
Uroczystości z okazji obchodów roczni-
cy Konstytucji 3 Maja w Wolbromiu 
uświetnił występ połączonych niedaw-
no dwóch lokalnych orkiestr strażac-
kich. Dotychczas orkiestra z Sulisławic 
działała pod kierownictwem kapelmi-
strza Tadeusza Mąki, wieloletniego na-
uczyciela muzyki młodzieży szkolnej 
i dyrygenta orkiestr dętych. Kiedy 
z przyczyn osobistych lubiany kapel-
mistrz z Wolbromia musiał zaprzestać 

pracy muzycznej jego orkiestra, zarażo-
na pasją swojego mistrza postanowiła 
utrzymać zespół i poprosić o pomoc 
i współpracę drugiego działającego na 
terenie naszej gminy kapelmistrza or-
kiestry OSP z Zarzecza Wiesława Siko-
rę. Doszło zatem do połączenia sił 
strażackich muzyków i to właśnie ten 
wzmocniony muzykami mistrza Mąki 
zespół z Zarzecza poprowadził muzycz-
nie uroczystości w dniu święta narodo-
wego.
Wszystkim druhom strażakom przy 
okazji ich święta w imieniu mieszkań-
ców naszej gminy składamy serdeczne 
podziękowania za ich ofiarną pracę i ży-
czymy, aby swoje umiejętności mieli 
okazję prezentować jak najrzadziej, naj-
lepiej podczas rywalizacji w czasie za-
wodów strażackich, a wolny czas mogli 
spędzać na uprawianiu swoich pasji.

Ewa Barczyk

Na początek sesji odbyła się miła uro-
czystość wręczenia nagród wyróżnia-
jącym się sportowcom i działaczom 
sportowym z naszej gminy. Symbo-

licznego wręczenia dokonał przyzna-
jący coroczne nagrody burmistrz Jan 
Łaksa, który, gratulując młodzieży 
i ich opiekunom sukcesów sporto-
wych i wychowawczych, cieszył się 
z zaangażowania w pracę sportową 
zawodników, trenerów i działaczy. 
Dzięki ukierunkowaniu energii i zain-
teresowań na działalność sportową 
młodzi ludzie spędzają pożytecznie 
czas, ćwiczą ciało i kształtują charak-
ter, stając się wartościowymi członka-
mi społeczeństwa. Przebywając 
w zgranej grupie rówieśniczej dodat-
kowo rozwijają umiejętność współ-
pracy i odpowiedzialności za innych 

– podkreślał burmistrz gratulując wy-
różnionym sportowcom. Stosowania 
w sportowym życiu zasad chrześcijań-
skich życzył nagrodzonym radny Cze-
sław Gbyliczek, znany ze swoich 
wyczynów kolarskich, który wskazy-
wał na przyniesiony ze sobą krzyż ja-
ko najlepszy drogowskaz 
i przewodnik w życiu każdego spor-
towca i człowieka.
Jak pisaliśmy już wcześniej burmistrz 
przyznał 12 nagród dla sportowców, 
trenera i 2 wyróżnienia dla działaczy 
sportowych. Następnie przedstawicie-
le poszczególnych służb przekazali 
radnym informacje o stanie bezpie-

czeństwa w gminie za rok ubiegły.
Straż Pożarna
Dane statystyczne zawarte w spra-
wozdaniu PSP przekazali zgromadzo-
nym Zastępca Komendanta 
Powiatowego PSP mł. bryg. Dariusz 
Wilk oraz dowódca JRG PSP w Wol-
bromiu mł. bryg. Ireneusz Wolny (my 
przedstawimy je osobno). Obaj straża-
cy odpowiadali również na zadawane 
w związku ze sprawozdaniem pyta-
nia. Niepokojącą sprawą o którą pyta-
no przy okazji sprawozdania jest 
tegoroczny wzrost ilości zanotowa-
nych pożarów spowodowanych wypa-

ciąg dalszy na str. 4.



Najwyższą nagrodę I stopnia dla za-
wodnika otrzymał Maciej Długosz, 
który zajął 2 miejsce na Mistrzo-
stwach Polski Juniorów Młodszych 
w Białymstoku, 3 miejsce na Europe-
an Cup Cadets w Bielsku Białej, dwu-
krotnie zdobył najwyższe trofea 
w Pucharze Polski Juniorów Młod-
szych oraz wystąpił w Mistrzostwach 
Europy Juniorów Młodszych na Mal-
cie.
Nagrodę II stopnia dla zawodników 
zostały przyznane dwóm judoczkom: 
Beacie Peperze (3 miejsce w Otwar-
tych Międzynarodowych Mistrzo-
stwach Polski Młodzieży 
w Cetniewie, 2 miejsce w Pucharze 
Polski Seniorów w Bytomiu i 3 miej-
sce w podobnych zawodach w Skier-
niewicach) i Aleksandrze Papaj (2 
miejsce w Mistrzostwach Polski Mło-
dzieży). Zaś nagrodami III stopnia 
dla zawodników Burmistrz uhonoro-
wał Roberta Biegaja (2 miejsce w Pu-

charze Polski Seniorów w judo), kola-
rza Sylwestra Seweryna (1 miejsce 
w klasyfikacji PZK w kolarstwie gór-
skim w kat. juniorów młodszych). 
Wyróżnił także młodszych zawodni-
ków judo: Dagmarę Adamczyk (3 m. 
w Pucharze Polski Młodzików w By-
tomiu), Klaudię Cieślik (1m. w Pu-
charze Polski Młodzików 
w Bytomiu), Zuzannę Rams (2m. 
w Pucharze Polski Młodzików w By-
tomiu), Aleksandrę Kaletę (2 m. 
w Pucharze Polski Młodzików w By-
tomiu) oraz braci Barczyków: Wikto-
ra (3m. w Pucharze Polski 
Młodzików w Bytomiu) i Karola 
(1 m. w Pucharze Polski Młodzików 
w Bytomiu). W uznaniu za osiągnię-

cia trenerskie nagrodę III stopnia do-
stał także trener młodych judoków 
Przemysław Banyś. Osobno wyróż-
nieni za pracę na rzecz rozwoju spor-
tu i usportowionej młodzieży zostali 
działacze UKS Judo Wolbrom Marta 
Szostek i Sławomir Sikora, rodzice ju-
doków, którzy nie szczędząc czasu 
i energii pomagają na co dzień funk-
cjonować klubowi w niezbyt sprzyja-
jącej ekonomicznie rzeczywistości. 
Gratulujemy wszystkim nagrodzo-
nym i wyróżnionym, życząc kolej-
nych zwycięstw, satysfakcji 
z działalności sportowej i wielu do-
brych emocji dostarczanych kibicom.

Ewa Barczyk

Ministerstwo Finansów przygotowa-
ło i rozesłało do poszczególnych jed-
nostek terytorialnych ostateczny 
plan dochodów poszczególnych sa-
morządów z podatku PIT w 2012 r. 
Szacunki na podstawie danych z je-
sieni ubiegłego roku zakładały, że sa-
morządy dostaną ponad 33,1 mld zł, 
obecne wyliczenia mówią już tylko 
o blisko 31,7 mld zł. Zmiana to 

efekt spodziewanego spowolnienie 
gospodarczego i może spowodować 
ubytek w lokalnych dochodach na 
1,3 mld zł.
Jednostki samorządu terytorialnego 
uchwalały budżety na początku ro-
ku. Ich ważną częścią są wpływy z 
podatków, które wyliczył rząd w 
październiku 2011 roku. Z danych 
przekazanych do gminy Wolbrom 
przez Ministra Finansów wynika, że 
do wolbromskiej „kasy” wpłynie o 
ok. 501 tys. zł mniej niż planowano 
z racji udziału w dodatku od osób fi-
zycznych PIT. O ponad 83 tys. 
mniejsza będzie także subwencja 
oświatowa. Podobna sytuacja do-
tknęła prawie wszystkie samorządy. 
Większość z nich będzie musiało 
podjąć jakieś rozwiązania, które po-
mogą zniwelować straty wygenero-
wane przez mniejsze wpływy. 
Władze Wolbromia zdecydowały się 

na pokrycie niedoboru z wolnych 
środków, niestety odbije się to na 
braku funduszy na wiele innych po-
trzeb.
Mniejsze wpływy do budżetu oraz 
systematyczne obciążanie samorzą-
dów coraz to nowymi zadaniami bez 
dodatkowych środków są coraz po-
ważniejszym problemem większości 
gmin. Związek Miast Polskich przy-
gotował nawet projekt ustawy, która 
ma zwiększyć udział samorządów w 
dochodach z podatku PIT (do ok. 50 
proc.), ale parlamentarne prace na 
nim jeszcze nie ruszyły. Tymczasem 
zanosi się niestety na kolejne cięcia 
i ograniczenia wydatków, zwłaszcza 
na inwestycje. I nic nie pomoże uty-
skiwanie malkontentów, że „nic się 
nie robi”. Ponoć z pustego i Salo-
mon...

Ewa Barczyk



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

Uroczystość rozpoczęła się przekaza-
niem sztandaru szkoły uczniom klas 
drugich oraz odśpiewaniem hymnu 
państwowego. Pierwsze słowa do 
przybyłych skierowała Klaudia Ko-
nieczna recytując wiersz Wisławy 
Szymborskiej „Nic dwa razy”, który 
podkreślił wzniosły charakter poże-
gnania absolwentów. Imprezę popro-
wadziły uczennice klasy 2a i 2c: 
Gabriela Egeman oraz Karolina Ja-
nik. Jak co roku, nie zabrakło słów 
serdecznych życzeń i pouczeń od za-
proszonych gości. W tym roku prze-
mówienie wygłosił Dyrektor ZS - 
pan Krzysztof Osmenda, ks. Szymon 
Wojciechowski oraz zaproszeni go-
ście - pan Henryk Kieca, pan Jan 
Łaksa oraz pan Andrzej Starostecki. 
Wszyscy przybyli z niecierpliwością 
czekali na ogłoszenie wyniku kon-
kursu na Najlepszego Absolwenta 
Roku, którym okazał się uczeń klasy 
3c- Bartłomiej Sikora. Następnie Dy-
rektor ZS razem z Przewodniczącym 
Rady Rodziców wręczył świadectwa 
z wyróżnieniem oraz nagrody książ-
kowe dla uczniów, którzy osiągnęli 
bardzo dobre wyniki w nauce, spo-
rcie i działali na rzecz środowiska 
szkolnego i lokalnego. Natomiast 
uczniowie, którzy zawsze osiągają 
bardzo dobre wyniki w nauce otrzy-

mali z rąk Dyrektora Akty Nadania 
Tytułu „Wzorowy Uczeń Szkoły”, 
zaś ich rodzice Listy Gratulacyjne. 
W tym roku akty te otrzymali: Mag-
dalena Gajda, Magdalena Barczyk, 
Katarzyna Głąb, Mateusz Bryzik, 
Monika Barczyk, Anna Kieca i Do-
minika Strzałka. Kolejnym punktem 
programu było wygłoszenie życzeń 
dla absolwentów od reprezentanta 
klas drugich. Dominika Strzałka wy-
wiązała się z tego zadania znakomi-
cie pomimo wtargnięcia na scenę 
tajemniczego naukowca, którego wy-
prowadzili uczniowie występujący 
w roli ochroniarzy.
Podziękowania od klas maturalnych 
wygłosiły Katarzyna Łysek i Aneta 
Marchaj przekazując na ręce Dyrek-
tora symboliczny bukiet kwiatów.
Po części oficjalnej przyszła pora na 
część artystyczną w wykonaniu 
uczniów i uczennic klasy 2a, 2b i 2c. 
Oprawę muzyczną od strony tech-
nicznej zapewniły Katarzyna Pałka 
oraz Justyna Kaczmarska, natomiast 

na scenie nie mogło zabraknąć na-
szych „etatowych” wokalistów: Ju-
styny Bałuckiej, Katarzyny Głąb 
oraz Mateusza Ducha wspieranego 
przez Wojciecha Nytko. W wystę-
pach kabaretowych wypadli znako-
micie uczniowie klasy 2b, 2c i 2TI: 
Łukasz Strózik, Maciej Zaręba, Łu-
kasz Szczepara i Mateusz Bryzik, 
którzy pokazali, że drzemie w nich 
niezwykły talent komediowy. Jesz-
cze tylko powrót do przeszłości 
w postaci pokazu zdjęć klasowych te-
gorocznych absolwentów z muzyką 
zespołu Manchester w tle, który pew-
nie wycisnął niejedną łzę z oka i już 
na scenie pojawiły się uczennice 
klas 2a, 2b i 2c wykonując piosenkę 
Maryli Rodowicz „Ale to już było”. 
Uroczystość zakończył pakiet szcze-
rych życzeń dla absolwentów i sło-
wa, do których się przyłączamy: 
„Nie mówimy żegnajcie, mówimy 
do widzenia”.

źródło: zswolbrom.pl

Konotacje 1 maja nie są zbyt pozy-
tywne: przede wszystkim pamięta się 
pierwszomajowe przymusowe uczest-
nictwo w pochodach, sławiących je-
dynie słuszną ideę panującej władzy; 
z całą otoczką zniewolenia narodu 
i podejmowanych przez poszczegól-
nych członków społeczności różno-
rodnych prób oporu wobec tej jawnej 
nieprawości – dziś coraz bardziej za-
cierające się wspomnienie minionych 
czasów i ludzi, którym wydawało się, 
że mają władzę absolutną, a których 
dziś historia ocenia jednoznacznie... 
Powołane do życia niedawno, bo do-
piero 8 lat temu święto narodowej fla-
gi – 2 maja. Dzień, który ma 
przypominać Polakom o najszczyt-
niejszych ideałach, miłości do ojczy-
zny, patriotyzmie... Święto piękne dla 
ludzi czujących swój związek z kra-
jem, jego historią i tożsamością naro-
dową, mniej zrozumiałe dla coraz 
większej liczby kosmopolitów – oby-
wateli świata, którzy nie mają potrze-
by posiadania korzeni w konkretnym 
miejscu...
I w końcu 3 maja – powrót do starych 
tradycji, pięknych kart historii po-
wstania i wprowadzenia w życie Kon-
stytucji 3 Maja, która choć 
funkcjonowała bardzo krótko tak 
znacznie wpłynęła na losy narodu pol-
skiego...
Ten, kto pokusi się o głębszą reflek-
sję nad ideami przyświecającymi tym 
dniom musi zauważyć, że choć ludzie 
odchodzą, przemijają mody, chwilo-
we kariery, to nie zmieniają się naj-
głębsze wartości: trwa powszechny 
ludzki szacunek dla uczciwości, pra-
cy, rzetelności, patriotyzmu, źle wspo-
mina się zdrady, prywatę, oszustwo 
i przemoc. 

W kazaniu wygłoszonym podczas 
mszy św. za ojczyznę i strażaków 
w kościele pw. Św. Katarzyny 3 maja 
ks. proboszcz Zbigniew Luty przyta-
czał chlubne momenty naszego naro-
du, utyskiwał też nad współczesnym 
upadkiem wartości, komercjalizacją, 
odchodzeniem od chrześcijańskich 
korzeni Europejczyków i Polaków, co 
prowadzi do łamania podstawowych 
odwiecznych zasad moralnych, oby-
czajowych i społecznych. -W chwi-
lach najcięższych kryzysów, kiedy 
Polska dręczona była przez wrogów 
wewnętrznych i zewnętrznych opar-
ciem dla narodu były niepodważalne 
zasady, jakie niosła prawdziwa wiara 
– mówił ks. Luty. -Dziś, kiedy ludzie 
odeszli od starych przekonań, kiedy 
liczy się tylko doraźny zysk, a opinie 
tworzy rynsztok internetowych fo-
rów, na których bez żadnych konse-
kwencji można niszczyć i opluwać 
ludzi w imię własnych mętnych inte-
resów; kiedy młodzi ludzie, którym 
nie przekazano trwałych wartości nie 
potrafią rozróżnić dobra od zła, my-
ląc ulotne przyjemności z prawdzi-
wym szczęściem, coraz trudniej jest 
godnie żyć i dokonywać dobrych wy-
borów. 
Oczywiście – nasz naród przez wieki 
doświadczany był wyjątkowo, a lu-
dzie w dawnych czasach w ostatecz-
nym rozrachunku dawali sobie jakoś 
radę z przeciwnościami losu i histo-
rii, może więc należy mieć nadzieję, 
że dziś, kiedy sprzyja nam technolo-
gia, trwa pokój, a kryzys nie jest jesz-
cze tak dotkliwy, żeby nie dało się 
żyć – także zdołamy przetrwać, jakże 
jednak szkoda, że nie umiemy szano-
wać siebie nawzajem i tego co dał 
nam czas, w którym żyjemy. Spróbuj-
my się pokusić o refleksję, ale taką 
szczerą – co mogę zrobić dobrego dla 
siebie, swoich rodaków i ojczyzny – 
bez nienawiści, agresji, pomówień? 
Kogo dziś stać na odrzucenie przy-
zwyczajeń łatwego osądzania innych 
i zwyczajnej organicznej pracy na 
rzecz wspólnego budowania lepszej 
przyszłości? Może to banał, ale jakże 
aktualny: zgoda buduje! Co mamy 
z wiecznych waśni? 
Życzę owocnych przemyśleń...

Ewa Barczyk



Nasze zaproszenie na spotkanie 
przyjęli bowiem: Zbysław Owczar-
ski – naczelnik Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu  i Ochrony Zdrowia 
UMiG w Wolbromiu oraz Urszula 
Kuźnicka –Kubat,  psycholog, pra-
cownik Politechniki Częstochow-
skiej, trener szybkiego czytania 
i metodyk programów Akademii 
Nauki w Częstochowie oraz projek-
tów unijnych.
Przypomnijmy, program „ Mały Od-
krywca w Wolbromiu” był podzielo-
ny na dwa projekty: „Mały 
odkrywca”  i „Zaczarowana kra-
ina”. Programem objętych było 95 
dzieci  i tyleż samo rodziców (49 oj-
ców i 46 matek.)
Poprzez projekt dzieci  w nowocze-
sny sposób mogły poruszać się 
w środowisku słowa pisanego. Roz-
wijały inteligencję wieloraką: wzro-
kową, matematyczno – logiczną, 
muzyczno – ruchową, społeczną, fi-
lozoficzną i naukową. Rozbudziły 
zainteresowania nauką pisania i al-
fabetem poprzez pisanie listów, pod-
pisywanie się, lepienie wyrazów 
z plasteliny. Rozwijały zdolności 
twórcze poprzez zajęcia ze sztuki, 
rzeźbiąc, rysując, lepiąc, malując, 

tworząc prace zarówno indywidual-
nie, ale również ucząc się współ-
działania i współpracy prace 
zespołowe i zbiorowe.
Przede wszystkim rozbudziły cieka-
wość świata poprzez eksperymenty 
naukowe ,wiedzę dotyczącą zja-
wisk, wiedzę przyrodniczą, geogra-
ficzną i biologiczną. Świetnie się 
bawiąc wybrały się w podróż wła-
snoręcznie zrobionym samolotem, 
by znaleźć się na bezludnej wyspie. 
Tam robiły spadochrony, podgrze-
wały wodę w papierowym czajni-
ku, budowały szałas, pisały listy do 
rodziców by wysłać je w butelce, 
dzieląc się jednocześnie obowiązka-
mi. Po drodze spotkały paleontolo-
ga, biologa ,archeologa, astronoma. 
Jaskinia człowieka pierwotnego do-
starczyła równie ciekawych wiado-
mości i emocji. By przeżyć 
i powędrować dalej musiały na-
uczyć się polować, hodować rośli-
ny, lepić naczynia, robić napar 
z ziół jednocześnie ucząc się czytać 
i pisać. W podobny sposób poznały 
najciekawsze miejsca na kontynen-
cie azjatyckim, afrykańskim i ame-
rykańskim i w obrębie tych miejsc 
przeżyły niezapomnianą przygodę. 
Realizowane przez PP2 projekty 
przyniosły korzyści również  rodzi-
com. Przede wszystkim wzrosła ich 
świadomości na temat psychologii 
rozwojowej dziecka oraz umocniły 
się relacje z dziećmi w atmosferze 
harmonii i miłości.
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www.pp2wolbrom.stremo.pl 

laniem traw i podpaleniami, co po-
chłonęło duże koszty i stwarzało za-
grożenie dla ludzi i mienia, ale te 
dane będą ujęte w sprawozdaniu przy-
szłorocznym. Strażacy poinformowa-
li o zabiegach prowadzonych 
wspólnie z władzami różnych szcze-
bli (w tym gminnych) w celu pozy-
skania nowego wozu bojowego dla 
jednostki w Wolbromiu. Planowany 
zakup wymaga zgromadzenia ok. 
850 tys. zł, z czego ok. 200 tys zapla-
nowano jako wkład gminy. Ponieważ 
są to dość poważne środki do udziału 
w kosztach zaproszono także instytu-
cje, przedsiębiorców i zakłady prze-
mysłowe działające na terenie gminy.

Na poziomie powiatowym Krajowy 
System Ratowniczo – Gaśniczy two-
rzy Komenda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej wraz z Jednostkami 
Ratowniczo – Gaśniczymi, Powiato-
wym Zespołem Reagowania Kryzyso-
wego oraz 19 Jednostkami 
Ochotniczych Straży Pożarnych włą-
czonych do KSRG, z czego 6 to jed-
nostki z terenu gminy Wolbrom. 
Działania KSRG wspomaga również 
ponad 34 Ochotniczych Straży Pożar-
nych typu „S” nie włączonych do sys-
temu (w tym 16 z terenu naszej 
gminy). Jak wynika ze sprawozdania 
PSP na terenie gminy Wolbrom dzia-
ła najwięcej, bo aż 22 jednostki OSP 
(dla porównania w gminie Olkusz – 
10, w gminie Bukowno – 3, w gminie 
Bolesław – 4, w gminie Klucze – 5 
i w gminie Trzyciąż 11). Utrzymanie 
w gotowości bojowej tylu jednostek 
wiąże się z ogromnymi nakładami fi-
nansowymi, bowiem nowe przepisy 
bezpieczeństwa wymagają wciąż no-
wych zakupów sprzętu, badań ochot-
ników i specjalistycznych szkoleń. 
Radna Ewa Kazimierska pytała, czy 
nie byłoby zasadnym zmniejszyć licz-
bę jednostek lub jakoś je skumulo-
wać, ale jej pytanie pozostało 
w sferze pytań retorycznych, bowiem 
nikt nie czuł się władny na nie odpo-
wiedzieć. Statystycznie strażacy z po-
wiatu olkuskiego w 2011 roku 
wyjeżdżali do zdarzeń co 6 godzin 20 
minut, do pożaru co 12 godzin 30 mi-
nut, do miejscowego zagrożenia co 
13 godzin 15 minut, a do alarmu fał-
szywego co 17 dni 9 godzin. W skali 
powiatu odnotowano spadek występo-
wania zdarzeń w stosunku do roku po-
przedniego w większości gmin - 

największy na terenach gmin: Trzy-
ciąż 120%, Wolbrom 94% i Klucze 
39%.

Jak dowiedzieliśmy się ze sprawozda-
nia przedstawionego przez komendan-
ta Komisariatu Policji w Wolbromiu 
Adama Milanowskiego na terenie 
gminy Wolbrom zatrudnionych jest 
27 policjantów, których praca zorgani-
zowana jest w poszczególnych zespo-
łach: Zespół Kryminalny – 5 
funkcjonariuszy, Zespół patrolowo-in-
terwencyjny – 12, Zespół Dzielnico-
wych – 4, Samodzielne Stanowisko 
ds. Wykroczeń – 1 funkcjonariusz, 
Zespół Dyżurnych – 5. O ich działa-
niu pisaliśmy już wcześniej. Najbar-
dziej niepokojącą informacją 
z wynikającą z przedstawionego spra-
wozdania jest bardzo poważny 
wzrost (z 11 do 208!) odnotowanych 
przypadków przestępczości narkoty-
kowej i przestępczości ludzi mło-
dych. Jak wyjaśnił komendant Adam 
Milanowski w znacznej mierze 
wpływ na ilość zdarzeń tego typu 
związana jest z działalnością klubów 
i dyskotek, nie ma zaś ujawnionego 
związku z poszczególnymi szkołami. 
Z wyjaśnień komendanta wynika, że 
w stosunku do potrzeb mamy zbyt 
mało funkcjonariuszy i środków, co 
widoczne jest szczególnie w sytu-
acjach nasilenia kilku zdarzeń w jed-
nym czasie lub w dni szczególnie 
sprzyjające zdarzeniom, jak np. w dni 
targowe. Trzeba jednak przyznać, że 
nadal w porównaniu z większymi 
miastami w naszych okolicach jest 
stosunkowo bezpiecznie.

Wyjątkowo liczne (4908!) interwen-
cje Straży Miejskiej były skupione 
wokół kilku podstawowych zagad-
nień: bezpieczeństwa i porządku w ru-
chu drogowym, działalności 
przeciwko ustawie o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach, działal-
ności przeciwko ustawie 
o wychowaniu w trzeźwości i inter-
wencji podczas sporów rodzinnych 
i sąsiedzkich. Strażnicy prowadzili 
również działania profilaktyczne 
ucząc dzieci i młodzież bezpiecznych 
zachowań na drodze i stosowania 
podstawowych środków ochrony jak 
elementy odblaskowe i kaski rowero-
we.
Bez większej dyskusji radni przyjęli 
sprawozdanie z realizacji za rok ubie-

gły programów przeciwdziałania al-
koholizmowi i narkomanii, które 
przedstawił dyrektor MOPS Tadeusz 
Posełek.
Następnie radni dość sprawnie podję-
li uchwały porządkujące obwody 
szkolne po przeprowadzonej refor-
mie, czyli likwidacji niektórych 
szkół, wskazując uczniom z dotych-
czasowych obwodów nowe szkoły 
publiczne, w których będą mieli za-
gwarantowane miejsce. Radny Kazi-
mierz Pacia co prawda próbował 
wprowadzić poprawkę odnoszącą się 
do uczniów z Poręby Dzierżnej, któ-
rych postulował przypisać do szkoły 
w Jeżówce, ale po przypomnieniu, 
że rodzice tych dzieci nie wyrażają 
na to zgody w głosowaniu pomysł 
upadł. Uczniowie z obwodów przypi-
sanych przed likwidacją do szkoły 
w Porębie Dzierżnej będą mogli wy-
brać jako placówkę publiczną SP1, 
a 5 i 6-laki znajdą ewentualne miej-
sce w PP1, młodzi ludzie z Poręby 
Górnej mogą pójść do ZS w Wierz-
chowisku, a młodzież gimnazjalna 
z byłych obwodów G1 i G3 przypisa-
no do obwodu nowej szkoły - G4. 
Przegłosowano statut G4 i zmiany 
w Statucie MiG Wolbrom uwzględ-
niające nową nazwę Domu Kultury.
Jednomyślnie radni zdecydowali się 
poprzeć wniosek Uczniowskiego 
Klubu Sportowego Wierzchowisko 
o użyczenie boiska sportowego przy 
miejscowym Zespole Szkół, co jest 
konieczne do starania się o środki na 
poprawę stanu tego boiska i jego oto-
czenia ze środków europejskich w ra-
mach „Małych projektów” z PROW 
za pośrednictwem Lokalnej Grupy 
Działania Nad Białą Przemszą. Na 
zakończenie omawiania uchwał przy-
jęte zostały bieżące poprawki do bu-
dżetu związane ze zmniejszeniem 
przychodów do budżetu gminy (pisa-
liśmy już o zmniejszeniu subwencji 
oświatowej i udziału gminy w docho-
dach z PIT). Wysłuchano też infor-
macji o współpracy z organizacjami 
pożytku publicznego w roku ubie-
głym oraz jednomyślnie i bez dysku-
sji przyjęto sprawozdania z pracy 
poszczególnych stałych komisji Ra-
dy.
Na zadane pisemnie interpelacje bur-
mistrz odpowie także na piśmie. Py-
tania i odpowiedzi ukażą się w BIP.

Ewa Barczyk

Ciąg dalszy ze str. 1.



58 uczestników wymiany z Polski, 
Rumunii oraz Węgier w wieku 13-18 
lat wyruszy ”Tropem legend” ku hi-
storii powstania Europy, swoich kra-
jów i miejscowości oraz dawnych 
stolic. Bazą noclegową dla grupy bę-
dą Domaniewice koło Wolbromia. 
Projekt będzie okazją do poznania le-
gend polskich, rumuńskich i węgier-
skich. -Dzięki filmom i prezentacjom 
wybierzemy się na wirtualne wy-
cieczki na Węgry i do Rumunii, 
gdzie m.in. odwiedzimy zamek Dra-
kuli. W Krakowie - mieście legend, 
oprócz typowych miejsc związanych 
z legendami polskimi, poszukamy 
śladów węgierskich i rumuńskich, 
a w Wieliczce - miejscu związanym 
z legendą o św. Kindze poszukamy 

z kolei śladów przodków... Rumu-
nów, którzy stąd wyruszyli zakładać 
kopalnie soli w swojej ojczyźnie. Na 
„Uczcie u Wierzynka” spróbujemy le-
gendarnych smakołyków: żurku po 
KRAKOWSKU, CZOSNKOWYCH 
mici a’la Drakula oraz SMOCZYCH 
naleśników a’la Gundel - opowiadają 
uczniowie G3, będący współautora-
mi projektu. Celem przedsięwzięcia 
jest zbliżenie młodzieży trzech róż-
nych krajów UE poprzez wspólne 
spędzanie czasu, poznanie legend 
i historii. Projekt ma na celu pokaza-
nie licznych historycznych związków 
pomiędzy poszczególnymi krajami, 
a także zacieśnienie współpracy po-
między młodzieżą polską, rumuńską 
i węgierską. Wielokulturowe spotka-
nia młodzieży z różnych środowisk 
wzmocnią dialog i pozwolą złamać 
stereotypy i istniejące uprzedzenia. 
Nauczą budowania relacji partner-
skich i akceptowania odmienności, 
jak również pomogą dostrzec bogac-
two walorów swoich krajów. Zapla-
nowane metody pracy: gry i zabawy, 
gra terenowa, warsztaty, quizy wie-
dzy, zajęcia w plenerze, debaty, eks-

ploracje miejsc związanych z legen-
dami, prezentacje, wymiana do-
świadczeń - maksymalnie 
zaangażują młodzież, rozwijając jej 
kompetencje i umiejętności. Efekta-
mi projektu będą: przedstawienie no-
wej „Legendy o ...”, prezentacje, 
plakaty, filmy, foldery, kroniki histo-
ryczne oraz prace fotograficzne: 
„MY na mapie Wolbromia” oraz 
„NASZ szlak legend” oraz przygoto-
wanie inscenizacji legend trzech kra-
jów. Projekt w swoich założeniach 
ma oddziaływać nie tylko na uczest-
ników, ale także na ich przyjaciół, 
rodziny i społeczności lokalne, 
w tym także na mieszkańców Wol-
bromia. Projekt będzie realizowany 
od 1 do 28 maja tego roku, młodzież 
z Rumunii i Węgier odwiedzi Wol-
brom w dniach 21-28 maja. Środki 
na dofinansowanie projektu w wyso-
kości 19 327 euro zostały pozyskane 
przez Gimnazjum Nr 3 z funduszy 
Unii Europejskiej w ramach progra-
mu „Młodzież w działaniu” - Akcja 
1. Wymiana młodzieży.

Jolanta Haberka, Gimnazjum Nr 3

Na terenie Wolbromia i poszczegól-
nych sołectw kradzieże części metalo-
wych są niestety bardzo powszechne. 
W poszukiwaniu łatwego zysku zło-
dzieje niszczą cudzą własność i stwa-
rzają zagrożenie bezpieczeństwa 
publicznego. Włamanie do cudzej sto-
doły czy komórki kończy się często 
utratą mienia o znacznie większej 
wartości niż kwoty uzyskane za 
złom, ale kradzież włazu do studzien-
ki kanalizacyjnej, szyn kolejowych 
czy kabli może skończyć się czyjąś 
śmiercią. Poważne zagrożenie stano-
wi też włamanie do przepompowni 
WZWiK, bo nawet przypadkowe ska-

żenie wody może skończyć się źle 
dla bardzo wielu osób. Jak podkreśla 
policja, ważną rolę w wymiarze kary 
dla potencjalnego złodzieja, wyzna-
cza wartość skradzionego elementu. – 
Jeśli nie przekracza ona 250 zł, kra-
dzież jest uznawana za wykroczenie, 
za co grozi grzywna w wysokości do 
pięciu tys. zł lub ograniczenie wolno-
ści. Jednak jeśli wartość skradzione-
go przedmiotu przekroczy 250 zł, 
wówczas mamy do czynienia z prze-
stępstwem. Za to grozi pozbawienie 
wolności do lat pięciu. Apele o rozsą-
dek kierowane do złodziei wydają się 
być bezcelowe. Na okolicznych zło-
mowiskach policja i Straż Miejska 
wzmogły kontrole, które mają zwięk-
szyć wykrywalność kradzieży złomu, 
ważne jest również by poszczególni 
mieszkańcy nie byli obojętni na zaob-
serwowane przejawy wandalizmu 
i niszczenia mienia w celu pozyska-
nia złomu. Zanim stanie się tragedia.

Ewa Barczyk

Jak zwykle obywatele gminy Wolbrom 
nie zawiedli. W trosce o środowisko 
dostarczyli zbędny sprzęt (głównie 
RTV) i przed godziną 12.00 udało się 

zapełnić prawie jedną trzecią samocho-
du typu bus, znajdującego się na placu 
targowym. Nie jest to najgorszy wynik, 
biorąc pod uwagę, że przywożone urzą-
dzenia nie były wielkogabarytowe. 
Zorganizowana akcja była o tyle waż-
na, gdyż mieszkańcy często  nie wie-
dzą gdzie oddać niepotrzebny sprzęt, a 
wyrzucanie ich do zwykłego kosza wią-
że się z problemami podczas później-
szej segregacji. Jednak wygoda nie 
była jedynym plusem. Za każdy odda-
ny sprzęt wielkogabarytowy można by-
ło otrzymać energooszczędną żarówkę.

Mariusz Dobrek

Czy zastanawialiście się kiedyś dla-
czego wszystkie budynki muszą być 
oznakowane tabliczkami informa-
cyjnymi, które powinny znajdować 
się w widocznym miejscu? Pewnie 
nie. Ta sprawa tylko z pozoru jest 
błaha. Według obowiązującego pra-
wa każda nieruchomość powinna 
posiadać tabliczkę informacyjną, na 
której powinien się znaleźć numer 
nieruchomości. Można też dodać na-
zwę ulicy bądź miejscowości, ale in-
formacja taka nie jest obowiązkowa 
w naszej gminie. Tabliczka (infor-
macja) powinna być umieszczona 
na głównej ścianie domu w najbar-
dziej widocznym miejscu. W przy-

padku, gdy budynek jest położony 
w znacznej odległości od ulicy, ta-
bliczkę z numerem porządkowym 
należy również umieścić na ogro-
dzeniu nieruchomości. 
Właściwie oznakowane domy uła-
twiają kontakty urzędów państwo-
wych z obywatelami. Widoczne, 
prawidłowe oznakowanie nierucho-
mości znacznie ułatwi pracę karetce 
pogotowia, strażakom, listonoszo-
wi, kurierowi i innym służbom. Nie-
dopatrzenie obowiązku ozna- 
kowania budynku może stać się 
przyczyną nałożenia kar porządko-
wych, ale także zagrożeń dla miesz-
kańców.

Urszula Witek

Właściciele nieruchomości zabudo-

wanych lub inne podmioty uwidocz-
nione w ewidencji gruntów i budyn-
ków, które takimi nieruchomościami 
władają, mają obowiązek umieszcze-
nia w widocznym miejscu na ścianie 
frontowej budynku tabliczki z nume-
rem porządkowym w terminie 30 
dni od dnia otrzymania zawiadomie-
nia o ustaleniu tego numeru.
2. Na tabliczce, o której mowa 
w ust. 1, oprócz numeru porządko-
wego zamieszcza się również nazwę 
ulicy lub placu, a w miejscowo-
ściach bez ulic lub placów albo po-
siadających ulice lub place bez 
nazw — nazwę miejscowości.
3.  Organy jednostek samorządu te-
rytorialnego, w drodze uchwały, mo-
gą wprowadzić obowiązek 
umieszczania na tabliczce, o której 
mowa w ust. 1, nazwy miejscowości 
lub nazwy dzielnicy, osiedla, zespo-
łu urbanistycznego.
4. W przypadku gdy budynek położo-
ny jest w głębi ogrodzonej nierucho-
mości, tabliczkę z numerem 
porządkowym umieszcza się rów-
nież na ogrodzeniu.



Program peregrynacji w obu para-
fiach był bardzo podobny. Po przywi-
taniu i procesjach ulicami miasta 
obraz wraz z relikwiami był wniesio-
ny do kościołów. Pierwsze powitalne 
Eucharystie sprawowane były na po-
czątek peregrynacji przez głowy Ko-
ścioła Sosnowieckiego i miejscowych 
duchownych, o północy mszę świętą 
odprawiali także księża rodacy pocho-
dzący z nawiedzanych parafii. Wierni 
przez kilkanaście godzin, do niedziel-
nego popołudnia, oddawali się nie-
ustannemu czuwaniu i modlitwom, 
polecając Bożemu miłosierdziu swoje 
wspólnoty parafialne. Cudowny ob-
raz, przed którym wierni błagali o Bo-
że miłosierdzie dla wszystkich ludzi 
namalowany został według wskazó-
wek przekazanych przez samego Je-
zusa, który objawił się św. Siostrze 
Faustynie Kowalskiej: (...) wymaluj 
obraz według rysunku, który widzisz 
z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pra-

gnę, aby ten obraz czczono najpierw 
w kaplicy waszej i na całym świecie. 
Obiecuję, że dusza, która czcić bę-
dzie ten obraz, nie zginie(cyt. 
z Dzienniczka, św. S.M. Faustyny Ko-
walskiej nr 47 -48). 
Obraz Jezusa Miłosiernego i relikwii 
bł. Jana Pawła II  wędruje po całej 
Diecezji Sosnowieckiej z okazji jej 
20-lecia. Odwiedzi także wszystkie 
pozostałe parafie w naszej okolicy. 
Poniżej prezentujemy kalendarium 
peregrynacji w  parafiach obu wol-
bromskich dekanatów.

13 maja - parafia pw. św. Małgorzaty 
w Bydlinie
4 czerwca - parafia pw. św. Bartłomie-
ja w Chlinie
4 września - parafia pw. św. Mikołaja 
w Dłużcu
26 września - parafia pw. Wniebo-
wzięcia NMP w Jeżówce
18 października - parafia pw. św. Mar-
cina w Porębie Dzierżnej
6 listopada - parafia pw. Narodzenia 
NMP w Szreniawaie
17 listopada - parafia pw. Miłosier-
dzia Bożego w Kąpielach Wielkich

20 maja - parafia pw. św. Marii Mag-
daleny w Gołaczewach
12 czerwca - parafia pw. św. Jana 
Chrzciciela w Jangrocie
24 czerwca - parafia pw. św. Katarzy-
ny w Ulinie Wielkiej
11 września - parafia pw. NMP Czę-
stochowskiej w Mostku
3 października - parafia pw. św. Jana 
Chrzciciela w Porębie Górnej

(wb)

Nasza Gmina co roku ubiega się 
o środki z funduszu przeznaczonego 
na ochronę, rekultywację i poprawę 
jakości gruntów rolnych, budowę i re-
nowację zbiorników wodnych służą-
cych małej retencji, budowę 
i modernizację dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych położonych poza 
granicami administracyjnymi miast, 
remontując przy ich udziale wiejskie 
drogi dojazdowe do pól. W ubiegłym 
roku również dotacja była znacznie 
mniejsza niż wnioskowana. 
Tegoroczny wniosek o dofinansowa-
nie remontów kilku odcinków dróg 
w wysokości 50% założonych kosz-
tów inwestycji, które w sumie wyce-
niono wstępnie na blisko pół miliona 
złotych obejmował najpilniejsze zda-
niem gminnych władz remonty dróg 
wiejskich w Sulisławicach I, w Załę-
żu, „Łącznik” pomiędzy Porębą 
Dzierżną i Bożą Wolą, „Uliczkę” 
w Bożej Woli oraz „Studniska” w Po-
rębie Dzierżnej. Oczywiście propozy-
cji mogłoby być o wiele więcej, ale 
trzeba było się liczyć z ograniczony-
mi możliwościami zarówno gminy, 
jak i województwa.
Ostateczna kwota dofinansowania 
przyznana przez Marszałka to jedynie 
100 tys. zł, co stanowi mniej niż poło-
wę wnioskowanych środków. Ko-
nieczna była zatem bolesna 
weryfikacja planów gminy. W efek-
cie dokonanej analizy z udziałem po-
zyskanych środków zostaną 
wyremontowane odcinki dróg stano-
wiących dojazd do dużych komplek-
sów gruntów uprawnych 
w Sulisławicach I , Załężu, Bożej Wo-
li ("Uliczka") oraz „Studniska” w Po-
rębie Dzierżnej. Wartość 
kosztorysowa zaplanowanych prac 
wynosi 201 842 zł, z czego gmina po-
kryje 101 842 zł.

Ewa Barczyk

Choć Kaliś jest miejscowością niedu-
żą - nie zabrakło ludzi dobrej woli, 
którym podtrzymywanie maryjnych 
odwiecznych tradycji leżało na sercu. 
Oczywiście głównym elementem ka-
pliczki jest obraz Matki Boskiej Czę-
stochowskiej, a jej wiek trudny do 
określenia – najstarsi mieszkańcy pa-
miętają „że była od zawsze”. Sędzi-
we miejsce religijnego kultu zostało 

w pełni odnowione dzięki gospody-
niom domowym z Kalisia, które 
w całości sfinansowały renowację.
Ceremonii poświęcenia przewodni-
czył ksiądz proboszcz Aleksander 
Witkowski w asyście kleryka Zbi-
gniewa Żurka. Uroczystość rozpoczę-
ła się procesją z spod Domu 
Ludowego w stronę kapliczki. Świe-
żo odnowiony różaniec, niesiony 
przez najmłodszych przedstawicieli 
lokalnej społeczności był również 
ważnym elementem tego uroczyste-
go wydarzenia. Podczas mszy św. po-
lowej pod kapliczką ksiądz 
proboszcz błogosławił rolników, aby 
trud ich pracy na roli został nagrodzo-
ny obfitymi zbiorami. Po zakończo-
nej uroczystości głos zabrali 
przedstawiciele wsi: sołtys Piotr Żu-
chowicz oraz przewodnicząca KGW 
Barbara Bąchor, którzy w swoich wy-

stąpieniach dziękowali wszystkim 
tym, którzy byli zaangażowani w re-

mont kapliczki.
Mieszkańcy Kalisia
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Zespół Agnus Dei, ma przyjemność 
zaprosić na koncert muzyki chrześci-
jańskiej „Miłość powraca”, który od-
będzie się 13 maja 2012 r. o godz. 
20:00 w Domu Kultury w Wolbro-
miu. 
Na początek wystąpi zespół Kairos z 
Miechowa, później nasz rodzimy ze-
spół Agnus Dei, działający przy para-
fii św. Katarzyny w Wolbromiu. 
Młodzi ludzie chcą co roku w maju, 
przedstawiać wolbromskiej publicz-
ności swoją twórczość i zarażać Bożą 
radością i miłością... 

W 2011 roku funkcjonariusze Straży 
Miejskiej nałożyli 258 mandatów kar-
nych na ogólną kwotę 25.430,00 zł. 
(w 2010r. - 98 mandatów na kwotę 
9.580,00 zł). Najwięcej, bo 169 man-
datów na kwotę 16.900 zł (80 manda-
tów na  7.580 zł. w 2010 r.) nałożono 
za wykroczenia przeciwko bezpie-
czeństwu i porządkowi w ruchu dro-
gowym. 28. mandatów na kwotę 
2.800 zł (6 mandatów na kwotę 800 
zł w roku 2010) wręczono za działal-
ność przeciwko ustawie o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, dzie-
więtnaście mandatów na kwotę 1.900 
zł przeciwko urządzeniom użytku pu-
blicznego oraz 22 mandatów (na kwo-
tę 2.200 zł.) za działalność przeciwko 
ustawie o wychowaniu w trzeźwości. 
Ponadto skierowano 12 wniosków 
o ukaranie do Sądu Rejonowego 
w Olkuszu, w tym: 10 wobec odmo-
wy uiszczenia mandatu i dwóch wo-
bec odstąpienia od wymierzenia 
mandatu w związku z tym, iż wykro-
czenie zostało popełnione pod wpły-
wem alkoholu. W ubiegłym roku SM 
odwiozła 75 nietrzeźwych osób do 
miejsc zamieszkania. W roku 2009 
osób takich było 63 a w 2010 r. 69. 
W porównaniu z poprzednim rokiem, 
aż o 136 więcej przyjęto skarg od 
mieszkańców. Spośród 425 skarg 11 
przekazano Policji do dalszego postę-
powania, a w 29 przypadkach zostały 
nałożone mandaty karne. Skargi doty-
czyły głównie sporów sąsiedzkich, 
wylewania nieczystości i fekaliów do 
rowów przydrożnych i działki sąsia-
dów oraz wałęsających się psów. 
Funkcjonariusze Straży Miejskiej 
wspomagali Policję w zabezpieczaniu 
aż 187 (148 w 2010 oraz w 2009 r.). 
Patrole SM ujęły ponadto jednego 
sprawcę włamania i kradzieży oraz 
zatrzymali 1 kierującego w stanie po 
spożyciu alkoholu. 
Do najbardziej dokuczliwych prze-

stępstw dla naszego społeczeństwa 
należy zaliczyć w dalszym ciągu prze-
stępstwa w postaci drobnych kradzie-
ży i włamań oraz zwiększającą się 
ilość wybryków chuligańskich, popeł-
nianych pod wpływem alkoholu 
przez coraz młodszą młodzież, wraca-
jącą z zabaw i dyskotek. Istotnym 
problemem są też wykroczenia drogo-
we zwłaszcza nieprzestrzeganie zna-
ków drogowych zwłaszcza znaku 
zakazu zatrzymywania. Choć są 
przez społeczeństwo na ogół bagateli-
zowane, stwarzają bardzo duże zagro-
żenie dla bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym , tak jak na skrzyżowaniu 
ulicy Krakowskiej i Żurawia. Wykro-
czenia te utrudniają przejazd wąskimi 
uliczkami powodując tamowanie ru-
chu.

W roku 2010 Komisariat Policji 
w Wolbromiu przeprowadził 398 
(444 w roku 2010) postępowania 
przygotowawcze oraz 213 (274 
w 2010r.) postępowania sprawdzają-
ce. 
Porównując z rokiem 2010 aż ponad 
100% wzrosła  ilość czynów stwier-
dzonych (950 w roku 2011 i 452 
w 2010r.), ale o 33 przypadki wzrosła 
ilość kradzieży. 
W 2011 roku zanotowano: 98 przy-
padków kradzieży cudzej rzeczy (111 
w 2010r. i 78 w 2009r.),  60 przypad-
ków kradzieży z włamaniem co stano-
wi ponad 100 %  wzrost (rok 
wcześniej 27).
Doszło do tylko jednego przypadku 
rozbojów i wymuszeń (5 w 2009r. i 2 
w 2010r.) i sześciu bójek i pobić (15 
w roku 2009 a cztery w 2010r.). Przy-
padków uszkodzenia mienia stwier-
dzono 18 (rok wcześniej i 2009 
zanotowano po 22 takich przypad-
ków).
Ogromny wzrost zanotowany został 
w popełnieniu przestępstw narkotyko-
wych. Podczas gdy jeszcze w 2009 
roku było ich dwa, to w roku 2010 
już 11 a w ubiegłym aż 208! Wzrosła 
też ilość przestępstw popełnionych 
przez nieletnich. Czynów stwierdzo-
nych funkcjonariusze zanotowali 
179,  a w roku 2010 – 16. Na gorą-
cym uczynku funkcjonariusze KP 
Wolbrom zatrzymali 74 sprawców 
czynów karalnych (73 w 2010r.) oraz 
117 nietrzeźwych kierujących (114 
w 2010r.). Funkcjonariusze Policji na-
łożyli w ub. roku 1200 mandatów kar-
nych (1014 w 2010r.). W ub. roku 
zanotowano ponadto 14 wypadków 
w których zginęła jedna osoba.

Na terenie powiatu działają dwie Jed-
nostki Ratowniczo – Gaśnicze, w Ol-

kuszu i Wolbromiu. W JRG Olkusz 
zatrudnionych jest 41 strażaków, a w 
JRG Wolbrom 35 strażaków. 
W 2011 roku na terenie powiatu olku-
skiego miało miejsce 1394 zdarzeń 
(1752 w 2010r.) Pożary stanowiły 
51% zdarzeń , miejscowe zagrożenia 
46% a alarmy fałszywe około 2% ogó-
łu zdarzeń
W porównaniu do 2010 roku nastąpił 
spadek ogólnej liczby zdarzeń o 26%. 
pomimo tego w stosunku do roku 
ubiegłego w ilości pożarów odnotowa-
no wzrost o 46%. W ubiegłym roku 
wybuchło aż 712 pożarów (rok wcze-
śniej było ich 384, a w roku 2009 - 
481)
Statystycznie strażacy z powiatu olku-
skiego w 2011 roku wyjeżdżali do 
zdarzeń co 6 godzin 20 minut, do po-
żaru co 12 godzin 30 minut, do miej-
scowego zagrożenia co 13 godzin 15 
minut a do alarmu fałszywego co 17 
dni 9 godzin.
W powiecie olkuskim włączonych do 
Krajowego Systemu Ratownictwa Ga-

sniczego jest 19 jednostek OSP, 
w tym 6 z gm. Wolbrom. W naszej 
gminie działa ponadto 16 jednostek 
OSP poza KSRG. Udział jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych nale-
żących Krajowego Systemu Ratowni-
czo-Gaśniczego z terenu naszej 
gminy w działaniach ratowniczych 
w 2011 r:
OSP Dłużec – 27 interwencji (56 
w 2010r.), OSP Kąpiele Wielkie – 11 
(41), OSP Wierzchowisko – 4 (21), 
OSP Sulisławice – 3 (13) i OSP Zarze-
cze – 49 (48), OSP Poręba Dzierżna – 
3 (62 interwencje w 2010). Wśród jed-
nostek spoza KSRG przodowały: Go-
łaczewy – 26 interwencji, 
Domaniewice - 13, Załęże – 6, Chrzą-
stowice -5, Strzegowa – 5, Łobzów – 
3, Jeżówka – 3, Zasępiec – 2, Lgota 
Wielka -1. Nie brały udziału w żadnej 
interwencji jednostki z Brzozówki, 
Poręby Górnej, Wolbromia, Chełmu, 
Budzynia, Miechówki i Podlesic II. 

Wiesław Biernacki

Zaproszenie



Według starej podstawy programo-
wej, uczniowie mieli dwa pełne cy-
kle kształcenia historii: od 
najdawniejszych dziejów człowieka 
i starożytności do czasów współcze-
snych. Raz w gimnazjum i drugi raz 
w szkołach ponadgimnazjalnych. Ta-
ki system pozwalał dostosowanie na-
uczania do możliwości 
percepcyjnego uczniów i lepszego 
utrwalenia wiedzy. Wprowadzona 
przez MEN w 2009 r. reforma na-
uczania spowodowała, że program 
gimnazjum kontynuowany będzie 
w pierwszej klasie szkoły ponadgim-
nazjalnej. Obecni uczniowie klas 
trzecich gimnazjum skończą naukę 
historii na pierwszej wojnie świato-
wej, a od 1 września 2012 r. już jako 
uczniowie szkół ponadgimnazjal-
nych będą uczyć się historii Polski 
i świata po 1918 r. Pełny zakres wie-
dzy z tego zakresu poznawać będą 
jednak tylko humaniści, którym z ko-

lei ograniczono liczbę godzin nauki 
przedmiotów ścisłych. Pozostali 
uczniowie od drugiej klasy szkoły 
średniej lekcje historii najnowszej 
otrzymają tylko w formie bardzo 
ograniczonej, na zajęciach z "historii 
i społeczeństwa". Lekcje te mają po-
móc zrozumieć uczniom zaintereso-
wanym naukami ścisłymi "jak 
ważna jest historyczna ciągłość i jak 
wiele doświadczeń współczesnych 
jest zakorzenionych w doświadcze-
niach poprzednich pokoleń". Obec-
nie na naukę historii w liceum jest 
poświęcone 150 godzin. Od nowego 
roku będzie ich tylko 60. Jeżeli 
uczeń nie jest miłośnikiem tego 
przedmiotu, na takim wymiarze go-
dzin jego edukacja się zakończy. 
Przeciwko zubożaniu programów na-
uczania występowali już przedstawi-
ciele różnych grup społecznych, 
zawodowych i partii politycznych. 
Ograniczenie zakresu edukacji mło-
dzieży do węższych specjalizacji mo-
że mieć swoje dobre strony, odbije 
się jednak na ogólnym wykształce-
niu młodego pokolenia. Pojawiają 
się nawet opinie, że reforma to kolej-
ny krok do „ogłupiania społeczeń-
stwa”. Młodzież w wieku 15 lat 
musi zdecydować o całej swojej 
przyszłości, choć w tym wieku mało 
kto ma sprecyzowane zainteresowa-
nia. Zapewne doprowadzi to do nie-
jednej życiowej pomyłki...

Ewa Barczyk

Na wspomnianym odcinku drogi za-
stosowanie mają przepisy art. 49 ust. 
1 pkt 1,2 Ustawy prawo o ruchu dro-
gowym, który zabrania zatrzymywa-
nia się pojazdu w w odległości 10 m. 
przed skrzyżowaniem i przejściem 
dla pieszych. Ponadto parkowanie na 
pasie do skrętu w prawo utrudnia i ta-
muje ruch oraz zmusza innych kieru-
jących do popełnienia wykroczeń 
polegających na nie stosowaniu się 
do oznakowania poziomego. 
W związku z przeprowadzoną wizją 
w terenie i wydanymi zaleceniami po-

licja wzmogła kontrole w rejonie tej 
części Rynku od ul. Kościelnej do sa-
mego skrzyżowania z DW 794 (ul. 
Rynek i dalej Żwirki i Wigury) i nie 
ma mowy o dalszym tolerowaniu ła-
mania przepisów – kierowcy są kara-
ni z całą surowością. Straż Miejska 
przez kilka dni będzie tylko pouczała 
kierowców, by zmienili złe przyzwy-
czajenia, ale po jakimś czasie rów-
nież będzie karała nieprawidłowo 
parkujących kierowców. Strefa płatne-
go parkowania przyjęta przez Radę 
Miejską w Wolbromiu przewiduje 
możliwość postoju na parkingu 
wzdłuż obu stron drogi po południo-
wej części Rynku, za wyjątkiem 
miejsc oznakowanych kopertami, po 
obu stronach drogi we wschodniej 
części Rynku oraz po lewej stronie 
ul. Kościelnej. W niedziele i święta 
do godz. 14 za zgodą wydana przez 
Burmistrza wolno także parkować na 
płycie Rynku. 
Apelujemy do kierowców o zwraca-
nie uwagi na znaki i inne przepisy ru-
chu drogowego i nie jeżdżenie 
i parkowania "na pamięć".

Ewa Barczyk

Wrażeń z przepięknej okolicy rozle-
wiska Nerki nie sposób opisać, bo 
wiosenna zieleń, szum wody i śpiew 
ptaków dostarczają intensywnych 
bodźców wszystkim budzącym się 
po zimie zmysłom. Koniecznie trze-
ba sprawdzić to samemu, bo nawet 
nie będąc wędkarzem można skorzy-
stać z tego pięknego miejsca do spa-
cerów. 
Dla porządku dodamy, że w rozegra-

nych zawodach zwyciężył Henryk 
Gajda, który wyciągnął 4335 g ryb, 
niewiele gorszy był Grzegorz Gąsio-
rek z 4085 g wędkarskiego trofeum, 
a trzecie miejsce zajął Tomasz Tu-
szyński, który złowił 3175 g ryb.
Wędkarze zapraszają serdecznie nad 
Nerkę miłośników wędkarstwa, a 
także wszystkich chętnych kultural-
nych spacerowiczów. Miejsce jest 
urokliwe, zachęca do korzystania z 
dobrodziejstw przyrody i świeżego 
powietrza. Ważne jest by pamiętać o 
poprawnym zachowaniu – nie prze-
szkadzajmy zbytnio zakładającym 
gniazda ptakom – wszak to czas na 
powiększanie stad.
Przy okazji informujemy, iż część te-
renu wokół Nerki w celu zabezpie-
czenia przed wandalami, którzy 
niestety nie potrafią docenić ciężkiej 
pracy gospodarzy na rzecz utrzyma-
nia tego miejsca we wzorowym po-

rządku została ogrodzona i jest zamy-
kana na noc. Przez cały dzień dostęp 

do terenu jest wolny. 
Ewa Barczyk




