiedzieć kucharz 
gotujący na polowym palniku na ulicy 
miasteczka tonącego w blisko 60 stop-
niowym upale? Od lejącego się z nie-
ba żaru chronił ich tylko daszek 
namiotu, ale Polak przecież zawsze da 
radę! 
Przygotowany przez wolbromską re-
prezentację żurek z jajkiem i kiełbasą 
zrobił furorę wśród węgierskich sma-
koszy, a członkowie jury oceniający 
potrawy przygotowane przez wszyst-
kich uczestników konkursu doceniło 
oryginalność nieznanej na Węgrzech 
zupy, przyznając jej specjalne wyróż-
nienie. Wolbromscy „kelnerzy” wyda-
li ponad 200 porcji polskiego 
przysmaku, udzielając przy tym chęt-
nie informacji na temat produktów 

użytych do przygotowania potrawy, 
na czele z zupełnie nieznanym w Do-
maszku polskim żurem... 
W konkursie wzięło udział 9 drużyn, 
wśród których  znaleźli się przedstawi-
ciele gospodarzy, a także „kucharze” 
z zaprzyjaźnionych z Domaszkiem 
miast węgierskich, rumuńskiego Löve-
te i oczywiście Wolbromia. 
Burmistrz Jan Łaksa, dziękując za za-
proszenie na Węgry zachęcał wszyst-
kich gości obecnych na festynie – 
Święcie Marchewki do odwiedzenia 

naszych okolic i degustacji na miejscu 
znakomitych polskich potraw.

P.S 
Pierwszą czynnością delegacji wol-
bromskiej po przyjeździe do Domasz-
ku, było sprawdzenie jak się ma 
drzewko posadzone przez naszego bur-
mistrza w ubiegłym roku na głównym 
placu Domaszku – ma się znakomicie 
– sadziła go dobra ręka! Służy mu wę-
gierski klimat i sporo podrosło, na 
chwałę przyjaźni polsko-węgierskiej.  

Pomoc finansowa zostanie udzielona 
gminom, które wzięły udział w ogło-
szonym przez Zarząd Województwa 
Małopolskiego konkursie „Małopol-
skie Remizy – 2010”, na który wpły-
nęło 128 wniosków. Dzisiaj burmistrz 
Jan Łaksa podpisał umowę, na mocy 
której Gmina Wolbrom otrzyma z te-
go źródła dofinansowanie w wysoko-
ści 40 tys. zł na remont dachu 
i roboty wykończeniowe w garażu re-
mizy OSP w Wierzchowisku. Całość 
inwestycji ma kosztować ponad 
119 tys. zł, a prace potrwają ok. 2 
miesięcy.  
Tegoroczny konkurs jest kontynuacją 
pomocy udzielonej gminom w roku 
2009. W ubiegłorocznej edycji, w ra-
mach przekazanych na ten cel ponad 
3 mln zł, prace remontowo-budowla-
ne przeprowadzono w 83 remizach 
w Małopolsce. Wśród nich również 
znalazł się nasz projekt, dzięki które-
mu udało się dofinansować w kwocie 
50 tys. zł remont remizy w Gołacze-

wach.
W tym roku, Zarząd Województwa 
Małopolskiego, wychodząc na prze-
ciw potrzebom mieszkańców Mało-
polski, a także mając na celu 
zapewnienie im bezpieczeństwa 
(choćby w kontekście tegorocznej po-
wodzi), podjął decyzję o rozszerzeniu 
listy gmin rekomendowanych do 
udzielenia dotacji w ramach konkur-
su o wszystkie te samorządy, które 
złożyły prawidłowe wnioski o dofi-

nansowanie, zwiększając jednocze-
śnie środki na ten cel do kwoty 4 140 
572 zł. 
Udział w konkursie to kolejna inicja-
tywa władz Gminy Wolbrom na rzecz 
jednostek Ochotniczych Straży Pożar-
nych, które przyczyniają się do popra-
wy bezpieczeństwa publicznego 
i ekologicznego, odgrywając ważną 
rolę w sytuacjach kryzysowych, gdy 
strażacy z narażeniem zdrowia i życia 
niosą pomoc mieszkańcom. 



Przegrali, ale nie z byle kim

Zespół prowadzony przez trenera Hen-
ryka Kasperczaka przyjechał do Wol-
bromia w bardzo mocnym składzie. 
Nie zabrakło nawet tych zawodników, 
którzy wystąpili dzień wcześniej w 
spotkaniu Ligi Europejskiej. Na mura-
wie wolbromskiego stadionu biegali 
tacy piłkarze jak Junior Diaz, Patryk 
Małecki, Wojciech Łobodziński, Ma-
riusz Pawełek, czy Łukasz Garguła. 
Podopieczni Jarosława Raka ani my-
śleli przestraszyć się wielokrotnego 
mistrza kraju i od pierwszej minuty 
ambitnie walczyli z piłkarzami "Białej 
Gwiazdy", jednak różnica klas była 
widoczna na boisku i to goście strzela-
li bramki. Najpierw trafił Wilk, a za 3. 
minuty Junior Diaz. Na 3:0 podwyż-
szył Małecki. Po przerwie ten sam za-
wodnik strzelił czwartego gola. Na 5:0 
podwyższył debiutujący w barwach 
Wisły Rios. Potem głos zabrali piłka-
rze Przeboju Wolbrom. W 79. minucie 
kapitalnym strzałem popisał się Kon-
rad Spurna i tym samym zdobył pierw-
szą bramkę dla Przeboju. Dwie 
minuty później ten sam zawodnik wy-
korzystał rzut karny i zmniejszył dy-

stans dzielący wolbromian od "Białej 
Gwiazdy". Pod koniec spotkania go-
ście przeprowadzili jeszcze jedną ak-
cję, po której Papież podwyższył na 
6:2. 
Jak można było się spodziewać mecz 
z Wisłą był prawdziwym świętem dla 
wolbromskich sympatyków piłki noż-
nej. Na trybunach pojawiło się aż 
1500 osób. Z kolei dla trenera Wisły 
Henryka Kasperczaka przyjazd do 

Wolbromia miał też osobisty aspekt - 
odwiedził na pobliskim cmentarzu 
grób Jana Haberki, z którym grał 
przed laty w Stali Mielec.
Bramki: 0-1 Cezary Wilk (14.), 0-2 Ju-
nior Diaz (17.-głową), 0-3 Patryk Ma-
łecki (37.), 0-4 Patryk Małecki (53.), 
0-5 Andres Lorenzo Rios (60.-głową), 
1-5 Konrad Spurna (79.), 2-5 Konrad 
Spurna (82.-karny), 2-6 Maciej Papież 
(87.).

Przebój Wolbrom- Wisła Kraków 2:6 

Wyścig zorganizowany przez Stowa-
rzyszenie „Honestus” i Małopolski 
Związek Kolarski, przy współpracy 
z Urzędem Miasta i Gminy Wolbrom, 
był kalendarzową imprezą PZK, ale 
stał się także okazją do wspaniałej pro-
mocji turystycznej Doliny Wodącej 
oraz popularyzacji kolarstwa górskie-
go i innych form aktywnego spędza-
nia wolnego czasu wśród młodzieży.
Trasa wyścigu poprowadzona po naj-
bardziej malowniczej części Gminy 
Wolbrom – Dolinie Wodącej miała 
długość około 4500 m. Impreza cie-
szyła się dużym zainteresowaniem, bo 
w tym roku wzięło w niej udział 144 
zawodników przede wszystkim z Ma-
łopolski, ale również całego kraju. Ry-
walizacja odbywała się w dziewięciu 
kategoriach wiekowych.
Wszyscy zawodnicy biorący udział 

w wyścigu otrzymali nagrody, a za-
wodnicy licencjonowani - medale Mi-
strzostw Małopolski dla pierwszych 
trzech miejsc.

Wyniki w poszczególnych kategoriach 
wiekowych oraz szczegółowe informa-
cje o wyścigu można znaleźć na stro-
nie www.zawody.info



Jak sama nazwa wskazuje impreza mia-
ła odbyć się „pod chmurką”,ale ze 
względu na niesprzyjającą aurę została 
przeniesiona do środka strażnicy (przy-
dają się te strażnice, oj przydają!). Rzę-
siście padający deszcz nie stanowił 
jednak przeszkody młodzieży, która mi-
mo wszystko walczyła o nagrody w tur-
nieju piłki plażowej w dwóch 
kategoriach wiekowych. Planowo od-
był się również turniej tenisa stołowe-
go, w którym uczestnicy w czterech 
kategoriach wiekowych walczyli o na-
grody przygotowane przez organizato-
rów. Pogoda nie przeszkodziła również 
burmistrzowi Janowi Łaksie, który 
przybył na imprezę i w deszczu obser-
wował zmagania uczestników, a po ich 
zakończeniu wręczył nagrody zwycięz-
com wraz z panią sołtys – Leokadią Ma-
ślisz i radnymi – Stanisławem 
Maśliszem i Elżbietą Struzik. W dru-
giej części imprezy odbyła się zabawa 
taneczna, podczas której łobzowianie 
i okoliczni mieszkańcy bawili się do 
późnych godzin nocnych przy muzyce 
zespołu „Select”. 
Pogoda nie dopisała, ale mimo wszyst-

ko impreza cieszyła się powodzeniem 
i zgromadziła wielu amatorów dobrej 
zabawy, a przede wszystkim sprawiła, 
że dzieci i młodzież, zamiast godzinami 
przesiadywać przy komputerze, aktyw-
nie spędziły wolny czas. Popieramy ta-
kie inicjatywy i gratulujemy 
organizatorom!
Poniżej przedstawiamy wyniki poszcze-
gólnych konkurencji.

1 miejsce – Bartosz Rogal
2 miejsce – Marcin Pasich

1 miejsce – Jakub Haberka
2 miejsce – Anna Rosół
3 miejsce – Justyna Garnek

1 miejsce – Kamil Garnek
2 miejsce – Grzegorz Duch

1 miejsce – Damian Skoczeń
2 miejsce – Sławomir Maślisz
3 miejsce – Dominik Rogal

1 miejsce – Klaudia Płowiec i Barbara 
Strózik

1 miejsce – Justyna Garnek i Kamil 
Garnek 
2 miejsce – Anna Rosół i Katarzyna 
Wójcik
3 miejsce – Jakub Haberka i Grzegorz 
Duch

Przybyli do naszego miasta, egzotycz-
ni goście zostali zaproszeni do Cen-
trum Kultury. Tu przywitali ich 
lokalni tancerze – członkowie Zespo-
łu Pieśni i Tańca „Wolbromiacy” oraz 
Teatru Tańca ACTUS ANIMI i For-
macji Tańca Nowoczesnego 7’th 
STEP. Niestety deszczowa pogoda 
uniemożliwiła spotkanie pod gołym 
niebem i wszystko zostało przeniesio-
ne do dolnego hallu w Centrum Kul-
tury. 
Okazało się, że taniec i mowa ciała 
stały się językiem, w którym porozu-
mieli się przedstawiciele odległych 
sobie kultur. Najpierw dla Wolbro-
mian zatańczyli Zambrano, Macu-
acua i Edivaldo, później gospodarze 
pokazali gościom swój warsztat. 
„Wolbromiacy” uczyli ich kroków 
Krakowiaka, a tancerze z ACTUS 
ANIMI i 7’th STEP zaprezentowali 
własne układy tańca nowoczesnego. 
Finalnie przedstawiciele wszystkich 
zespołów, odmiennych form tańca 
i różnych kultur połączyli się w ta-
necznej zabawie. Z pewnością każdy 
nauczył się czegoś nowego i wzboga-
cił swoje artystyczne doświadczenia. 
W ramach tej swoistej „wymiany da-
rów” goście zostali także poczęstowa-
ni tradycyjnymi polskimi wypiekami. 
To niecodzienne spotkanie udowodni-
ło, że taniec, muzyka i kostium znacz-
nie lepiej przekraczają granice kultur 
niż słowo, a do porozumienia z obco-
krajowcem wcale nie jest potrzebna 
wspólna znajomość jakiegoś języka.
Prosto z Wolbromia David Zambrano 
wraz z towarzyszącymi mu Horacio 
Macuacua i Edivaldo Ernesto poje-
chali do Klucz i Chechła. Trasę po 
Polsce zakończyli odwiedzinami kra-

kowskiego osiedla Łuczanowice.
David Zambrano tańczy od ponad 20 
lat. W swoich artystycznych poszuki-
waniach, zarówno jako twórca, jak 
i pedagog, Zambrano odwiedził 40 
krajów, pracował z ponad 25.000 stu-
dentami, a także występował w set-
kach miejsc na całym świecie. Jest 
znany jako choreograf, twórca impro-
wizacji strukturalnych i czystej impro-
wizacji. Urodził się w Wenezueli, 
spędził 15 lat w Nowym Jorku, obec-
nie mieszka w Amsterdamie, ale pra-
cuje i uczy na całym świecie. 
Zambrano jako improwizator, chore-
ograf, performer ma istotny wkład 
w proces twórczy w świecie bez gra-
nic.  Do najbardziej znaczących przy-
kładów jego oryginalnych projektów 
zarówno solo i pracy w grupie zali-
cza się: Twelve Flies Went Out at No-
on (2005), Barcelona in 48 Hours 
(2004), The Rabbit Project/Proyecto 
Conejo (2003), Mandraking (2002), 
David Zambrano Invites…(2000), Ac-
me (1999), Ballroom (1996), Proyec-
to: Z (1994), Red Blink (1994), Agua 
Fuerte (1993), Cancion de Diente 
(1993), Sabana (1990), Fetiche 
(1987), and Para Carmen (1984). 
Jest również założycielem Festival de 
Danza Postmoderna w Wenezueli 
w 1989 r. i był jego dyrektorem do 
1993 roku. 
Najbardziej godna uwagi jest jego 
metoda techniki Low Flying, która ba-
da stosunek tancerza do podłogi, 
gruntu, ziemi. Techniki te są bardzo 
poszukiwane przez festiwale tańca 
i szkoły, w tym: Transport Research 
(Nowy Jork), American Dance Festi-
val (USA i Japonia), części (Belgia), 
La Caldera (Hiszpania), Impulstanz 

Festival (Austria), Wim Vandekeybus 
/ Ultima Vez (Belgia), Sasha Waltz 
i Goście (Niemcy), New York Dance 
Intensive (USA), plac (Hiszpania), 
Szkoła New Dance Development (Ho-
landia), Dansens Hus (Dania), Rosas 
(Belgia), la Anonima Imperial (Hisz-
pania), Danza Abierta (Kuba), Com-
binatoria Danza (Kuba), Retazos 
(Kuba), Espacio Alterno (Wenezuela), 
Neodanza (Wenezuela), Taller de 
Danza Contemporanea de Caracas 
(Wenezuela). 
Jego współpracownikami byli: Jenni-
fer Monson, Sasha Waltz, Mark Tomp-
kins, Mat Voorter, Simone Forti, 
Pooh Kaye, Simone Sandroni, Bill T. 
Jones, Donald Fleming, Jill Becker, 
Yoshiko Chuma, Ismael Houston-Jo-
nes, Jordi Cortez, Hisako Horikawa, 
Poelstra Frans, Palle Dyrval, Katie 
Duck, Michael Moore, Sam Bennett, 
Robin Holcomb, Yuval Gabay, Yarden 
Guy, Otto Lechner, Nagl Max, Miguel 
Noya, Johannes Bauer, Dietmar Die-
sner Joelle, Leandro, Michael Vat-
cher, Nuno Rebelo, Misha 
Mengelberg , Niedźwiedź Ab, Wilbert 
De Joode, Tristan Honsinger, Hauert 
Thomas, Voorter Mat. 
Był laureatem licznych stypendiów, 
nagród i stypendiów, a także o stażu 
w różnych zespołach i jury, m.in. Na-
tional Endowment for the Arts, New 
York Foundation for the Arts, Suitca-
se Fundusz zarządzany przez Dance 
Theater Workshop z funduszy przez 
Fundacji Rockefellera, New York Sta-
te Rady na rzecz Sztuki, Jerome Foun-
dation i Fundacji Mertz Gilmore. 
Jako uznany artysta roku otrzymał 
specjalny status rezydenta holender-
skiego rządu.

W Strzegowej, tuż przy drodze woje-
wódzkiej nr 794 w kierunku Pilicy, 
przy wjeździe na posesję należącą Cze-
sława Gbyliczka - sołtysa wsi i zara-
zem radnego Rady Miejskiej 
w Wolbromiu stanęła kapliczka z figu-
rą Matki Boskiej Fatimskiej, przywie-
zioną przez tego znanego cyklistę 
z ubiegłorocznej pielgrzymki rowero-
wej do zachodnich sanktuariów. Nowo-

powstała kapliczka zostanie uroczyście 
poświęcona przez kapłana przewodzą-
cego grupie pątników z 30. Pielgrzym-
ki Krakowskiej, nocujących corocznie 
w gospodarstwie pana Czesława w dro-
dze na Jasną Górę. Fundator figury za-
prasza serdecznie mieszkańców gminy 
Wolbrom do wzięcia udziału w uroczy-
stości, która odbędzie się w niedzielę 8 
sierpnia 2010 r. o godz. 17.00.




