
Znana mieszkańcom i ciągnąca się od 
miesięcy sprawa zaskarżenia (począt-
kowo przez kilku mieszkańców Zaba-
gnia, a następnie przez dopuszczone 
do postępowania w trakcie sprawy Sto-
warzyszenie EKO Wolbrom, reprezen-
towane przez Sławomira Sztabę) 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego znajdzie ponownie 
swoją kontynuację w SA w Krakowie. 
Do czasu jej zakończenia plan wraz 
z dokonaną w trakcie trwania sprawy 
zmianą (w zasadzie likwidującą przed-
miot sporu) będzie obowiązywał 
w uchwalonej przez RM formie.
Poproszony przez nas o  komentarz do 
zaistniałej sytuacji burmistrz Jana Łak-
sa stwierdził, że cieszy się z tego zwy-
cięstwa zdrowego rozsądku. -Plan 
zagospodarowania przestrzennego jest 
dokumentem niezwykle istotnym dla 
mieszkańców i inwestorów - mówi 
burmistrz. -Jego zaskarżenie i uchyle-
nie nie może być rozpatrywane w kate-
gorii porażki  sprawującego urząd 
burmistrza, jak próbowali głosić nie-
którzy moi przeciwnicy polityczni. To 
problem o wiele głębszy, który mógł-
by skomplikować sprawy wielu miesz-
kańców. W naszej gminie jest wiele 
terenów inwestycyjnych, ludzie chcą 

budować, a posiadanie przez Gminę 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go jest elementem temu sprzyjającym 
i ułatwia uzyskiwanie pozwolenia na 
budowę. Sądy obu instancji nie po-
dzieliły zarzutów właścicieli działek 
na Zabagniu i uznały kwalifikację za-
lewową  spornych terenów jako prawi-
dłową. Naczelny Sąd Administracyjny 
podzielił nasze stanowisko, że plan za-
gospodarowania był zgodny ze stu-
dium – co było najpoważniejszym 
zarzutem wnioskujących o jego uchy-
lenie. Dlatego mam nadzieję, że toczą-
ca się nadal sprawa planu zakończy 
się pomyślnie dla Gminy Wolbrom. -
Natomiast sprawa planu w przyszłości 
– dodaje burmistrz Łaksa powinna 
być dynamiczna. MPZP jest to doku-

ment, który elastycznie powinien być 
dostosowywany do aktualnych po-
trzeb. Choćby w ostatnim czasie: poja-
wiła się sprawa wiatraków 
i konieczności dostosowania części za-
pisów do potrzeb tego rodzaju inwe-
stycji... Jeżeli chcemy się rozwijać 
musimy albo dostosować istniejący 
plan do nowych wyzwań, albo zacząć 
spokojną pracę nad nowym planem. 
Dobrze byłoby jednak, by działo się to 
w sprzyjającej, rozsądnej atmosferze. 
-Tworzenie nastroju pełnego sztucz-
nych niejasności, niepotwierdzonych 
sugestii i podejrzeń nie działa dobrze 
ani na bieżące działanie Gminy, ani na 
jej rozwój i – trzeba to wyraźnie po-
wiedzieć – dodaje burmistrz - jest de-
strukcyjne i szkodzi. Ta zła nowa 

maniera roztrząsania problemów na fo-
rach internetowych, bez dogłębnego 
przedstawienia aspektów spraw i po-
ważnych argumentów coraz częściej 
burzy dobrą atmosferę w naszej gmi-
nie, widzimy to w wielu miejscach 
i dziedzinach naszego życia społeczne-
go. Żerowanie na złych emocjach, sia-
nie plotek i pomówień, podżeganie do 
destrukcyjnych zachowań służy wy-
łącznie interesom nielicznej garstki 
niezadowolonych z własnej niemocy 
kontestatorów. Mieszkańcy zaś nie po-
winni dawać na to przyzwolenia i roz-
sądnie reagować  na tego typu 
manipulacje - podsumowuje Jan Łak-
sa. 

Ewa Barczyk



Niedawno Miejska Biblioteka Publicz-
na w Wolbromiu wraz z olkuskim Klu-
bem „Zielone Światło” była 
organizatorem spotkania czytelników 
z twórcami nowego tomiku pt. „Drze-
wo życia”, dedykowanym pamięci Joli 
Skawińskiej, niedawno zmarłej na raka 
polonistce, animatorce kultury literac-
kiej. Jak mówił do zebranych inicjator 
przedsięwzięcia i założyciel Klubu 
„Zielone Światło” Grzegorz Ludwi-
czak, tomik „Drzewo życia” jest efek-
tem Konkursu Literackiego na wiersz 
i opowiadanie na temat: „Moje do-
świadczenia w walce z nowotworem”. 
Tomik ma bardzo szczególny charakter, 
gdyż jest zbiorem poezji i opowiadań 
tworzonych przez osoby, które bezpo-
średnio zetknęły się z chorobą nowo-
tworową. W tomiku zilustrowanym 
przez olkuskich artystów, opublikowa-
no teksty autorów, wśród których są do-
tknięci chorobą (utwory są najbardziej 
przejmujące) i ludzie zdrowi, którzy 
z rakiem zetknęli się przy okazji choro-

by innych. Wyboru wierszy, które na-
płynęły na konkurs, dokonali: Olgerd 
Dziechciarz i Grzegorz Ludwiczak. Au-
torami wierszy są: Jacek Majcherkie-
wicz, Marianna Czekaj, Janusz 
Czerniak, Krystyna Dziurzyńska, Hele-
na Haberka, Kazimiera Janczy, Marta 
Jurkowska, Barbara Litarska, Grzegorz 
Ludwiczak, Mariusz Majta, Alicja Mali-
nowska, Maria Myślak, Anna Piątek, 
Marek Pieniążek, Janina Piekarska, Bar-
bara Pomierna, Ewa Pogan, Ewa Prze-
więźlikowska, Olimpia Rychlińska, 
Ewa Straś, Grażyna Witkowska, Irena 
Włodarczyk. Opowiadania napisali: Ha-
lina Zmysło, Grzegorz Ludwiczak, Be-
ata Bazan-Bagrowska, Jolanta 
Piwowar, Jolanta Gajdziszewska. Ilu-
stracje do tomiku wykonali: Janusz 
Czerniak, Stanisław Stach, Stanisław 
i Zofia Wywiołowie, Magdalena Bo-
żek, Wioletta Sarota-Stach, Ewa Wiche-
rek, Michał Kwarciak, Leszek Duda, 
Jacek Majcherkiewicz, Beata Bazan-Ba-
growska. Jak twierdzi Grzegorz Ludwi-
czak książka to pierwsza w Polsce 
publikacja, w której poeci, pisarze oraz 
artyści odnoszą się do tematu ”Moje do-
świadczenia w walce z rakiem”. Tomik 
ten powstał dzięki staraniom Klubu 
„Zielone Światło” zrzeszającego osoby 
i ich bliskich borykających się z choro-
bą nowotworową. Klub działa przy Klu-
bie „Przyjaźń”, ul. Legionów Polskich 
14 na osiedlu Pakuska w Olkuszu i za-
prasza wszystkich zainteresowanych 
w każdy piątek w godzinach 18 - 20. 

(wb)

Do 28 czerwca można zgłaszać kan-
dydatów do konkursu „EKOLO-
GICZNE SOŁECTWO POWIATU 
OLKUSKIEGO – WYBÓR SOŁ-
TYSA ROKU 2012”. Konkurs pro-
muje najbardziej aktywnych 
sołtysów oraz uhonoruje najlepsze-
go z nich, społecznika, który 
w 2011 roku wykazał się najwięk-
szymi osiągnięciami w pracy na 
rzecz swojej wsi i całej społeczno-
ści lokalnej, zwłaszcza przez pro-
mowanie postaw proekologicznych 
w społeczności wiejskiej. 

Wniosek do wojewody małopolskie-
go Jerzego Millera o wszczęcie postę-
powania w sprawie stwierdzenia 
nieważności wszystkich uchwał Rady 
Miejskiej od 3 marca 2011 r. w związ-
ku z udziałem w głosowaniach radne-
go Stanisława Biernackiego, któremu 
zdaniem wnioskodawców mandat wy-
gasł, bowiem pełnił równocześnie 
funkcję Przewodniczącego Stowarzy-
szenia Wędkarskiego, złożyli - we-

dług informacji uzyskanych przez rad-
nego Biernackiego w Biurze Praw-
nym Wojewody- w marcu 2012 r. 
radni Kazimierz Pacia, Ewa Kazi-
mierska i Stanisław Kołodziej. 
O sprawie informowała lokalna prasa 
i portal internetowy. Odpowiedź od-
rzucającą wniosek jako bezzasadny 
wnioskodawcy otrzymali – według in-
formacji od Wojewody – już w maju 
tego roku.
- Z powodu tego wniosku, a jeszcze 
bardziej plotek z nim związanych spo-
tkało mnie wiele nieprzyjemności. 
Był nawet moment, kiedy zacząłem 
żałować, że pracuję społecznie i po-
święcam czas i energię na pracę na 
rzecz dobra publicznego – mówi Sta-
nisław Biernacki. – Osobiście nie 
otrzymałem żadnej informacji od Wo-
jewody jaki jest efekt mojej sprawy. 
Kilka tygodni temu zażądano ode 
mnie tylko wyjaśnień, ale po ich zło-
żeniu nie dostałem już żadnego pisma 
z Biura Prawnego. Zniecierpliwiony 
sytuacją sam zapytałem prawników 
o moją sytuację – okazało się, że spra-

wa dawno została wyjaśniona, a wnio-
sek odrzucony. Nie jestem na tyle na-
iwny, żeby mieć nadzieję, że ktoś 
przeprosi mnie za wszystkie pomó-
wienia i plotki na mój temat – komen-
tuje Stanisław Biernacki. 
Przyzwoitość to cecha ludzi szlachet-
nych, a tacy nie obrzucają innych bło-
tem. Sytuacja kosztowała mnie wiele 
zdrowia, ale też umocniła w poglą-
dzie, że jeżeli ktoś decyduje się dzia-
łać dla dobra innych, nie może 
spodziewać się tylko dobrego. Życie 
jest brutalne, a podłość, której stałem 
się ofiarą, jest niestety dość po-
wszechna. Proszę tylko o jedno – upo-
wszechnijcie wśród mieszkańców 
wiadomość, którą otrzymał już daw-
no radny Kazimierz Pacia i jego kole-
dzy, że nadal mogę pracować 
w Radzie Miejskiej, bo prawnicy Wo-
jewody nie znaleźli przesłanek do wy-
gaszenia mojego mandatu – 
podsumowuje radny Biernacki. Dzię-
kuję wszystkim, którzy we mnie wie-
rzyli i podtrzymywali mnie na duchu, 
a było ich wielu.

Do wojewody złożonych zostało 
przez tych samych wnioskodawców 
jeszcze kilka wniosków o unieważnie-
nie uchwał, informacje o tym także 

były propagowane w otoczce pomó-
wień i plotek. Los tych wniosków 
również nie jest nagłaśniany.

notowała Ewa Barczyk



Do fazy finałowej zakwalifikowały 
się następujące reprezentacje szkół:
grupa A: SP Pilica – POLSKA, SP 
Wierbka – CZECHY, 
grupa B: SP Żarnowiec – DANIA, SP 
Giebło - PORTUGALIA
grupa C: SP Łazy – HISZPANIA, SP 
Chruszczobród - IRLANDIA
grupa D: SP Gołaczewy – ANGLIA, 
SP Dłużec – FRANCJA

Drużyna Anglii (SP Gołaczewy), 
przygotowywana do turnieju przez 
Tomasza Szczepankiewicza, od po-
czątku rozgrywek prezentowała się 
wyśmienicie. Zarówno w fazie grupo-
wej, jak i w Turnieju Finałowym nie 
przegrała, ani nawet nie zremisowała 
żadnego z rozgrywanych spotkań. Na-
si chłopcy w ćwierćfinale pokonali 1-
0  Irlandię (SP Chruszczobród), na-

stępnie w półfinale zwyciężyli 2-1 z 
Danią (SP Żarnowiec). Finałowy po-
jedynek rozegrały drużyny SP Pilica 
/Polska/ oraz SP Gołaczewy /Anglia/. 
Mistrzem MINI EURO 2012 została 
drużyna  z Gołaczew.
Drużyna otrzymała piękny puchar, pa-
miątkowe medale i dyplomy oraz na-
grody rzeczowe. Miłym 
zaskoczeniem była również informa-
cja, iż napastnik drużyny z Gołaczew 
– Jakub Szczepankiewicz został ,,Kró-

lem Strzelców” całego turnieju. 
Uczeń otrzymał również dyplom i pa-
miątkową statuetkę. Gratulujemy!

Oliwia Dziubdziela

Na zdjęciu:  
(góra od lewej): Piotr Żaba, Jakub 
Amanowicz, Szymon Gołuszka, Ja-
kub Szczepankiewicz. 

Zgromadzona młodzież, nie czując 
presji ani onieśmielenia, żywo dysku-
towała, wnosząc szereg poprawek do 
przedstawionej przez posła sprawoz-
dawcę propozycji. Ostatecznie Sejm 
Dzieci i Młodzieży przyjął Uchwałę 
niewielką większością głosów. 
Udział w projekcie Sejm Dzieci Mło-
dzieży to nie tylko szkoła demokra-
cji, ale również możliwość poznania 
nowych ludzi i nawiązania przyjaźni. 
W gmachu Sejmu młodzi posłowie 
czuli się jak przysłowiowa ”ryba 
w wodzie”, a Karol i Michał bardzo 

dobrze prezentowali się na sejmo-
wych schodach i w sali obrad. Suk-
ces odniesiony przez wymienionych 
uczniów jest ogromną satysfakcją dla 
całej społeczności Zespołu Szkół 
w Dłużcu, a także dla osób, które po-

magały w realizacji zadań - w tym 
posłanki pani Lidii Gądek oraz wice-
przewodniczącego rady gminnej pa-
na Stanisława Pyzio.

Mariola Świerczek-Karoń

Do turnieju przystąpiło dziesięć 
drużyn: Młode Wilki,  Złoty Rocz-
nik 94, FC Kielony, KGTW Kra-
ków, FC Koksy, Antrans, Zielony 
Kiosk, Immortals, FC Sezamkowa, 
Amatorzy. Najlepszą drużyną oka-
zała się drużyna Amatorów (wygry-
wając wszystkie mecze), która 
pokonała w finale zespół Młodych 
Wilków 2:1. Zwycięska drużyna 
Amatorów wystąpiła w składzie : 
Tomasz Wicher, Roman Kołodziej-
czyk, Michał Ściański, Sebastian 
Mossór, Karol Fabian, Jakub Wit-
kowski, Tomasz Wójcicki,  Paweł 
Śmiłowski, Patryk Rumiński, Prze-
mysław Cebo. Bój o trzecie miej-
sce wygrała natomiast drużyna 
Złoty Rocznik 94, wygrywając  2:0 
z zespołem FC Koksy.    
Dziesięciominutowe spotkania roz-
grywały się  w dwóch grupach, 
z których dwie najlepsze drużyny 
spotkały się w meczach półfinało-
wych. W pierwszym półfinale Mło-
de Wilki wygrały po serii rzutów 
karnych 7:6 ze Złotym Rocznikiem 
94, po wcześniejszym remisowym 
spotkaniu. Natomiast w drugim 
półfinale Amatorzy pokonali FC 
Koksy 2:0. Najskuteczniejszym za-

wodnikiem turnieju został Paweł 
Śmiłowski z drużyny Amatorów, 
który posłał piłkę do siatki przeciw-
ników aż 6 razy. 
Zespołom, które stanęły na przysło-
wiowym „pudle” zostały wręczone 
nagrody w postaci pucharów, piłek 
oraz gadżetów, które ufundowała 
firma „DTS -  Drukarki-Tonery-
Serwis”. Fundatorem pucharu i na-
grody dla najlepszego strzelca był 
p. Roman Kołodziejczyk z Wolbro-
mia, właściciel firmy TDI. Turniej 
cieszył się już drugi raz z rzędu du-
żym zainteresowaniem młodzieży 
z Wolbromia oraz bliższej i dalszej 
okolicy. Młodzi miłośnicy futbolu 
wykazali się dużym zaangażowa-
niem i walką w każdym meczu. 
Wśród rywalizujących zawodni-
ków dochodziło nawet do bardzo 
nerwowych sytuacji, co tylko 
wzmagało emocje, ale wszystko 
przebiegało w sportowym duchu fa-
ir play. Przy okazji w imieniu orga-
nizatorów turnieju chcieliśmy 
podziękować wszystkim osobom 
zaangażowanym w organizację te-
go turnieju, sponsorom, Panu Bur-
mistrzowi MiG Wolbrom za 
honorowy patronat nad turniejem 
oraz wszystkim, którzy czynnie 
przyczynili się do tego, aby turniej 
został rozegrany. Mamy nadzieję, 
że turniej ten wpisze się na stałe 
w życie sportowe i kulturalne na-
szego miasta.
P.S Już po zakończeniu turnieju 
w kuluarach szatni słychać było 
głosy... „kiedy następny turniej?” - 
widocznie musiało być fajnie :)

Michał Ściański



Nagrodą głównego turnieju jest wy-
jazd na mecz Mistrzostw Europy, 
więc było o co walczyć. Oprócz 

Spotkanie odbyło się w dwóch turach, 
wzięło w nim udział ponad 100 wycho-
wanków wolbromskiego przedszkola. 
Dzień kultury japońskiej rozpoczął się 
filmem pokazującym Japonię na tle 
zmieniających się pór roku, następnym 
punktem programu była prezentacja 

multimedialna na temat życia codzien-
nego Japończyków, połączona z krótką 
dyskusją z maluszkami, podczas której 
Panie z Muzeum Manggha zaprezento-
wały dzieciom kimona - tradycyjne ja-
pońskie stroje. Chętni mogli 
przymierzyć kimono typu „Haori”. Ko-
lejnym etapem spotkania były najbar-
dziej lubiane przez najmłodszych 
warsztaty Origami, czyli tradycyjnej, 
japońskiej sztuki układania papieru, 
która rozwija wyobraźnię oraz uczy 
cierpliwości, koncentracji i dokładno-
ści. Spotkanie zakończyło się koloro-
waniem japońskich motywów. Dzięki 
specjalnie opracowanemu programowi 
warsztatów, przedszkolaki mogły w 
atrakcyjnej i ciekawej formie zapo-
znać się z obyczajami, sztuką i techni-
ką Kraju Kwitnącej Wiśni.

Konkurs zaadresowany był do 
uczniów gimnazjów z terenów wiej-
skich oraz wiejsko-miejskich z nastę-
pujących województw: 
mazowieckiego, podlaskiego, kujaw-
sko-pomorskiego, warmińsko-mazur-
skiego, śląskiego, świętokrzyskiego, 
małopolskiego, podkarpackiego, lu-
belskiego oraz łódzkiego. Zadaniem 
5–osobowych zespołów uczestników 
było przygotowanie projektu eduka-
cyjnego, rozwijającego jeden z pię-
ciu zaproponowanych tematów 
konkursowych.
Na konkurs nadesłano 219 prac. Ko-
misja Konkursowa zakwalifikowała 
do dalszej oceny 185. Każda praca 

składała się z prezentacji multime-
dialnej, fotoalbumu oraz krótkiego 
filmu, który został dodatkowo 
umieszczony w serwisie YouTube. 
Posiedzenia Komisji odbywały się 
w dniach 11 i 15 maja 2012 roku 
w Warszawie. Po burzliwych obra-
dach wyłoniono zwycięzców. W re-
gionie podkarpacko – małopolskim 
I miejsce zdobył zespół uczestników 
z Gimnazjum nr 3 w Wolbromiu 
w składzie: Marika Skalska (kl. 2c), 
Weronika Trzaska (kl. 2b), Sebastian 
Kozieł (kl. 2b), Katarzyna Haberka 
(kl. 2c), Katarzyna Bugaj (kl. 2c). 
Opiekunem zespołu była p. Sylwia 
Wójcik – nauczyciel plastyki, muzy-
ki i zajęć artystycznych w Gimna-
zjum nr 3. Uczniowie zostaną 
nagrodzeni 2– tygodniowym poby-
tem na wakacyjnej Zielonej Szkole, 
natomiast placówka za zdobycie 
I miejsca otrzyma sprzęt komputero-
wy w postaci tablicy interaktywnej, 
wizualizera, komputera przenośnego 
oraz projektora multimedialnego 
o łącznej wartości ok. 22 tys. zło-
tych. Uroczyste wręczenie dyplo-
mów i nagród odbyło się 
w Krakowie 13 czerwca 2012 r. 
Nasz zespół realizował temat projek-
towo – konkursowy: „Świadomi za-
grożenia – ogień w lesie – co 

możemy zrobić”, który rozumieli-
śmy jako działania profilaktyczne, 
zapobieganie pożarom i temu założe-
niu podporządkowaliśmy nasze dzia-
łania. Terenem działań uczyniliśmy 
własną szkołę – Gimnazjum nr 3 
w Wolbromiu, gdyż spora część na-
szych uczniów pochodzi z okolicz-
nych wsi: Chełmu, Poręby Górnej, 
Zasępca, Suchej, Łobzowa, Poręby 
Dzierżnej, Jeżówki, Bożej Woli, 
Chliny, Piasków. Założyliśmy, że 
przez uczniów dotrzemy do ich ro-
dziców i wiejskiej społeczności lo-
kalnej. 
Poprzez prowadzona wielotorową 
urozmaicona kampanię informacyj-
ną uczniowie chcieli uświadomić jak 
największej liczbie osób, jak ważne 
i potrzebne są nam lasy, że wszyscy 
powinniśmy o nie dbać i strzec je 
przed pożarami. -Uważamy, że nasza 
misja powiodła się. Bardzo cieszy-
my się z naszego sukcesu i z tego, że 
nasz wysiłek został doceniony. Jed-
nakże przede wszystkim mamy na-
dzieję, że tak, jak „kropla drąży 
skałę”, tak nam udało się pozostawić 
w ludzkiej świadomości jakiś ślad…-
podsumowują piszące te słowa Syl-
wia Wójcik i Marika Skalska.

Sylwia Wójcik, Marika Skalska

Najlepsze wyniki w gminie Wolbrom 
w tym roku uzyskali uczniowie SP w 
Jeżówce (średnia 25,6 pkt.), drugie 
miejsce zajęła SP w Porębie Górnej 
(średnia 25,1), trzecie – SP Łobzów 
(23,9). Dalej uplasowały się ZS 

Wierzchowisko (23,7), SP Kąpiele 
Wielkie (23,4), SP Chełm (23,4), SP 
2 ZS Wolbrom (23,1), SP Poręba 
Dzierżna (22,5), ZS Zarzecze (22,3), 
SP1 Wolbrom (22), ZS  Dłużec 
(21,6), ZS Gołaczewy (20,2). Dla po-

Celem projektu było zbudowanie 
i przekazanie do użytku Zintegrowa-
nego Systemu Informacji Prze-
strzennej Powiatu Olkuskiego 
i partnerów projektu, którymi były 
wszystkie gminy powiatu, groma-
dzącego i przetwarzającego oraz 

udostępniającego użytkownikom ze-
wnętrznym kompleksowe, aktualne 
i zintegrowane dane o przestrzeni 
geograficznej i jej zagospodarowa-
niu dla usprawnienia procesów de-
cyzyjnych i dostarczania 
elektronicznych usług administra-
cyjnych. Zakres rzeczowy projektu 
obejmował budowę baz danych i in-
formatyzację rejestrów i ewidencji, 
utworzenie metadanych dla wszyst-
kich zasobów informacyjnych zasi-
lających ZSIP OL, zakup, instalację 
i konfigurację infrastruktury infor-
matycznej: serwerów i zestawów 
komputerowych wraz z oprogramo-
waniem i dodatkowym wyposaże-

niem, budowę oprogramowań apli-
kacyjnych i geoportali, zasilenie sys-
temu danymi i przeprowadzenie 
wdrożenia oraz szkolenie użytkow-
ników.
Z efektów realizacji projektu każdy 
użytkownik Internetu może skorzy-
stać na zsip.sp.olkusz.pl.
Na zakończenie konferencji, pod-
czas której podsumowano realizację 
projektu, uczestniczący w nim 
urzędnicy, w tym 12 pracowników 
UMiG Wolbrom otrzymało Certyfi-
katy potwierdzające nabyte umiejęt-
ności i kwalifikacje.

Ewa Barczyk

głównej nagrody organizatorzy 
przygotowali dla wszystkich uczest-
ników wiele atrakcyjnych nagród 
(medale, czapeczki, napoje, słody-
cze). Po rozegraniu meczów uczest-
nicy zmagań skorzystali z ciepłego 
posiłku. Choć drużyna nie zwycię-
żyła, dziewczęta przeżyły wspania-
łą przygodę, która na długo 
zostanie, w ich pamięci. Nabrały 
też wiele doświadczeń, które bez 
wątpienia przydadzą się w dalszym 
życiu.

Beata Molenda ZS w Gołaczewach

równania – najlepsze wyniki w powie-
cie olkuskim uzyskali uczniowie SP 1 
z Olkusza ze średnim wynikiem 26,9 
pkt. , za nimi byli uczniowie z Zawa-
dy (26,7), SP 9 z Olkusza (26,5), a na-
stępnie z równorzędnym wynikiem - 
z Jeżówki i Gorenic (25,6).
Tegoroczne wyniki egzaminu kończą-
cego podstawówkę są  znowu gorsze 
niż w roku ubiegłym, ale CKE oceni-
ła, że tegoroczny zestaw zadań był 
trudniejszy od ubiegłorocznego.

Ewa Barczyk



Na tę inwestycję zainteresowani 
mieszkańcy Zarzecza czekali od daw-
na. Mimo, że projekt sali powstał jesz-
cze w 1996 roku, to budowę 
rozpoczęto dopiero sześć lat później, 
gdy inwestorem zastępczym była Wol-
bromska Spółdzielnia Mieszkaniowa. 
Przeciągająca się w czasie inwestycja, 
decyzją starosty została przekazana 
Gminie w 2004 roku. Jak poinformo-
wali nas pracownicy Referatu Inwe-
stycji w Wolbromiu, z uwagi na brak 
wystarczających środków była to bu-
dowa realizowana w systemie etapo-
wym. W roku 2005 wykonano 
fundamenty, w 2006 r. ściany parteru, 
w 2007 r. udało się budynek zadaszyć. 
W latach 2008 i 2009 finalizowano ro-
boty instalacyjne i wykończeniowe. 
Po feriach zimowych 2010 r. salę mo-
gli wreszcie użytkować uczniowie.
Sala gimnastyczna przy Zespole 

Szkół w Zarzeczu o powierzchni 
1728 metrów kwadratowych powsta-
ła koszem 1 mln 933 tys. złotych, 
z czego 220 tys. magistrat pozyskał 
z Funduszu Rozwoju Fizycznego. Zo-
stał także złożony wniosek o refunda-
cję z funduszy Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go na kwotę ok. 630 377 zł. Niestety 
– z powodu dużej liczby podobnych 
wniosków – nasz trafił na listę rezer-
wową.
Jesienią ubiegłego roku dotarła jed-
nak do Wolbromia dobra wiadomość 
– dzięki wewnętrznym przesunię-
ciom funduszy europejskich i krajo-
wych oraz osłabieniu kursu złotego 
w stosunku do euro udało się dodat-
kowo dofinansować łącznie 58 pro-
jektów z całej Małopolski, 
realizowanych w ramach Schematu 
6.2 B Infrastruktura społeczna, w tym 
edukacyjna i sportowa Małopolskie-
go Regionalnego Programu Operacyj-
nego na lata 2007 – 2013, na łączną 
kwotę przekraczającą 118 mln zł. 18 
czerwca burmistrz Jan Łaksa i skarb-
nik Jan Turek podpisali w Krakowie 
umowę, dzięki której do budżetu 
wpłynie wnioskowana przez Wol-
brom kwota 630 352,50 zł. częścio-
wego zwrotu kosztów za budowę sali 
w Zarzeczu.

Ewa Barczyk

Swoją obecnością zaszczycili nas Bur-
mistrz Miasta i Gminy Jan Łaksa, rad-
ny Sejmiku  Województwa 
Małopolskiego Jacek Soska, Przewod-
niczący Rady Miejskiej Włodzimierz 
Żurek, radny Rady Miejskiej Jacek Ły-
sek  oraz sołtys wsi Magdalena Gru-
dzień. Wśród wielu zorganizowanych 
atrakcji znalazły się: występy arty-
styczne w wykonaniu uczniów szkoły, 
pokaz umiejętności dzielnych straża-
ków z OSP Jeżówka, konkursy sporto-
we dla dorosłych, młodzieży i dzieci , 
które cieszyły się bardzo dużym zain-
teresowaniem. Dla najmłodszych nie-
zwykłą frajdą okazały się dmuchane 
zamki, stoiska z zabawkami, watą cu-
krową i lodami. Nie zabrakło również 
innych smakołyków. Zaś całą imprezę 
uświetnił zespół muzyczny MATIZ. 
Okazało się jednak, że najwięcej 
uśmiechu na twarzach dzieci i nie tyl-
ko wywołały konkurencje, w których 
zaangażowani byli rodzice i rodzeń-
stwo. Ojcowie pokazali swoją siłę, 

Mamy wykazały się wyjątkową zręcz-
nością, a młodzież  ogromnym poczu-
ciem humoru i szybkością w biegach 
przełajowych.  
Festyn rodzinny stał się dla wszyst-
kich źródłem wielkiej radości i wspa-
niałej zabawy. Ponadto przyczynił się 
do zacieśniania więzi rodzinnych, są-
siedzkich i umożliwił wykorzystanie 
wolnego czasu mieszkańców w spo-
sób aktywny i efektywny. Wprawdzie 

organizatorem pikniku była szkoła, ale 
w przygotowanie i przeprowadzenie 
imprezy włączyli się rodzice, ucznio-
wie,  lokalne władze i organizacje 
działające na terenie naszej miejsco-
wości.
WSZYSTKIM BARDZO DZIĘKUJE-
MY ZA WSZELKĄ UDZIELONĄ 
POMOC !!!

Agata Wójcik

Wszyscy uczestnicy – dzieci, mło-
dzież, a także dorośli – mogli aktyw-
nie spędzić to zimne, ale na szczęście 
bezdeszczowe przedpołudnie. W tym 
samym czasie odbywały się różne kon-
kurencje i każdy mógł wybrać coś dla 
siebie. Grupa zapaleńców rowerowych 
wzięła udział w torze przeszkód, inni 
bawili się, żonglując piłką, a starsza 
młodzież gimnazjalna rozgrywała me-
cze siatkówki, koszykówki i piłki noż-
nej. Najmłodsi spróbowali swoich sił 
w konkursie karaoke. Wszystko było 
dobrze zorganizowane, dzięki koordy-
nacji wuefistów – Ewy Kubik i Toma-
sza Wiekiery oraz pomocy wszystkich 
nauczycieli i Rady Rodziców. Jednak 
prawdziwym hitem dnia był mecz pił-
ki nożnej rozegrany między rodzicami 
a przedstawicielami Rady Miejskiej 
i Urzędu Miasta i Gminy w Wolbro-
miu. Drużyna Gości została „zasilona” 
przez uczniów naszej Szkoły i otrzy-
mała nawet z przydziału zagrzewające 

do boju cheerleaderki. Zawodnicy oby-
dwu drużyn bardzo poważnie potrakto-
wali swoje zadanie i włożyli w jego 
wykonanie maksimum wysiłku. Były 
prawdziwe faule, prawdziwe gole 
i wybuchy radości. Wszystko to służy-
ło jednak doskonałej wspólnej zaba-
wie, która zakończyła się wynikiem 
10:8 dla Gości. Po meczu wszyscy 
uczestnicy tego sportowego pikniku 
zjedli przepyszne duszaki przygotowa-
ne przez panie ze szkolnej stołówki. 

Sponsorami tej udanej imprezy byli: 
Rada Rodziców, Radni Rady Miej-
skiej – Andrzej Gil, Stanisław Koło-
dziej i Włodzimierz Żurek oraz 
Panowie Kazimierz Ciepał i Paweł So-
śnierz. 
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz 
Uczniowie Zespołu Szkół serdecznie 
dziękują wszystkim Sponsorom i Ro-
dzicom za przygotowanie imprezy 
i promowanie sportu wśród młodzie-
ży. 



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.

                                                                  

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

Dziś:
CZESŁAW GBYLICZEK
Niezwykły pielgrzym

Sołtys Strzegowej, a zarazem radny 
Rady Miejskiej w Wolbromiu, Cze-
sław Gbyliczek lubi pielgrzymować. 
Nie są to jednak nigdy zwyczajne, czy 
przeciętne pielgrzymki – wyzwania ja-
kie stawia sobie pan Czesław są za-
zwyczaj bardzo poważne... Jak sam 
przyznał, pielgrzymowanie do zna-
nych sanktuariów, obok wymiaru du-
chowego, stanowi dla niego także 
doskonałą formę aktywnego spędzania 
wolnego czasu. Pokonując tysiące kilo-
metrów potwierdził nie tylko swoją do-
skonałą kondycję fizyczną, ale także 
siłę charakteru i samozaparcia.

Za swój pierwszy cel pasjonat rowero-
wych i pieszych pielgrzymek wybrał 
Częstochowę, gdzie wybrał się rowe-
rem, jednakże prawdziwie wyczynową 
przygodę zaczął w 2006 roku, jadąc sa-
motnie swoim jednośladem do sanktu-
arium w Gietrzwałdzie koło Olsztyna. 
Na liczącej 1300 kilometrów trasie 
zwiedził także inne polskie sanktuaria 
Maryjne. W 2007 roku wraz z grupą 
cyklistów wziął udział w pielgrzymce 
rowerowej do Watykanu, której trasa li-
czyła aż 2100 kilometrów. Rok później 
pokonał samotnie1500 kilometrów 
w pielgrzymce rowerowej do Wilna. 
W 2009 roku niestrudzony miłośnik ro-
werowych pielgrzymek postanowił 
podjąć się kolejnego i to nie byle jakie-
go wyzwania - pielgrzymki do portu-
galskiej Fatimy. Wyruszając wraz z 68 
osobową grupą rowerzystów z całej 
Polski pokonał na rowerze blisko 
4400 km. Na trasie 41. dniowej piel-
grzymki odwiedził po drodze sanktu-
aria w Mariazell, La Salette, Lourdes 
oraz Santiago de Compostella. Jak wi-
dać 57-letniemu wówczas radnemu po-
konanie Alp, Pirenejów, a następnie 
górzystej Hiszpanii i w końcu Portuga-
lii, nie było straszne. - Myśl o piel-
grzymce do Fatimy zrodziła się tuż po 
zakończonej pielgrzymce do Watyka-
nu. Nie bałem się tego wyzwania – mó-
wi pewnie pan Czesław. -  Liczyłem 
jedynie na Opatrzność Boską. Dzięki 
niej dojechałem szczęśliwie i bez żad-
nych większych problemów, choć były 
chwile zwątpienia i kryzysu. Musieli-
śmy ciągle znosić kaprysy pogody: je-
chać w deszczu, słońcu i pod wiatr. 
Wszystkie trudy ofiarowałem w inten-
cji Ojca Świętego Jana Pawła II, które-
go osoba natchnęła mnie do tej 
wyprawy.  Na pamiątkę tej chrześcijań-
skiej wyprawy nieopodal swojego do-
mu pan Czesław wybudował 
oryginalną kapliczkę, której zasadni-
czym elementem jest figura Matki Bo-
żej przywiezionej 
z Fatimy.
W tym roku, pasjonat pielgrzymek ro-
werowych postanowił „rzucić rower” 
i dla odmiany udać się na pielgrzymki 
piesze. Najpierw, zimą - na Trzech 
Króli wybrał się na Jasną Górę, 
a w Wielkim Tygodniu, z dębowym 
krzyżem na ramieniu podążył do Kal-
warii Zebrzydowskiej, celem wzięcia 

udziału w Misterium Pańskim. - Chcia-
łem w ten sposób naśladować ostatnią 
drogę Chrystusa sprzed 2 tys. lat. Wie-
działem, że piesza wędrówka z krzy-
żem będzie trudnym zadaniem, ale nie 
sądziłem, że będzie aż tak trudno. Wy-
trwałem dzięki Bożej pomocy – tłuma-
czy pielgrzym.
Jak zdradza nam pan Czesław, poświę-
cony w Kalwarii krzyż pragnie wkom-
ponować w większy, bo 8,56 metrowy 
krzyż i mieścić go na najwyższym 
wzniesieniu w okolicy, w pobliżu szla-
ków turystycznych, aby służył modli-
twie i zadumie dla wszystkich 
wierzących oraz przemierzających ten 
piękny zakątek.
Zdaniem pana Czesława pielgrzymki 
rowerowe czy piesze są również pew-
ną formą sportu, dlatego podczas 
kwietniowej sesji Rady Miejskiej rad-
ny postanowił wnieść swój kalwaryj-
ski krzyż w trakcie wręczania nagród 
młodym sportowcom, kierując do nich 
przesłanie, że to właśnie krzyż jest naj-
lepszym drogowskazem i przewodni-
kiem w życiu każdego sportowca 
i człowieka. Wobec   krytycznych 
uwag niektórych radnych opozycyj-
nych wyraził zaś nadzieję, że kiedyś 
zrozumieją, że krzyż w żaden sposób 
nie stoi w sprzeczności z życiem spo-
łecznym i nie koliduje z sesją Rady 
Miejskiej.
Zapytany o kolejne plany pielgrzymko-
we, pan Czesław powiedział nam, że 
sezon dopiero się zaczął i z pewnością 
jeszcze się gdzieś wybierze, jest bo-

wiem jeszcze wiele miejsc, które 
chciałby odwiedzić. Na razie niestety 
nie dysponuje odpowiednim rowerem, 
na którym można pokonywać duże tra-
sy, gdyż jego wyczynowy jednoślad 

niefortunnie uległ wypadkowi. Niestru-
dzony pielgrzym jednak tym się nie 
zraża. 

Wiesław Biernacki

LUDZIE I ICH PASJE



Uczestników, czyli autorów nagrodzo-
nych prac oraz ich opiekunów powita-
li Jacek Sypień, prezes 
Stowarzyszenia „Zamek Rabsztyn”, 
które było pomysłodawcą i organiza-
torem konkursu oraz Grażyna Prasze-
lik Kocjan, dyrektor olkuskiego 
Miejskiego Ośrodka Kultury, który 
był współorganizatorem pleneru 
i konkursu. Zadaniem jego uczestni-
ków, czyli uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjów całego powiatu 
było wykonanie pracy plastycznej, 
której tematem był zamek Rabsztyn 
lub wydarzenia związane z jego histo-
rią. Najmłodsi uczestnicy mogli także 
narysować lub namalować swoją wi-
zję zamku Rabsztyn w czasach jego 
świetności. Na konkurs napłynęło 
łącznie 127 prac plastycznych nade-
słanych przez uczniów ze wszystkich 
gmin powiatu. Oceniało je jury 
w składzie: Beata Soboń – plastyk, 
kierownik działu artystycznego MOK 
w Olkuszu, która zajęła się także 
przygotowaniem wystawy, katalogu, 
a wcześniej pleneru, Jacek Sypień – 
prezes Stowarzyszenia „Zamek 
Rabsztyn” w Olkuszu, Beniamin Ma-
ciej Bujas – plastyk, członek zarządu 
Stowarzyszenia „Zamek Rabsztyn” 
i zarazem olkuski radny.
W kategorii uczniów klas I – III szkół 
podstawowych jury postanowiło przy-
znać, aż trzy pierwsze miejsca ex 
aequo. Zajęli je; Maria Rolka ze 
Szkoły Podstawowej w Gołaczewach 
(opiekun Małgorzata Topolska), Wik-
tor Adamski z Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Witeradowie (opiekun 
Dorota Szymiec) oraz Kacper Osmen-
da ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ol-
kuszu (opiekun Olga Śladowska). 
Drugie miejsce w tej kategorii zajęła 
Anna Gądek ze Szkoły Podstawowej 
w Sienicznie (opiekun Maria Piasna), 
a trzecie Przemysław Kozub, uczeń 
Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Witeradowie (opiekun Dorota Szy-
miec). Jury postanowiło przyznać 
trzy równorzędne wyróżnienia. Otrzy-
mali je; Aleksandra Ostachowska (Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa 
w Witeradowie, opiekun Dorota Szy-
miec), Julia Paszczela Szkoła Podsta-
wowa w Gołaczewach, (opiekun 
Anna Bąchór) oraz Magdalena Gą-
sior (Szkoła Podstawowa nr 1 w Ol-
kuszu, opiekun Joanna Kocjan). W 
kategorii uczniów klas IV – VI szkół 
podstawowych jury postanowiło nie 
przyznawać pierwszej nagrody. Dru-

gie miejsce zajęła Alicja Krawiec 
(Szkoła Podstawowa w Bolesławiu), 
a trzecie Kasia Wolna (Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Witeradowie, 
opiekun Olga Śladowska). Równo-
rzędne wyróżnienia otrzymali; Szy-
mon Wisła (Szkoła Podstawowa nr 5 
w Olkuszu, opiekun Olga Śladow-
ska), Jola Wielgosz (Publiczna Szko-
ła Podstawowa w Witeradowie, 
opiekun Dorota Szymiec) oraz Kami-
la Osmenda (Szkoła Podstawowa nr 3 
w Olkuszu, opiekun Olga Śladow-
ska). Warto zaznaczyć, że podopiecz-
ni Olgi Śladowskiej uczęszczają na 
prowadzone przez nią zajęcia w klu-
bie osiedlowym „Przyjaźń” na olku-
skim osiedlu Pakuska.
W kategorii uczniów gimnazjów zwy-
ciężyła Agnieszka Kotwinowska Ze-
spół Szkół w Zarzeczu (opiekun 
Maria Król). Drugą nagrodę zdobyła 
Klaudia Kajca (Gimnazjum w Jangro-
cie), a trzecią Weronika Gamrat (Gim-
nazjum w Jangrocie, opiekun Dorota 
Domagała). Równorzędne wyróżnie-
nia otrzymali: Małgorzata Chwistec-
ka (Gimnazjum w Bolesławiu) oraz 
Klaudia Czerniak (Gimnazjum 
w Krzykawie, opiekun Maria Sytuła). 
Laureaci konkursu, jak również ich 
opiekunowie otrzymali dyplomy i na-
grody rzeczowe, w tym nowo wyda-
ną książkę „Rabsztyn”. Otrzymali 
także katalogi wystawy zaprojektowa-
ne przez Beatę Soboń, a wydane 
przez Stowarzyszenie. Konkurs Pla-
styczny "Rabsztyn jak malowany" zo-

stał zorganizowany przez Stowarzy-
szenie „Zamek Rabsztyn” w Olkuszu 
we współpracy z Miejskim Ośrod-
kiem Kultury w Olkuszu przy wspar-
ciu finansowym Starostwa 
Powiatowego w Olkuszu oraz olku-
skiej firmy Leviatan. Upominki dla 
uczestników konkursu przekazał tak-
że Wydział Promocji olkuskiego 
Urzędu Miasta i Gminy oraz firma 
„Żelazotechnika”. Po części oficjal-
nej, uczestnicy finału zwiedzili za-
mek Rabsztyn, po którym 
oprowadzali Jacek Sypień i Beniamin 
Maciej Bujas. W finale konkursu wła-
dze Stowarzyszenia reprezentowała 
także wiceprezes Janina Maryszew-
ska. Konkurs „Rabsztyn jak malowa-
ny” był poprzedzony plenerem 
plastycznym, który odbył się w poło-
wie maja na zamku w Rabsztynie.
Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn” 
powstało w 2000 roku. Skupia kilka-
dziesiąt osób, które połączyła idea ra-
towania ruin zamku. W 2003 roku 
z inicjatywy Stowarzyszenia odbył 
się I Turniej Rycerski w Rabsztynie. 
W tym roku, 7 i 8 lipca odbędzie się 
jubileuszowa X edycja tej imprezy. 
Turnieje od lat są organizowane przez 
Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn”, 
Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu 
oraz Bractwo Rycerskie Kruk – Staro-
stwa Rabsztyńskiego. Zapraszamy.

Jacek Sypień
Prezes Stowarzyszenia „Zamek 

Rabsztyn” w Olkuszu 



Drugie miejsce w zawodach zajęła 
drużyna z JRG Brzesko, a pierwsze 
JRG Wadowice. Na wysokim, pią-
tym miejscu uplasowali się koledzy 
z JRG Olkusz. W mistrzostwach 
zmagały się 34 drużyny reprezentują-
ce wszystkie jednostki ratowniczo-
gaśnicze PSP z Małopolski.
- W zawodach, które odbywały się 
od rana do późnego popołudnia rywa-
lizowały czteroosobowe, odpowied-
nio wyekwipowane drużyny m.in. 
w pożarniczy samochód terenowy, 
kompletne indywidualne wyposaże-
nie strażackie, sprzęt ochrony dróg 
oddechowych, medyczny zestaw ra-
towniczy, sprzęt łączności i latarki. 
Zespoły wykonywały zadania ratow-
nicze, sprawnościowe w  przygoto-
wanych wcześniej miejscach, do 

których musiały dotrzeć według da-
nych GPS oraz mapy - mówi dowód-
ca JRG PSP w Wolbromiu mł. bryg. 
Ireneusz Wolny. - Ratownicy konku-
rowali o zdobycie jak największej 
liczby punktów i zajęcie tym samym 
jak najwyższej lokaty w mistrzo-
stwach. Strażacy musieli zmierzyć 
się z zadaniami takimi jak: reanima-
cja niemowlaka, pomoc poszkodo-
wanemu w akcji koledze-strażakowi, 
skutecznym podawaniu piany gaśni-
czej czy udzielaniu pomocy w upad-
ku z wysokości na budowie.
Wszystkie działania podejmowane 
przez poszczególne drużyny były ob-
serwowane i oceniane przez zespoły 
sędziowskie, które po zakończeniu 
rywalizacji dokonały klasyfikacji re-
prezentacji wszystkich JRG. Oficjal-
ne zakończenie mistrzostw, 
połączone z przedstawieniem oficjal-
nych wyników oraz wręczeniem na-
gród dla zwycięzców, odbyło się  na 
placu Jana Pawła II w Wadowicach. 
Dyplomy dla jednostek biorących 
udział oraz nagrody dla najlepszych 
drużyn wręczał zastępca Małopol-
skiego Komendanta Wojewódzkiego 
st. bryg. Piotr Konar oraz komen-
dant Powiatowy PSP w Wadowicach 
mł. bryg. Paweł Kwarciak w asyście 
starosty wadowickiego Jacka Jończy-
ka i przewodniczącego Rady Powia-
tu Józefa Łasaka.

Wiesław Biernacki

Powoli zmieniają wygląd przystan-
ki na terenie Wolbromia. Od ubie-
głego tygodnia diametralnie 
poprawił się wizerunek bodaj naj-
bardziej niszczonego przez wandali 
przystanku przy ul. Skalskiej. Do-
tychczas wiata notorycznie oblepia-
na była także nielegalnie 

rozmaitymi ogłoszeniami. Przypo-
minamy, że nie wolno tego robić, 
a sprawcy karani są mandatami. Pro-
simy uczciwych użytkowników 
przystanków o baczne przyglądanie 
się i reagowanie na patologię. 
"W kolejce" do renowacji stoją na-
stępne przystanki.

Powstanie sali to duża radość dla 
wszystkich dzieci, nie udałoby się 
jednak tego dokonać gdyby nie  po-
moc finansowa sponsorów: Skok-
u Jaworzno i firmy TRI (Poland), 
a także wytrwałej pracy i ogromne-
go zaangażowania  rodziców, 
a w szczególności państwa  Anny 
i Bartłomieja Żurków, państwa 
Agnieszki i Mariusza Taborów,  pań-
stwa Elżbiety i Leszka Kantaków 
oraz pana Marcina Jałowca. Ich 
trud i wysiłek  włożony w przepro-

wadzenie remontu i wymalowanie 
pięknych baśniowych scen na ścia-
nach sali jest nieoceniony. Słowa 
uznania należą się również pani Edy-
cie Rogal i Paniom pracującym w  
TRI (Poland), zaangażowanym w re-
alizację projektu firmy, dzięki które-
mu zostały pozyskane pieniądze na 
zakup materiałów potrzebnych do re-
montu sali. Ponadto  przy cięższych 
pracach związanych z remontem po-
magali również panowie: Jacek So-
wula,  Bogdan Januszek, Piotr 
Różanowski, Tadeusz Budniewski, 
Łukasz Muchajer oraz  Robert Sza-
tan. 
Mimo, iż przedsięwzięcie było trud-
ne, a przede wszystkim kosztowne - 
kolejny raz dzięki wspólnemu dzia-
łaniu został osiągnięty zamierzony 
cel. Jak zapewniają wszyscy, którzy 
przyczynili się do powstania nowej 
atrakcji we wsi, szczery uśmiech na 
twarzach małych użytkowników jest 
dla nich największą zapłatą za podję-
ty wysiłek. Przy okazji pani dyrek-
tor szkoły Henryka Barczyk składa 
gorące podziękowania  firmie Skok 

– Jaworzno oraz firmie TRI-Poland, 
które  już od trzech lat wspierają  fi-
nansowo naszą szkołę, a obecnie 
wniosły  znaczący wkład finansowy 
w zakup elementów zabawowych do 

Sali Zabaw, jak również wszystkim 
rodzicom, którzy wykonali remont 
i malowanie ścian.   

Ewa Barczyk




