
Absolutorium nie dotyczy  progra-
mu realizowanego przez władzę wy-
konawczą, ale stwierdzenia 
prawidłowości realizacji założeń 
przyjętego wcześniej budżetu. Jest 
jedną z form kontroli organu stano-
wiącego nad wykonawczym w za-
kresie prawidłowości w sferze 
finansowej. Przyjęcie sprawozdania 

finansowego z wykonania budżetu 
poprzedza opinia Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, jako instytucji pań-
stwowej, powołanej specjalnie w ce-
lu sprawowania kontroli zewnętrznej 
w stosunku do organów i jednostek 
samorządu terytorialnego. 
Rozpoczynana przez niektórych rad-
nych na praktycznie wszystkich se-
sjach absolutoryjnych dyskusja nad 
celowością poszczególnych założeń 
budżetu jest podczas sesji absoluto-
ryjnej bezprzedmiotowa, bowiem 
wszelkie wątpliwości co do założeń 
budżetu powinny mieć miejsce  przy 
jego uchwalaniu lub wprowadzaniu 
do niego poprawek. Oznacza to, że 

dyskusja o założeniach do budżetu 
powinna odbywać się podczas jego 
planowania i uchwalania lub przy 
dokonywanych w ciągu roku obra-
chunkowego  zmianach,  nie zaś 
przy sprawozdaniu z wykonania bu-
dżetu. Dlatego wszystkie głosy uty-
skujące na złe przygotowanie 
budżetu pojawiające się w trakcie 
sesji absolutoryjnej trzeba z natury 
rzeczy uznać za nieefektywne i jało-
we. W dzisiejszym wydaniu propo-
nujemy czytelnikom przypomnienie 
najważniejszych ubiegłorocznych 
dzia- łań związanych z realizacją bu-
dżetu gminy.

Jak dotąd w Polsce posadowionych jest 
blisko 400 turbin wiatrowych o łącznej 
mocy 1095 MW. Niestety, niektóre far-
my wiatrowe, które powstały często 
w oparciu o przestarzałe technologie, 
przyczyniły się do powstania negatyw-
nych opinii o elektrowniach, jak i sa-
mych turbinach. Nic więc dziwnego, że 
chociaż mieszkańcy Poręby Górnej za-
patrują się na ogół pozytywnie na tę in-
westycję, nie brakuje wśród nich osób, 
którym nadal towarzyszą obawy. 
O tym, że inwestycja w żaden sposób 

nie jest uciążliwa dla otoczenia niejed-
nokrotnie przekonywali pracownicy fir-
my. Każdy mieszkaniec mógł zapoznać 
się z planowaną inwestycją, dowiedzieć 
się o szczegółach technicznych i poroz-
mawiać o nurtujących go sprawach pod-
czas marcowego spotkania 
konsultacyjnego, a później na specjal-
nie zorganizowanym pikniku rodzin-
nym. Wtedy też zrodziła się potrzeba 
naocznego sprawdzenia jak elektrownie 
wiatrowe oddziałują na otoczenie.  
Aby rozwiać drzemiące jeszcze wątpli-
wości kierownictwo firmy zgodnie z su-
gestiami postanowiło zaznajomić 
mieszkańców z pracą farmy wiatrowej 
w terenie, zapraszając wszystkich chęt-
nych na wycieczkę w okolice Krosna. 
Chętnych na nią nie brakowało. W so-
botę, 12 maja do wsi Łęki Dukielskie 
wybrała się blisko 50. osobowa grupa 

ciąg dalszy na str. 2.
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Komunikat



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

Ewa Barczyk

Ewa Barczyk, 
Urszula Witek, 
Wiesław Biernacki.

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

 5000 szt.

                                                                  

Ciąg dalszy ze str. 1
mieszkańców, na czele z sołtysem Wie-
sławem Pacią. Z przybyłymi spotkał się 
burmistrz gminy Dukla Marek Górak 
oraz sołtys Łęk Dukielskich Tomasz 
Węgrzyn. Obaj opowiadali jak doszło 
do powstania farmy wiatrowej, jak prze-
biegała budowa, jakie są wymierne ko-
rzyści i następstwa, wynikające 
z posiadania takiej inwestycji w gmi-
nie, łamiąc jednocześnie wiele mitów 
funkcjonujących w mediach. Jak poin-
formował burmistrz Dukli, pomysł bu-
dowy farmy zrodził się ok. 2003 roku, 
a w czerwcu 2009 roku oddano ją ofi-
cjalnie do eksploatacji. Budująca ją wte-
dy portugalska firma Martifer zarządza 
obecnie farmą, natomiast jej właścicie-
lem jest IKEA. Korzyści płynące z tej 
inwestycji do budżetu gminy to poda-
tek od nieruchomości (2% wartości) ok. 
100 tys. zł rocznie od jednej turbiny. 
Natomiast mieszkańcy skorzystali na 
budowie dróg dojazdowych do turbin, 
wytyczonych po istniejących drogach 
prowadzących do pól. Drogi te zostały 
poszerzone i zaopatrzone w system od-

prowadzania wody, tak, aby nie uległy 
zniszczeniu podczas ulewnych deszczy. 
Inwestor dokonał niezbędnych prac 
związanych z wykupieniem gruntów, 
dokonaniem wszelkich prac geodezyj-
nych, uzyskaniem wymaganych pozwo-
leń, które następnie zostały przekazane 
gminie. Na odcinkach sąsiadujących 
z istniejącą zabudową mieszkaniową 
droga została wyasfaltowana. Następną 
korzyścią jest wykonanie parkingu przy 
kościele i budowa placu zabaw dla dzie-
ci miejscowego Zespołu Szkół oraz 
udostępnienie sprzętu budowlanego do 
budowy boiska szkolnego. 
Uczestnicy wycieczki dopytywali czy 
były protesty społeczne podczas przy-
gotowywania inwestycji. Burmistrz od-
powiedział, że inwestor miał dobrą 
relację z mieszkańcami i on jako gospo-
darz gminy nie spotkał się z niezadowo-
leniem ze strony mieszkańców. Jeden 
z uczestników interesował się czy roz-
mawiano z lokalnym lekarzem i czy nie 
zaobserwował on nadmiernych chorób 
u mieszkańców Łęk Dukielskich, które 
mogłyby wynikać z pracy elektrowni 

wiatrowych. Marek Górak przyznał, że 
nie pierwszy raz zadano mu takie pyta-
nie dodając, że nie zaobserwowano ta-
kiej zależności. Sołtys Łęk 
Dukielskich, Tomasz Węgrzyn, który 
aktywnie uczestniczył w realizacji in-
westycji i jak sam przyznał, po wybudo-
waniu w jego wsi farmy stał się 
pasjonatem energetyki wiatrowej. Po-
twierdził, że szum jaki generują turbiny 
nie jest odczuwalny na co dzień, a jedy-
nie w wyjątkowych momentach, np. 
w nocy, kiedy jest cicho i bardzo rzad-
ko w ciągu dnia kiedy również jest bar-
dzo cicho. Nie zauważył żeby 
zmniejszyła się liczba mieszkańców 
w przeciągu ostatnich 3 lat. Wręcz prze-
ciwnie. Mieszkańców przybyło, 
a zwłaszcza młodych małżeństw, któ-
rym akurat lokalne uwarunkowania (no-
wa infrastruktura) i sąsiedztwo farmy 
odpowiadają. Na pytanie czy mieszkań-
cy nie skarżą się na sąsiedztwo turbin 
odpowiedział, że najbliższemu miesz-
kańcowi, który ma swój dom w odległo-
ści 450 metrów w linii prostej od 
turbiny nie przeszkadza jej sąsiedztwo. 
Natomiast, zna osoby, które mieszkają 
ponad 1 km i którym turbiny przeszka-
dzają. Jest to idealny dowód na to jak 
subiektywne są to odczucia i w więk-
szości przypadków zupełnie nie związa-
ne z rzeczywistymi oddziaływaniami. 
Gdy mieszkańcy Poręby Górnej udali 
się na farmę niemal od razu rozeszli się 
w promieniu 100 m, sprawdzając jakie 
dźwięki generują turbiny. Stojąc pod 
pracującą turbiną większość z nich się 
dziwiła, że nie hałasuje tak jak się tego 
wcześniej spodziewali.
- Powiem szczerze, rzeczywistość pozy-

tywnie przerosła moje oczekiwania. 
Nie sądziłem, że będzie tak kolorowo, 
jak mogliśmy wcześniej usłyszeć. Na 
miejscu przekonałem się jednak, że by-
liśmy w błędzie. Pięć ustawionych tam, 
olbrzymich stumetrowych wiatraków 
o mocy 2 MW każda, pracowało bardzo 
cicho, a spod zabudowań odległych 
o 550-600 metrów od masztów zupeł-
nie nie było ich słychać. O wiele gło-
śniejszy dźwięk wydawały 
szeleszczące na wietrze liście – ocenia 
zdumiony Jan Pajkiert, mieszkaniec Po-
ręby Górnej. - Spotkaliśmy się też 
z przypadkowo napotkanymi mieszkań-
cami, którzy potwierdzili, że od czasu 
wybudowania farmy w 2008 roku nie 
zauważyli negatywnych skutków. W od-
ległości ok. 500 metrów napotkaliśmy 
jednego z mieszkańców, posiadacza 30 
uli. Pytaliśmy go o oddziaływanie wia-
traków na pszczoły, ten odpowiedział, 
że absolutnie żadnego negatywnego 
skutku nie zauważył. Jak spostrzegli-
śmy, turbiny nie odstraszyły ptaków, 
które cały czas śpiewały, również zwie-
rzyna leśna oswoiła się ze śmigłami. 
W oddali, nad turbinami, widzieliśmy 
szybującego jastrzębia, a na ziemi licz-
ne kretowiska, nieco później zobaczyli-
śmy lisa przebiegającego przez drogę – 
oznajmił  Jan Pajkiert.
Po wizycie na farmie wiatrowej uczest-
ników wycieczki czekała kolejna nie-
spodzianka. Dzięki staraniom sołtysa 
Wiesława Paci wycieczka pojechała 
obejrzeć kolejny alternatywny sposób 
produkcji energii z odnawialnych źró-
deł - elektrownię wodną na Solinie.

Wiesław Biernacki

Programy obu wymian są bardzo bogate 
i uczestnicząca w nich młodzież będzie 
bardzo zajęta. Przy okazji jest szansa na 
podszlifowanie języka angielskiego 
w praktyce, bowiem ten język będzie 
głównym narzędziem wspólnej komuni-
kacji. Polscy uczestnicy projektu z G3 
będą przez tydzień nie tylko uczestni-
czyli we wspólnych zajęciach i wyjaz-
dach, ale także zamieszkają razem ze 
swoimi zagranicznymi kolegami. 
Wszystko po to, aby poznawać się na-
wzajem, wymieniać doświadczenia i za-
wierać międzynarodowe znajomości. 

Program Comenius, realizowany przez 
G2 ma na celu rozwijanie wśród mło-
dzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy 
o różnorodności kultur i języków euro-
pejskich oraz zrozumienia jej wartości, 
a także pomaganie młodym ludziom 
w nabyciu podstawowych umiejętności 
i kompetencji życiowych niezbędnych 
dla rozwoju osobistego, przyszłego za-
trudnienia i aktywnego obywatelstwa 
europejskiego. Uczestniczy w nim gru-
pa nauczycieli z każdego z krajów part-
nerskich wraz z kilkorgiem uczniów. 
W wymianie realizowanej przez G3 bie-
rze udział 58 młodych ludzi z Polski, 
Rumunii oraz Węgier w wieku 13-18 
lat, którzy wyruszą „Tropem legend” ku 
historii powstania Europy, swoich kra-
jów i miejscowości oraz dawnych sto-
lic. Bazą noclegową dla grupy będą 
Domaniewice koło Wolbromia.
Oba realizowane przez szkoły projekty 
finansowane są przy udziale środków 
pozyskanych z międzynarodowych gran-
tów. Życzymy uczestnikom wymiany 
doskonałej zabawy i wielu dobrych do-
świadczeń.

Ewa Barczyk



Uchwalony budżet przez Radę Miejską 
27 stycznia 2011 r. zakładał planowane 
dochody w wysokości 53.435.522,25 zł, 
a wydatki w kwocie 52.996.441,45 zł. 
Planowana nadwyżka budżetu w kwocie 
439.080.80 zł miała zostać przeznaczo-
na na spłatę wcześniej zaciągniętych kre-
dytów. Plan przychodów wynosił 
1.711.639,20 zł, z czego wolne środki 
876.043,20 zł oraz zaciągnięta pożyczka 
w wysokości 835.596 zł Plan rozcho-
dów opiewał na 2.150.720 zł, z czego 
spłata pożyczek to  250.720 zł, a kredy-
tów 1.900.000 zł .

. Oznacza  to 

. Plan przychodów został 
zmniejszony do kwoty 1.342.127,37 zł, 
przy czym wysokość zaciągniętej po-
życzki pozostała ta sama tj. 835.596 zł, 
a zmniejszeniu uległy wolne środki do 
kwoty 506.531,27 zł. Plan rozchodów 
nie uległ zmianie.

Zgodnie z przyjętymi standardami od-
chylenia od planu ± 5% uznaje się za do-
puszczalne tzn. mieszczą się w normie.
Stan zobowiązań wymagalnych – łącz-
nie z kredytem i pożyczkami nie jest wy-
soki, a gmina na bieżąco dokonuje spłat. 

 nie 
jest najlepsza, aż 45.3% stanowią wydat-
ki na oświatę, 19,9% to środki na pomoc 
społeczną, 10,8% - to koszty administra-
cji, 8,4% - gospodarka komunalna, trans-
port - 5,1%, kultura – 2,5%,  sport - 
1,1% , bezpieczeństwo – 2,4% i pozosta-
łe - 4,5 %. Trzy pierwsze pozycje dają 
łącznie 76 % (wzrost o 7 % w stosunku 
do roku ubiegłego).  Największy wzrost 
wydatków nastąpił w dziale Oświaty 
z 41,9% za rok 2010 do 45,3 %. Wynika-
ło to z dużych podwyżek wynagrodzenia.
Wydatki majątkowe wyniosły  4.417 tys. 
zł, czyli 8,4% (za rok ubiegły 11,6 %). 

 - dochody własne 26,8%, udziały 
w podatkach dochodowych to 22,7%, 
z subwencji pochodzi 31,0%, dotacje 
(bez UE) 15,0%, dotacje z Unii Europej-
skiej – 4,5%. W roku 2011 była zacho-
wana równowaga budżetowa 
i większość zadań ujęta w planie została 
wykonana. Odchylenia od planowanych 

wielkości globalnych w budżecie były 
niewielkie.

Do ważniejszych pozycji, które nie zo-
stały wykonane należy zaliczyć:
- wpływy z tytułu przekształcenia pra-
wa użytkowania wieczystego przysługu-
jącego osobom fizycznym w prawo 
własności (dz. 700 § 0760), gdzie na 
plan 100.000 zł zrealizowano 
27.631,50 zł. Wnioski o przekształcenie 
gwarantowały wykonanie takiego pla-
nu, jednak osoby po otrzymaniu wycen 
przez biegłych rzeczoznawców  rezy-
gnowały z wykupu ze względu na mich 
wysokie wyceny. 

Burmistrz nie ma żadnego wpływu za-
równo na wycenę, jak i na podejmowa-
ne decyzje przez wnioskodawców.
- wpływy z podatku rolnego – na plan 
709.737,09 zł wykonano 618.459,62 zł 
tj. 87,1%. Na ten stan rzeczy złożyły 
się zarówno przeszacowanie dochodów, 
jak również powstałe zaległości na kwo-
tę ponad 68 tys. zł,
- podatek od czynności cywilnopraw-
nych – 500.000 zł wykonanie 
431.797,21. Jest to spadek o ponad 
52 tys. zł w stosunku do roku ubiegłego 
i nic nie wskazywało na taką tendencję. 
Dochód ten realizowany jest przez 
Urzędy Skarbowe.
- rekompensaty utraconych dochodów 
w podatkach i opłatach lokalnych – 
plan 82.000 zł  realizacja 47.434 zł tj. 
57,8%. Z otrzymanego pisma wynika, 
że z uwagi na brak środków z budżetu 
państwa Minister Finansów nie przeka-
zał należnych środków i być może zo-
stanie to wyrównane w kolejnym roku,
- w dziel 854 - Edukacyjna opieka wy-
chowawcza § 2030 – dotacje celowe na 
plan 160.592 zł wykonano 98.612,59 zł 
tj. 61,4%. Są to środki na stypendia dla 
uczniów, gdzie okazało się, że uczniów 
kwalifikujących się do ich otrzymania 
było mniej niż środków,
- w dziale 921 - Kultura i ochrona dzie-
dzictwa narodowego (§ 6209) na plan 
157.012 zł wykonanie 0 zł. Zwrot tych 
środków w ramach programu współfi-
nansowanego ze środków Unii Europej-
skiej przy rewitalizacji Domu Kultury 
nastąpił w roku 2012 z powodu przedłu-
żających się procedur.

Pozostałe pozycje dochodów o istot-
nym znaczeniu zostały zrealizowane 
w całości lub niewykonane w niewiel-
kim stopniu.

Do ważniejszych pozy-
cji, które istotnie odbiegały od założone-
go plany należy wymienić:
- rozdział 81046 – Dokształcanie i do-
skonalenie nauczycieli na plan 74.500 zł 
zrealizowano 60.462,07 zł tj. 81,2 %. 
Wydatkowanie tych środków leży w ge-
stii dyrektorów szkół a burmistrz nie ma 
bezpośredniego wpływu na realizację 
tych wydatków,
- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 
plan 453.599 zł wykonanie 398.621 zł, 
tj. 87,9%. Niższe wykonanie planu wyni-
kało ze spadku liczby osób, które wyma-
gały świadczenia tych usług,
- rozdział 85415 - Pomoc materialna dla 
uczniów – plan 183.092 zł wykonano 
116.511,93 zł, tj. 63,6%. Niskie wykona-
nie planu wynikało z mniejszej liczby 
wydanych decyzji o ich przyznaniu – 
123, gdy rok temu było ich 149. Poza 
tym większa kontrola przy ich rozlicza-
niu spowodowała mniejsze zaintereso-
wanie tą formą pomocy,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność 
– plan 537.891 zł wykonanie 478.628,49 
zł, tj. 89%. Niskie wykonanie planu wy-
nika głównie z niewykonania jednej po-
zycji planu tj. remontów – plan 243.651 
zł wykonanie 193.286,89 zł tj. 79%. Pro-
blem polegał na tym, że na wykonanie 
potrzebnego remontu pozostała kwota 
planu była zbyt niska stąd planowane 
prace remontowe zostaną przeprowadzo-
ne w następnym roku ,
- rozdział 92601 – Obiekty sportowe 
plan 189.737,09 zł wykonano 
112.770,04 zł tj. 59,4%. Pozycja ta doty-
czy budowy pawilony sportowego w Za-
rzeczu. Z uwagi na późny termin 
ogłoszenia przetargu i rozpoczęcie prac 
budowlanych, zakres przypadających 
prac do wykonania w tym roku został 
przesunięty na rok przyszły.      Z kolei 
późne ogłoszenie przetargu nastąpiło 
z powodu zbyt późnego zawarcia umo-
wy o dofinansowanie tego projektu 
z funduszy Unii Europejskiej. 
Pozostałe pozycje wydatków zostały zre-
alizowane prawie w pełnej zaplanowa-
nej wysokości    a odchylenia od planu 
nie były duże (do 5%) bądź istotne 
z punktu widzenia ogólnej sytuacji bu-
dżetowej.

Zarządzenie nr 29/2012 Burmistrza Mia-
sta i Gminy Wolbrom w sprawie przyję-
cia sprawozdania finansowego 
z wykonania budżetu za rok 2011 wraz 
z załącznikami zawierającymi wszystkie 
szczegóły można znaleźć w BIP. 

W dzisiejszym wydaniu przypominamy 
czytelnikom najważniejsze działania 
Gminy w roku 2011 w różnych dziedzi-
nach.



Gmina Wolbrom partycypowała w kosz-
tach  remontu przebiegającego przez na-
szą gminę odcinka 

, z czego 400 tys. zł prze-
znaczono na budowę chodników w miej-
scowościach: Chełm, Wolbrom, 
Zabagnie, Dłużec i Strzegowa.

Gmina Wolbrom partycypowała w kosz-
tach modernizacji drogi powiatowej 
tzw. „Bydlinki” przebiegającej przez te-
ren gminy przeznaczając na ten cel kwo-
tę 383 810 zł (ostatnia transza – 
poprzednie w roku 2010)

Kompleksowe i doraźne remonty dróg 
gminnych powierzane są Miejskiemu 
Zakładowi Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej. 

Remonty gminnych dróg dojazdowych 
do pól z udziałem środków Wojewódz-
twa Małopolskiego (kiedyś FOGR): 
w 2011 r Gmina wnioskowała 
o 249.077,82 zł, otrzymaliśmy zaledwie 
80.080 zł dotacji, dzięki czemu udało 
się wyremontować następujące odcinki 
dróg: w Jeżówce na „Stokach” (odcinek 
0,46 km), w Lgocie Wielkiej „Dębie-
niec” (0,28 km), w Chełmie - Grabiu 
(0,19 km), w Chełmie-Zapilnikach „do 
Rdesta” (0,135 km), w Sulisławicach 
I (0,25 km), w Sulisławicach II 
(0,266 km) i w Jeżówce na „Międzyto-
rzu” (0,855 km). Koszt modernizacji 
wyżej wymienionych dróg o łącznej dłu-
gości 2 436 metrów wyniósł 183 660 zł 
z czego 103 580 zł ze środków wła-
snych pokryła Gmina Wolbrom. 

Ponadto za kwotę 807 983,14 zł zostały 
wyremontowane następujące drogi 
gminne: w Zarzeczu – ul. Leśna 
(39 645,14 zł), droga Zarzecze – Chrzą-
stowice (201 679,88 zł) – tu wykonano 
również nowy odcinek wodociągu, Pod-
lesice II (155 854,65 zł), Poręba Dzierż-
na „Studniska” (26 721,63 zł), Dłużec 
„Gościniec” (18 tys. zł), droga gminna 
(działka nr 370) w Łobzowie (76 tys. 
zł), kwotę 11 999 zł ze środków pocho-
dzących z funduszu sołeckiego wydat-
kowano na drogę w Porębie Górnej, 
w Wolbromiu wyremontowano  część 
ul. Słonecznej (51 175,25 zł) i ul. Wy-
zwolenia (54 tys. zł), ul. Cmentarną 
(37 919,48 zł), drogę dojazdową do ga-
raży na os. Wł. Łokietka (46 942,11 zł) 
i ul. Ordona (100  tys. zł - F-ra częścio-
wa w roku 2011).

MZGKiM dokonał również licznych do-
raźnych napraw w poszczególnych miej-
scowościach i zajmował się zimowym 
utrzymaniem dróg gminnych.  Ponadto 
MZGKiM prowadził prace polegające 

na nielacji i częściowym asfaltowaniu 
placu targowego, zajmował się utrzyma-
niem zieleni miejskiej, oczyszczaniem 
miasta i remontami budynków komunal-

nych. W roku 2011 dokonano termomo-
dernizacji budynku basenu krytego 
z udziałem środków pozyskanych 
w PFOŚ. 



remont sanitariatów na parterze 
remont kompleksowy 2 sal lekcyjnych
wymiana 15 sztuk okien
malowanie sali lekcyjnej nr 7
wymiana podłóg w salach na I piętrze 
i pomieszczeniu socjalnym
wymiana drzwi do świetlicy 
wymiana drzwi zewnętrznych od strony 
wschodniej
wymiana pionu p. poż. wraz z hydranta-
mi

wykonanie izolacji pionowej ścian fun-
damentowych od strony wschodniej 
oraz drenażu
adaptacja części korytarza na salę bilar-
dową
malowanie korytarza i sali lekcyjnej 
nr 25
remont monitoringu

wymiana 14 sztuk okien
malowanie sal oraz klatki schodowej do 
kotłowni
wymiana zaworów na grzejnikach
wymiana kotłowni węglowej na gazową
remont pomieszczenia kotłowni

remont zastępczej sali gimnastycznej

izolacja i uszczelnienie ściany północnej 
w sali gimnastycznej
wymiana drzwi p. poż.
wymiana lamp oświetleniowych w kla-
sach sztuk 30
malowanie klasopracowni matematycz-
nej
remont oddziału przedszkolnego
remont pieca gazowego
wykonanie instalacji c.o. w bibliotece

wymiana reduktora wody zimnej
remont studni

remont kominów
wymiana instalacji elektrycznej na kory-
tarzu
wymiana 4 sztuk okien
uzupełnienie łat więźby dachu 

remont sanitariatów – 3 sztuk
malowanie 4 sal lekcyjnych, sali gimna-
stycznej oraz pomieszczeń piwniczych
wymiana kotłowni węglowej na gazową
remont pomieszczenia kotłowni 
remont pomieszczenia składu opału

wymiana okien
remont instalacji elektrycznej
uzupełnienie masą bitumiczną drogi do-
jazdowej do szkoły
wymiana członów żeliwnych pieca gazo-
wego
płukanie instalacji centralnego ogrzewa-
nia

remont sali dla 6-cio latków
remont sanitariatów na parterze

wymiana 8 okien w sali gimnastycznej
malowanie 2 sal lekcyjnych

wymiana drzwi wejściowych
wymiana oświetlenia w sali gimnastycz-
nej
wykonanie 2 szatni
malowanie sali

remont 2 sanitariatów
przebudowa sali pod nowy oddział „0”
malowanie korytarza na parterze
malowanie antresoli
remont ławek na boisku
adaptacja pomieszczeń, budowa klatki 

schodowej (wykonanie instalacji elek-
trycznej, p.poż., ułożenie kostki bruko-
wej, wykonanie systemu oddymiania)

wykonanie instalacji odgromowej w seg-
mencie A
uzupełnienie instalacji odgromowej 
w segmencie B oraz na hali sportowej
malowanie klatki schodowej w segmen-
cie A
malowanie korytarzy w segmencie A i B
wymiana kanalizacji przy kuchni
remont instalacji elektrycznej

wymiana rur spustowych
malowanie szatni

termomodernizacja elewacji frontowej
malowanie kuchni
malowanie sali dydaktycznej
wyłożenie ścian płytkami w szatni

wykonanie bramy ogrodzenia
wymiana drzwi wejściowych
tapetowanie pokoju 
malowanie elewacji południowej, 
wschodniej i zachodniej

remont wc
malowanie sali dydaktycznej
częściowa wymiana siatki ogrodzenio-
wej
remont placu zabaw



1. Wymiana 4.229 mb sieci wodocią-
gowej na rury PE różnych średnic 
wraz z przyłączami (2.475 mb sieci 
i 1.754 mb przyłączy) oraz  35 mb 
sieci kanalizacyjnej oraz 10 studni 
w tym:
Wolbrom: ul.1-go Maja wymiana 340 
mb  wodociągu Ø 160 mm PE wraz 
z 34 przyłączami, ul. Leśna- 228 mb 
wodociągu Ø 160 mm PE  i 180 mb 
wodociągu Ø 75 mm  PE wraz z 13 
przyłączami; ul. Wiśniowa - 10 mb 
wodociągu Ø 110 mm PE i 2 przyłą-
cza; przy ZS Pod Lasem- wymiana 
35 mb przykanalika Ø 160 mm PVC 
wraz z zabudową studni kanalizacyj-
nej.
Kąpiele Wielkie: wymiana 1061 mb 
o średnicach rur PE: Ø  200 mm, Ø 
110 mm, Ø 90 mm i Ø 75 mm.
Lgota Wolbromska: wymiana 24 mb 
wodociągu Ø 160 mm PE wraz z 1 
przyłączem
Domaniewice: wymiana 20 mb wodo-
ciągu Ø 75 mm PE wraz z 1 przyłą-
czem 
Zarzecze: wymiana 24 mb wodocią-
gu Ø 160 mm PE  wraz  z 1 przyłą-
czem – remiza OSP
Zabagnie, kol. Radocha: wymiana 
450 mb wodociągu Ø 75 mm PE 
wraz z 29 przyłączami
Jeżówka: wymiana 120 mb wodocią-
gu Ø 110 mm PE opraz18 mb Ø 
160 mm PE – zbiorniki wyrównaw-
cze wraz z doszczelnieniem zasilania 
zbiornika
2. Remont 10 studni kanalizacyjnych 
przeprowadzono w Wolbromiu na ul. 
Ordona, ul.20-stu Straconych i oś. 
Wąwóz Kapkazy.
3. Czyszczenie układu technologicz-
nego oczyszczalni ścieków w Jeżów-
ce.
4. Drobne remonty na ujęciach, hy-
droforniach i zbiornikach wody.
5. Wymiana pomp na ujęciach Lgota 
Wielka i Poręba Dzierżna.
6. Wykonanie prac towarzyszących 
przy wymianie sieci i usuwaniu awa-
rii wodno-kanalizacyjnych tj. rekulty-
wacja terenów, odtwarzanie 
nawierzchni, zakup piasku i tłucznia, 
wynajem koparki, wynajem specjali-
stycznych firm do lokalizacji wycie-
ków wody, czyszczenia oraz 
kamerowania kanalizacji i transportu 
odpadów.
7. Uruchomienie połączenia wodocią-
gowego Wolbrom – Łobzów kol II 
i III.

1. Remont reaktora BX 1 na skutek 
wystąpienia awarii (opróżnianie 
i oczyszczanie reaktora z osadów, od-
wadnianie osadów prasą, wywóz osa-
dów do kompostowania, demontaż 

zniszczonej konstrukcji (kierownic 
i ramion podwieszonych), zakup i gię-
cie szyn kolejowych, remont torowi-
ska, opracowanie koncepcji układu 
mieszania w komorze biostabilizacji; 
zakup, montaż i uruchomienie mie-
szadeł zatapialnych w ilości 4 szt. wy-
konanie części zamiennych pomostu 
obrotowego i pomp reaktora.
2. Czyszczenie komór stabilizacji osa-
du nadmiernego, odwadnianie i wy-
wóz osadu do zagospodarowania jak 
również wywóz piasku i skratek 
z oczyszczalni ścieków.
3. Prace remontowe i konserwacyjne 
urządzeń pracujących na obiektach 
oczyszczalni ścieków w Wolbromiu 
i Jeżówce. 

Wśród innych prac i remontów znala-
zły się: wykonanie badań ścieków 
i osadu, miesięczne i kwartalne pobo-
ry wody z sieci, ujęć i hydroforni do 
badań laboratoryjnych, prace porząd-
kowe i pielęgnacyjne na terenach zie-
lonych obiektów zaopatrzenia 
w wodę i oczyszczania ścieków.
A także wykonanie operatów wodno-
prawnych na ujęcie Pompka Kolejo-
wa oraz na odprowadzanie wód 
drenażowych do potoku z tego ujęcia, 
przywóz agregatu prądotwórczego 
200 kW z Niepołomic do zabezpie-

czenia ujęcia Pompka Kolejowa, prze-
gląd, konserwacja i wymiana zuży-
tych elementów w systemach 
zasilania i sterowania urządzeń elek-
trycznych na obiektach zakładu, pra-
ce związane z utrzymaniem ciągłości 
ruchu elektrycznego urządzeń podają-
cych wodę jak również prace zapew-
niające odpowiednią jakość 
dostarczanej wody oraz remont ogro-
dzenia i budynków magazynowych 
przy ul. Bocznej oraz remont po-
mieszczeń w budynku usługowym 
przy ul. Wrzosowej.

Ponadto WZWiK dokonał wymiany 
15 szt. hydrantów, 780 wodomierzy, 
81 przyłączy wodociągowych, zamon-
tował  59 wodomierzy; wykonał 51 
wcinek do sieci wodociągowej i 13 
do sieci kanalizacyjnej; zlikwidował 
19 przyłączy wodociągowych i 6  ka-
nalizacyjnych a odebrał  51 przyłączy 
wodociągowych i 13 kanalizacyj-
nych; wydał 81 warunków na przyłą-
czenie do sieci wodociągowej i 17 do 
sieci kanalizacyjnej oraz 54 zatwier-
dzenia projektów na wykonanie przy-
łączy do sieci wod-kan. W roku 2011 
usuniętych zostało 710 awarii w sieci 
wodno–kanalizacyjnej ( 486 awarie 
wodociągowe oraz 224 awarie kanali-
zacyjne



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

Do najpoważniejszych prac prowa-
dzonych na terenie DK zaliczyć trze-
ba remont sali lustrzanej, gdzie 
obniżono sufit, zamontowano nowe 
specjalistyczne wielofunkcyjne oświe-
tlenie, odnowiono ściany, dokonano 
wymiany drzwi, przygotowano insta-
lację pod nagłośnienie konferencyjne, 
zamontowano telebim i instalację do 
bezprzewodowego internetu - HOT 
SPOTA o zasięgu na salę lustrzaną 
i salę kinową. Ponadto w 2011 r. wy-
mienione zostały kurtyny w sali wido-
wiskowej, zainstalowano system 
monitoringu składający się z kilku ka-
mer, które na bieżąco kontrolują oto-
czenie budynku oraz zainstalowano 

alarm. 
Przeprowadzono również gruntowny 
remont pomieszczeń biurowych oraz 
korytarza prowadzącego do nich, 
gruntowny remont holu dolnego wraz 
z klatkami schodowymi oraz szatni. 
Uporządkowano także teren wokół 
budynku: m.in.  zamontowano słupki 
ograniczające wjazd,  odnowiono 
schody prowadzące do budynku, za-
dbano o nowe zieleńce i kwietniki. 
Dokonano szeregu zakupów i monta-
żu nowych urządzeń: tablicy świetl-
nej, projektora cyfrowego, komputera 
wraz z monitorem do kabiny projek-
cyjnej, nowej serwerowni, a także 
sprzętu komputerowo-biurowego. 

Do zadań Gminy Wolbrom należy 
także utrzymanie gotowości bojo-
wej jednostek OSP. Zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami Gmina 
ponosi koszty utrzymania, wyszko-
lenia i zapewnienia gotowości bo-
jowej ochotniczej straży pożarnej, 
ma również obowiązek bezpłatne-
go umundurowania, ubezpieczenia 
w instytucji ubezpieczeniowej 
członków ochotniczej straży po-
żarnej oraz ponoszenia kosztów 
okresowych badań lekarskich. Po-
nadto, na mocy nowelizacji usta-
wy o ochronie przeciwpożarowej, 
gmina ma obowiązek wypłaty 
ekwiwalentu z tytułu udziału dru-
hów w akcji ratowniczej.

Na terenie gminy są zarejestrowa-
ne 22 jednostki OSP (1 zawieszo-
na), w których działa ok. 650 
druhów. Jednostki dysponują 30 
wozami bojowymi w tym 6 ciężki-
mi, 12 średnimi 12 lekkimi. OSP 
Dłużec, Kąpiele Wielkie, Poręba 
Dzierżna, Wierzchowisko, Zarze-
cze i Sulisławice są włączone do 
Krajowego Systemu Ratowniczo 
Gaśniczego. Wobec tych jedno-
stek na mocy przepisów i porozu-
mienia o włączeniu do KSRG 
wymagania w zakresie utrzymania 
gotowości bojowej są dużo wyż-
sze, a stan każdej jednostki jest cy-
klicznie kontrolowany przez 
Państwową Straż Pożarną. 

Najpoważniejsze inwestycje i re-
monty OSP w ostatnim czasie pro-
wadzono w remizach OSP 
w Gołaczewach (środki pozyskane 
z PROW), Zarzeczu (środki z kon-
kursu Małopolskie Remizy) i  Mie-
chówce (środki z budżetu Gminy 
Wolbrom).



Polska 2012, Dramat, Dozwolony od 15 lat
reż. Wojciech Smarzowski

W roku 2012 imprezy Tygodnia Biblio-
tek poprzedzają czerwcowy turniej pił-
karski EURO. Hasło „Biblioteka ciągle 
w grze!”, a nawiązanie do mistrzostw 
stało się niemal automatycznym natural-
nym włączeniem się do piłkarskiego 
„szaleństwa” oraz pozwala uświadomić 
miejsce bibliotek w społecznej infra-
strukturze. W grze, jaka się toczy 
o uczestnictwo w aktywnym działaniu 
społecznym, biblioteki dysponują 

wszechstronnością udostępnianych zbio-
rów, skierowanych do różnych grup od-
biorców, różnorodnością form i coraz 
lepszymi warunkami lokalowymi. Wol-
bromska biblioteka , jak co roku w maju 
przygotowała cykl lekcji bibliotecznych 
dla najmłodszych: przedszkolaków 
i uczniów młodszych klas szkół podsta-
wowych. Zwykle „gospodarzami” w bi-
bliotece podczas majowych lekcji byli 
bohaterowie znanych i lubianych bajek, 
tym razem wypożyczalnia zamieniła się 
w boisko piłkarskie z całą atmosferą 
związaną z ostrym kibicowaniem. Dzie-
ci w bibliotece witają przebrane w stroje 
kibiców Pippi i wesoła czarownica, „ki-
bicują” dekoracje, książki, postaci bajko-
we i zabawki. Tradycyjnie podczas 
lekcji bibliotecznych dzieci dowiadują 
się jak korzystać z biblioteki, poznają za-
sady szacunku dla książek i wszelkie po-
żytki płynące z czytelnictwa. Znajdzie 
się też czas na „trening” kibicowania 
przy wtórze oficjalnego hymnu naszej 
drużyny Ko ko Euro Spoko.

Ewa Barczyk

Słów brakuje na określenie młodych 

osób, które w euforii popisów przed 
rówieśnikami demonstrują swoją siłę 
łamiąc znaki drogowe, drzewka, 
uszkadzając ogrodzenia, kosze na 
śmieci. Częstokroć nieletni, pod wpły-
wem alkoholu (gdzie są rodzice?) ca-
łe grupy nastolatków rozrabiają 
w środku nocy, śmiejąc się, krzycząc 
i niszcząc co im w ręce wpadnie. -
Kiedyś chuligan wywodził się z nizin 
społecznych, patologii, dziś często 
jest to syn lub córka z tzw. dobrego 
domu! Do czego to prowadzi i kto za-
płaci za naprawę? – zastanawia się 
starsza pani spacerująca obok zdewa-
stowanego świeżo ogrodzenia wokół 
zbiornika wody pitnej w lesie.

Otóż to – zapłacą podatnicy – czyli 
my wszyscy, ze wspólnej gminnej ka-
sy, a potem będziemy się dziwić, że 
drogo. Zapłacimy tak samo, jak za 
niszczone co rusz kosze uliczne, pry-
watne i publiczne ogródki i kwietni-
ki, oczyszczanie dzikich wysypisk 
śmieci i szkody wyrządzone w róż-
nych miejscach przez chuliganów. Po-
dobno młodość ma swoje prawa, ale 
gdzieś powinny być granice ludzkiej 
głupoty, arogancji i bezkarności. Sza-
nowni Państwo, nie bójcie się! Zwra-
cajcie uwagę na wandali, 
powiadamiajcie straż miejską i poli-
cję prosząc o interwencje. Rodzice – 
przypatrzcie się w jakim stanie 
i o której godzinie wracają do domu 
wasze nieletnie dzieci, przecież jeżeli 

zawczasu nie zareagujecie, może być 
tylko gorzej... Miłość rodzicielska nie 
powinna polegać na nadmiernej tole-
rancji i pobłażaniu, ale wychowywa-
niu i dawaniu dobrego przykładu. 
Żarty żartami, ale z niewinnych wy-
bryków może niestety zrodzić się coś 
naprawdę złego, a wtedy może być za 
późno na reakcję... Stosunkowo nie-
liczni przedstawiciele naszej lokalnej 
społeczności nie powinni mieć przy-
zwolenia na swoją niszczycielską dzia-
łalność i nie może być zgody na 
psucie przez nich wizerunku miasta 
oraz dobrej opinii całej naszej mło-
dzieży. Obudźmy się zatem i zdecydo-
wanie przeciwdziałajmy chuligaństwu!

Ewa Barczyk




