
Przyspieszenie po wolbromsku
Lata 2015–2017 w Gminie Wolbrom to okres przyspieszenia – dynamiczne-

go wzrostu dochodów gminy oraz znaczącego podniesienia wydatków inwe-
stycyjnych, co systematycznie przekłada się na jakość życia mieszkańców, śro-
dowiska lokalnego, a także gmin ościennych. 

 Pod względem skuteczności polityki finansowej gmina Wolbrom zdecydo-
wanie wyróżnia się na tle innych miejscowości w Małopolsce. Efektywna poli-
tyka finansowa burmistrza Adama Zielnika zapewniła stabilny wzrost docho-
dów przy jednoczesnym obniżeniu zadłużenia gminy, a w konsekwencji stała 
się gwarantem płynności finansowej umożliwiającej realizację kolejnych, stra-
tegicznych dla wolbromskiej Gminy inwestycji. 

Wybudowana we wrześniu 2017 roku hala sportowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym

 Ostatnie trzy lata blisko 700-letniej historii miasta Wolbromia są dla mieszkańców szczególnie pomyślne. Miasto i Gmina pięknieją. Nadszarpnięte 
zębem czasu: drogi, ulice czy budynki użyteczności publicznej dzięki prowadzonym modernizacjom nabierają nowych barw. Powstają też nowe in-
westycje, a pod tym względem rok jubileuszowy 2017 z  pewnością zapisze się w dziejach miasta złotymi zgłoskami. Za kilka dni zostanie oddana 
do użytku nowo budowana hala sportowa, kontynuowana jest termomodernizacja siedmiu szkół, rozpoczęto już pierwsze prace przy budowie ob-
wodnicy Wolbromia, niedługo przystąpi się do prac przy modernizacji zespołu basenów oraz rewitalizacji obiektów szkolno-sportowych. Biorąc 
pod uwagę ogrom tegorocznych prac jak i na lata następne, mieszkańcy Gminy oraz władze samorządowe Wolbromia z optymizmem mogą więc pa-
trzeć w przyszłość swojego starego, ale jakże urokliwego miasteczka. 

Dochody budżetu gminy w po-
przednich latach kształtowały się 
na poziomie  
a w 2010 r.  –  50.739.992,40 zł; 
a w 2011 r.  –  54.394.768,47 zł; 
a w 2012 r. –  56.295.127,97 zł; 
a w 2013 r.  –  57.820.099,10 zł; 
a w 2014 r. –  62.707.045,98 zł. 

Nieporównywalnie 
większy wzrost docho-
dów Wolbromia odnoto-
wano w ciągu zaledwie 
dwóch ostatnich lat 
2015–2016 w trakcie 
których dzięki pracy 
burmistrza w niedłu-
gim czasie poziom 
dochodów wzrósł 
kolejno: 

a w roku 2015 do 64.780.963,39 zł, 
a w 2016 roku do 77.699.553,62 zł, 
a  aby już w 2017 roku osiągnąć za-
wrotną sumę 90.449.181,60 zł (dane 
na wrzesień 2017 r.) 

 
 

To największy jak dotąd wzrost do-
chodów gminy Wolbrom od początku 
samorządności jednostek terytorialnych.  

 
Polityka finansowa burmistrza 

gminy, wspierana przez Radę Miej-
ską, ukierunkowana jest 

na ambitny cel, a więc 
osiągnięcie zamierzonego 
w 2018 roku wzrostu do-
chodów na poziomie 
91.785.239,87 zł. 

W porównaniu z 2014 
rokiem podwyższenie 
dochodów gminy to 
kwota niespełna 30 mln 
złotych, a przyrównując 
dochody z 2010 roku, to 
wzrost rzędu 40 mln zło-
tych. 

 
Przeskok dochodowy 

w stosunku do lat po-
przednich jest ewiden-
tny i zapewni gminie 
równowagę budżetową, 
wpisującą się także 
w założenia polityki UE, 
służące w szerszej per-
spektywie utrzymaniu 
pozytywnego ratingu 
dla Polski.

Rekordowe wyniki 

Gminy Wolbrom

Dochody budżetu
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80% wzrost dochodów budżetu w latach 2010-2017

Dodatek specjalny
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Wydatki majątkowe (inwestycyjne)
Roztropna polityka finansowa Urzędu Miasta i Gminy przeło-

żyła się na pozytywny w skutkach wzrost wydatków na inwesty-
cje. Dla porównania można podać dane z lat 2007–2013, kiedy to 
wydatki na inwestycje w gminie Wolbrom kształtowały się  w gra-
nicach od 3.517.444,77 zł do 6.469.350,97 zł. Od 2014 nastąpił po-
stęp inwestycyjny z 8.884.214,98 zł do rekordowego poziomu 
30.304.387,26 zł w połowie 2017 roku. Natomiast do końca 2017 ro-
ku na realizację inwestycji planowane jest przeznaczenie kolej-
nych milionowych kwot.  

 
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych obliczony wskaź-

nik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań dla Gminy 
Wolbrom wynosi obecnie zaledwie 1,71% dochodów (przy dopusz-
czalnym wskaźniku w wysokości 9,06%, oznacza to, że gmina po-
siada więc 7,36% margines bezpieczeństwa) i sytuacja z miesiąca 
na miesiąc się poprawia.  

Zgodnie ze stanem na koniec czerwca 2017 r. wolne środki na ra-
chunku podstawowym i lokatach razem wynoszą 15 084 438,22 zł 
przy zadłużeniu 13 026 918,85 zł. Oznacza to, że gdyby Gmina 
chciała na koniec czerwca 2017 spłacić całe zadłużenie, to na ra-
chunku w kasie gminnej pozostałoby jeszcze ponad 2 mln zł! 
i w związku z czym zarówno problemy finansowe czy brak płyn-
ności finansowej w żaden sposób jej nie grożą. 

 

 
 

Efektywne 
pozyskiwanie środków 

zewnętrznych 
 
Instrumenty finansowe programowania UE na lata 2007–2013 

w tym 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), które 
z zasady były zarządzane i wdrażane przez władze samorządo-
we poszczególnych województw w kraju, stwarzały możliwości 
rozwoju potencjału miast, gmin i miejscowości w obszarach in-
frastruktury regionalnej (tj. drogowej, gospodarce odpadami, 
energetyce, informatyzacji czy zdrowiu). Efektywna i długofalo-
wa polityka zarządzania projektami, a przede wszystkim świa-
dome planowanie inwestycji przez władze samorządowe były  
(i są nadal) niezbędnym warunkiem dla sukcesywnego pozyska-
nia funduszy. 

 
 
W poprzednim okresie programowania (na lata 2007–2013) 

szanse na realizację wielu kluczowych inwestycji w gminie 
Wolbrom nie zostały do końca wykorzystane, a poziom pozyska-
nych środków zewnętrznych (w tym unijnych) w okresie 
2007–2014 wyniósł 18,72 mln zł. 

Ostatnie trzy lata (2015–2017) przyniosły jednak prawdziwe przyspieszenie. Kwota pozyskanych 
dotacji wzrosła do horrendalnej sumy 38.691.639,58 zł przeznaczonych m.in. dla strategicznych in-
westycji gminy Wolbrom.  

O skuteczności w pozyskiwaniu środków najdobitniej świadczy pierwsze dziewięć miesięcy ro-
ku 2017, kiedy pozyskana kwota przekroczyła aż 28 milionów złotych. Takiej kwoty nie zdołano 
osiągnąć, licząc łączne dofinansowania z lat od 2000 do 2014! 

Władze samorządowe, wraz z pracownikami Urzędu i podległych jednostek, nie spoczywają jed-
nak na laurach i sukcesywnie przygotowują nowe wnioski o dofinansowanie dla kolejnych ważnych 
inwestycji na lata następne. 
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Temat na czasie: 
obwodnica 
Wolbromia

Za 15 miesięcy przejedziemy obwodnicą od ul. Miechowskiej 
do Skalskiej. 23 sierpnia br. w Urzędzie Miasta i Gminy Wolbrom 
burmistrz Adam Zielnik, wspólnie z marszałkiem Jackiem Kru-
pą, wicemarszałkiem Wojciechem Kozakiem oraz przedstawi-
cielem firmy Strabag podpisał umowę na budowę drugiego od-
cinka obwodnicy miasta, który połączy ul. Brzozowską i Skalską. 

Zatem już za 15 miesięcy kierowcy będą mogli wygodnie prze-
jechać od ul. Miechowskiej, aż do drogi na Kraków, bowiem rea-
lizacja pierwszego etapu już się rozpoczęła. Wartość robót odcin-
ka od ul. Miechowskiej do ul. Brzozowskiej ma kosztować prawie 
6,5 mln zł, z kolei odcinek od ul. Brzozowskiej do Skalskiej to koszt 
ponad 15 mln zł. Obie inwestycje są realizowane przy 85-proc. 
udziale środków unijnych. Zgodnie z projektem powstający od-
cinek drogi będzie miał jezdnię dwupasmową o szerokości 7 m i 4 
ronda (ul. Miechowska, ul. Brzozowska, ul. Łukasińskiego oraz ul. 
Skalska). W celu zapewnienia bezpieczeństwa wykonane będą 
chodniki, pobocza i lewoskręty na skrzyżowaniach. Trasa zosta-
nie oświetlona oszczędnymi lampami LED. W projekcie uwzględ-
niono również montaż ekranów akustycznych oraz budowę sy-
stemu odwadniającego drogę.  

 
Po wybudowaniu obu odcinków obwodnicy TRANZYT 

OLKUSZ-MIECHÓW, który będzie obowiązywał do czasu wybu-
dowania III etapu obwodnicy (odcinek Skalska-Olkuska), zosta-
nie puszczony obwodnicą i ul. Skalską. Ciąg ulic gminnych, tj. ul. 
1 Maja, Brzozowska oraz droga przez Brzozówkę będzie wyłączo-
ny z ruchu tranzytowego. 

 
 Temat III etapu przedstawia się coraz wyraźniej. Gotowy jest 

już projekt, trwają czynności o zezwolenie na realizację inwesty-
cji drogowej. Z uwagi na powstałe dość spore oszczędności 
z dwóch pierwszych przetargów jest duża szansa na umieszcze-
nie trzeciego etapu w Wykazie Inwestycji Wieloletnich Wojewódz-
twa Małopolskiego. 

Choć budowa wymaganej od dziesięcioleci obwodnicy już się 
rozpoczęła, burmistrz Adam Zielnik nie ukrywa, że nie jest entu-
zjastą obecnego jej kształtu. Rozumiejąc obawy mieszkańców 
Brzozówki i Wierzchowiska, 5 kwietnia br. podpisał umowę 
na opracowanie do 30.11.2018 r. nowego Miejscowego Planu Zagos-
podarowania Przestrzennego, w którym na nowo zostanie ujęta 
koncepcja przebiegu obwodnicy poza zabudowaniami obu wsi, 
aż do Lgoty Wielkiej. O wykonanie w przyszłym roku koncepcji 
tego obejścia prowadzone są już uzgodnienia z Zarządem Dróg 
Wojewódzkich. Dotyczą one m.in. zabezpieczenia w przyszłym 
roku odpowiednich środków z budżetu województwa i gminy 
na opracowanie koncepcji. W następnej kolejności czynione bę-
dą starania o uzyskanie decyzji środowiskowej, a potem wykona-
nie projektu.
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Inwestycje  
drogowe priorytetem 
wolbromskich władz

Lata 2015–2017 upływają m.in. pod zna-
kiem inwestycji drogowych prowadzo-
nych zarówno na wolbromskich ulicach 
czy prowadzących przez sołectwa, ale 
także na drogach dojazdowych do pól. 
Ogrom inwestycji wykonywany jest za-
równo przez Gminę Wolbrom, jak też 
w partnerstwie z Powiatem Olkuskim 
i Województwem Małopolskim. Wspól-
nymi siłami to, co wcześniej było nie 
do zrealizowania, dziś stało się faktem. 
Nie dziwi więc, że każda wykonana inwe-
stycja „niemożliwa” wcześniej do wyko-
nania określana jest przez władze mia-
sta i gminy satysfakcjonującym podsu-
mowaniem „kolejne nie da się – odhaczo-
ne! 
  „Adamczykówka 2017” 

Najważniejszą, a zarazem najbardziej 
kosztowną, tegoroczną inwestycją dro-
gową jest gminna „Adamczykówka 
2017”, czyli modernizacja ulicy Piłsud-
skiego (odcinek 662 m) i Garbarskiej (od-
cinek 260 m), na remont których Gmina 
Wolbrom otrzymała dofinansowanie 
z Województwa Małopolskiego w wyso-
kości 1,505 mln zł. Znajdujące się dotąd 
w opłakanym stanie oba odcinki dróg 
do 1 stycznia 2016 roku pozostawały 
pod Zarządem Dróg w Olkuszu. Wycze-
kiwany od lat remont był możliwy dzię-
ki przejęciu ich na własność przez Gmi-
nę Wolbrom, o co zabiegał burmistrz 
Adam Zielnik. 

Ponadto, w ramach tejże inwestycji, 
modernizacji zostanie poddany także 
432-metrowy odcinek ul. Garbarskiej (od 
Piłsudskiego do Magazynowej) sfinan-
sowany ze środków własnych Gminy 
Wolbrom.  

Zamówienie obejmuje 
dwa zadania: 

 
Zadanie nr 1 

Przebudowę dróg gminnych 
nr 120590K ul. Piłsudskiego od-
cinka 662 m i nr 120514K ul. 
Garbarska na odcinku 260 m, 
współfinansowaną ze środków 
Województwa Małopolskiego 
w ramach Program Rozwoju 
Gminnej i Powiatowej Infra-
struktury Drogowej na lata 
2016–2019” i obejmuje: przebu-
dowę nawierzchni dróg – po-
szerzenie, dostosowanie kon-
strukcji jezdni w celu uzyska-
nia parametrów wymaganych 
dla obciążenia 100 kN, przebu-
dowę chodników, budowę od-
cinka kanalizacji deszczowej, 
budowę kanału technologicz-
nego i wykonanie oznakowania 
pionowego i poziomego. 

 
Zadanie nr 2 

Przebudowę drogi gminnej nr 
120514K ul. Garbarska na odcin-
ku 432 m finansowaną ze środ-
ków własnych Gminy Wolbrom. 
Zadanie to obejmuje: przebudo-
wę nawierzchni drogi – poszerze-
nie, dostosowanie konstrukcji 
jezdni w celu uzyskania parame-
trów wymaganych dla obciąże-
nia 100 kN, przebudowę chodni-
ków, wykonanie oznakowania 
pionowego i poziomego. 662-
metrowy odcinek ul. Pił-
sudskiego jest już na ukończe-
niu. W chwili obecnej prace kon-
centrują się na ul. Garbarskiej. 

Ul. Piłsudskiego przed remontem Ul. Piłsudskiego w trakcie remontu

Ul. Piłsudskiego w trakcie remontu Ul. Piłsudskiego po remoncie

Ul. Garbarska przed remontem Ul. Garbarska w trakcie remontu

WOLBROM – nasze miasto4 //  czwartek, 12 października 2017
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Powiatowa 
„Adamczykówka 2016” 
 

 
Jeszcze do niedawna mieszkańcy Kąpiel Wielkich, Miechówki 

i Poręby Dzierżnej – sołectw położonych wzdłuż 7-kilometrowe-
go odcinka drogi powiatowej uznawali, że ich posesje znajdują się 
przy najgorszej drodze w wolbromskiej gminie. Dziś, po wielu la-
tach oczekiwań, ich marzenia się spełniły. Dzięki wzorcowej 
współpracy z powiatem droga prowadząca przez te wsie została 
gruntownie zmodernizowana. Obok gładkiej jak stół jezdni, za-
montowano oświetlenie solarne i wiaty przystankowe z perona-
mi. Nie zapomniano o rowach odwadniających. Koszty moderni-
zacji drogi wyniosły 2 986 026,92 zł. 50% kosztów powiatowej 
„Adamczykówki”, zwanej w powiecie „Kąpielanki”, pokrył bu-
dżet państwa, 25%  powiat oraz – zgodnie z podjętą przez Radę 
Miejską w Wolbromiu uchwałą – 25% kosztów wyłożyła Gmina 
Wolbrom. 
 
  W ramach zadania wykonano m.in.: 
– wzmocnienie i odnowę nawierzchni jezdni , 
– chodniki (perony) przy przystankach komunikacyjnych, 
– miejsca postojowe,  
– remont i modernizację oświetlenia ulicznego z wymienieniem 
opraw na energooszczędne i zamontowaniem solarnych lamp 
ledowych w ilości  24 szt., 
 – renowacje rowów,  
 – odbudowę poboczy gruntowych, 
– wymianę znaków oznakowania pionowego, 
– wykonanie oznakowania poziomego, 
 – remont przepustów,  
 – modernizację zjazdów na posesje, 
– montaż 6 wiat przystankowych. 

Gminna  
„Schetynówka 2015” 
 
W grudniu 2015 r. zakończył się trwający od września remont 

ciągu komunikacyjnego dróg gminnych: ul. Pod Lasem, ul. J. Sło-
wackiego, ul. C.K. Norwida, ul. os. Łukasińskiego, ul. Gołębia, ul. 
Kamiennogórska w Wolbromiu w ramach ówczesnych tzw. 
Schetynówek. Łączna długość zmodernizowanego odcinka wy-
niosła 1571 metrów. W ramach modernizacji wykonano: posze-
rzenie ul. Gołębiej i ul. J. Słowackiego, przejście dla pieszych i za-
tokę postojową przy Zespole Szkół przy ul. Pod Lasem, remont 
i modernizację kanalizacji deszczowej oraz urządzeń wodociągo-
wych na remontowanych odcinkach, remont oświetlenia na ca-
łej długości oraz dodatkowo projekt nowego oświetlenia wzdłuż 
ul. J. Słowackiego. Wzdłuż całego ciągu ulic wyremontowano ist-
niejące chodniki i wykonano nowy chodnik wzdłuż ul. Gołębiej 
i Słowackiego. 

Modernizację przeprowadzono kosztem przeszło 2 mln zło-
tych, z czego 914 tys. złotych Gmina Wolbrom pozyskała w ra-
mach dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. 

Ul. Słowackiego przed remontem... ...i po remoncie

Ul. Gołębia przed remontem... ...i po remoncie

Ul. Gołębia przed remontem... ...i po remoncie

Kolejne „nie da się” odhaczone V
Droga przed remontem... ...i po remoncie

Kolejne „nie da się” odhaczone V
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Nasze drogi i ulice  
 

Przykładów dobrej współpracy Gminy Wolbrom z Powiatem 
Olkuskim jest wiele. Jednym z nich jest chociażby remont 200-
metrowego odcinka ul. Leśnej, stanowiącą wówczas drogę powia-
tową. W połowie września 2015 roku rozpoczęto remont na od-
cinku od ul. Skalskiej do Sportowej. Po kilku tygodniach wytężo-
nych prac 200-metrowy, pełen dziur i pofałdowań odcinek został 
pokryty gładkim asfaltem oraz nowym chodnikiem. Swym wy-
glądem zaczął przypominać wyremontowany rok wcześniej po-
zostały odcinek ul. Leśnej i Młyńskiej. Wyremontowany odcinek 
kosztował przeszło 230 tys. zł, z czego połowę pokryła Gmina 
Wolbrom. Dzięki porozumieniu ze Starostwem Powiatowym oraz 
podjętym uchwałom odcinek drogi powiatowej z dniem 1 stycz-
nia 2016 roku przeszedł na własność Gminy Wolbrom. 

 
W sierpniu 2016 roku burmistrz Adam Zielnik podjął decyzję 

o poddaniu gruntownemu remontowi kolejnych pięciu ulic 
w mieście, przeznaczając na ten cel środki z gminnego budżetu. 
Zakres robót objął: 
a)  ul. Mariacką (odcinek ok. 90 metrów): roboty przygotowawcze, 

roboty rozbiórkowe, obramowania, chodnik, nawierzchnię dro-
gi z asfaltobetonu, regulację pionową urządzeń podziemnych; 

b)  ul. Konopnickiej (odcinek ok. 210 metrów): roboty przygoto-
wawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, podbudowę dróg, 
obramowania, nawierzchnię drogi z asfaltobetonu, regulację 
pionową urządzeń podziemnych, wjazdy; 

c)  ul. Zieloną (odcinek ok. 230 metrów): roboty przygotowawcze, 
roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, podbudowę dróg, obramo-
wania, nawierzchnię drogi z asfaltobetonu, regulację pionową 
urządzeń podziemnych, wjazdy, wymianę wpustów ulicznych 
i przykanalików; 

d)  ul. Słoneczną (odcinek ok. 370 metrów): roboty przygotowaw-
cze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, podbudowę dróg, 
obramowania, chodnik, nawierzchnię drogi z asfaltobetonu, 
regulację pionową urządzeń podziemnych, wjazdy, moderniza-
cję kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz sieci wodociągowej; 

e)  ul. Wiejską (odcinek ok. 430 metrów): roboty przygotowawcze, 
roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, podbudowę dróg, obramo-
wania, chodnik, nawierzchnię drogi z asfaltobetonu, regulację 
pionową urządzeń podziemnych, wjazdy, modernizację kana-
lizacji deszczowej, sanitarnej oraz sieci wodociągowej.

Kolejne „nie da się” odhaczone V

Ulica Leśna

Ulice: Mariacka, Konopnickiej, 

Zielona, Słoneczna i Wiejska
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Niejeden z mieszkańców osiedla Wąwóz Kapkazy w Wolbromiu narzekał, że żyjąc praktycznie w środku miasta, czuł się jak na koń-
cu świata. Błoto i ciemność na znacznej części osiedla od wielu lat złościły mieszkańców tego sporego już osiedla domów jednorodzin-
nych. Osiedle Wąwóz Kapkazy zostało wreszcie dostosowane do współczesnych standardów. Zgodnie z zapewnieniami burmistrza 
Zielnika wieloletnie zaniedbania w tym zakresie postanowiono nadrobić w 2016 roku. Tonące w błocie i ciemnościach uliczki: Orze-
chowa, Różana, Jaśminowa, Jesionowa, Klonowa, Lipowa oraz Dębowa, która połączyła ul. Wyzwolenia i Miechowską, zostały wya-
sfaltowane na łącznej długości 1490 metrów.  Powstały ciągi dla pieszych i oświetlenie. Na terenie osiedla zamontowano 41 lamp ulicz-
nych, a we współpracy z lokalnym dostawcą usług IT osiedle zyskało dostęp do szerokopasmowego Internetu.

Ulice osiedla domków 
 jednorodzinnych Wąwóz-Kapkazy: 

Dębowa, Orzechowa, Jabłoniowa,  
Różana, Jaśminowa, Jesionowa,  

Klonowa, Lipowa
Kolejne „nie da się” odhaczone V
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W 2016 r. zapomniana, gruntowa ul. Okrzei doczekała się no-
wego życia. Uliczka otrzymała krawężniki i solidny podkład tłucz-
niowy. Tym razem dywanik asfaltowy zastąpiła estetyczna kost-
ka brukowa na całej długości 230-metrowego odcinka drogi. Ulicz-
ka na nowo uzyskała połączenie z ul. Łukasińskiego. 

 

Spełniły się zapewnienia burmistrza Wolbromia Adama Ziel-
nika i zarazem marzenia mieszkańców Starej Wsi w Jeżówce o wy-
remontowaniu dziurawej i pofałdowanej drogi. Wyczekiwany 
od lat z utęsknieniem remont wykonywały ekipy WZWKGKiM. 
Przebudowa drogi sfinansowana z budżetu gminy objęła wymia-
nę podbudowy i położenie nowej warstwy asfaltowej na 1800-
metrowym odcinku drogi prowadzącej aż do granicy gminy.  

 Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał bez mała 190 
tys. złotych dotacji ze środków budżetu województwa związa-
nych z wyłączeniem gruntów rolnych na modernizację dróg do-
jazdowych do gruntów rolnych (wcześniejsze „fogrówki”). Otrzy-
mane wsparcie finansowe oraz wyłożenie takiej samej kwoty ze 
środków gminnych pozwoliło wykonać łącznik pomiędzy ul. Mie-
chowską a Wyzwolenia. Budowa 720-metrowego odcinka drogi 
o szerokości jezdni 5 m ułatwia nie tylko rolnikom dojazd do pól, 
ale także skraca czas przejazdu zmotoryzowanym mieszkańcom 
ul. Wyzwolenia czy Łobzowa i innych sołectw północno-wschod-
niej części gminy, chcącym się dostać na ul. Miechowską z pomi-
nięciem centrum miasta.

Kolejne „nie da się” odhaczone V

Ulica Okrzei

Łącznik  
Wyzwolenia – Miechowska

Nową asfaltówką 
w Starej Wsi w Jeżówce
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Kolejne „nie da się” odhaczone V

Z początkiem kwietnia 2017 Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom 
Adam Zielnik podpisał umowę z przedstawicielami Przedsiębior-
stwa Robót Drogowych z Olkusza na modernizację odcinków dróg 
w Brzozówce i Wierzchowisku oraz Kąpielach Wielkich- Syberze. 
Modernizacja dróg gminnych w Brzozówce i Wierzchowisku za-
wierała 3 zadania: 

 
Zadanie 1.  Modernizacja drogi gminnej 120702K na odc. 420 m 

w Brzozówce obejmująca: roboty przygotowawcze, 
rozbiórkowe, ziemne, uzupełnienie istniejącej podbu-
dowy, frezowanie nawierzchni, wykonanie nowej na-
wierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-
towych, utwardzenie poboczy. 

 
Zadanie 2.  Modernizacja drogi gminnej 120588K na odc. ok. 240 

m w Brzozówce obejmująca: roboty przygotowawcze, 
rozbiórkowe, ziemne, wykonanie podbudowy i na-
wierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-
towych, umocnienie rowu. 

 
Zadanie 3.  Modernizacja drogi gminnej 120700K na odc. ok. 90 m 

w Wierzchowisku obejmująca: roboty przygotowaw-
cze, rozbiórkowe, ziemne, modernizacja przepustu i ro-
wu przydrożnego, wykonanie podbudowy i nawierzch-
ni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych. 

 
Modernizacja drogi gminnej 120644K w Kąpielach Wielkich – 

Syber objęła: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, wy-
konanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-
towych, utwardzenie poboczy. 

Brzozówka, 
Wierzchowisko 
Kąpiele Wielkie

 Ofensywa 
 drogowa 

 trwa
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Brzozówka – łącznik z DW 783

Odcinek drogi Brzozówka-Wierzchowisko

Kąpiele Wielkie – kol. Syber
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O fatalnym stanie dróg w Domaniewicah i Podlesicach II oraz 
potrzebie natychmiastowego ich remontu mówiło się od lat. Te-
mat odżywał co cztery lata, przed kolejnymi wyborami. Zawsze 
padały płomienne deklaracje, a remontu wciąż nie było. Marzenia 
mieszkańców spełnił dopiero burmistrz Adam Zielnik, który zna-
lazł na to sposób. Decyzją burmistrza dotychczasowe drogi powia-
towe z dn. 1.01.2016 roku zostały przejęte przez Gminę Wolbrom, 
a następnie z budżetu gminnego pokryto koszty ich remontów. 
Dzięki temu zabiegowi przebudowano byłe drogi powiatowe: 
w Podlesicach 2100-metrowy oraz w Domaniewicach 1890-metro-
wy odcinek dróg. Tym samym od blisko 50 lat można nareszcie 
przejechać nimi bez obaw, że uszkodzi się podwozie pojazdu. 

 Po zmodernizowaniu odcinków dróg w Podlesicach II (2100 
metrów) oraz Domaniewicach 1890-metrowego łącznika 
z „Bydlinką” przyszedł czas na kolejne drogi. Zgodnie z zapowia-
daną przez Burmistrza Adama Zielnika niespodzianką, 
w Domaniewicach dodatkowo wyremontowany został także 175-
metrowy odcinek drogi za tzw. suchym stawem. Z kolei 
w Wolbromiu dokończono remont ulicy Kotliny oraz Dojazdowej. 
Na obu uliczkach nawierzchnię asfaltową wyłożono na 320 me-
trach. Zupełnie nowa droga pojawiła się z kolei na osiedlu Wąwóz-
Kapkazy. Jest nią 200-metrowy łącznik spajający ulicę Dębową 
z Glinianą. Kolejne „nie da się” odhaczone V

Odnowione drogi 
w Domaniewicach 

 i Podlesicach II

Kolejne drogi  
w Domaniewicach  

i Wolbromiu

WOLBROM – nasze miasto10 //  czwartek, 12 października 2017
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W Wolbromiu, po zakończeniu prac związanych z modernizacją 
ciągu ulic: Kamiennogórska, Gołębia, os. Łukasińskiego, Norwi-
da, Słowackiego i część Pod Lasem w ramach tzw. „Schetynówki 
2015”, burmistrz Wolbromia przeznaczył w 2016 roku kolejne środ-
ki na dokończenie pozostałej części ul. Pod Lasem. Nowa na-
wierzchnia asfaltowa na blisko 250-metrowym odcinku, z chod-
nikiem i oświetleniem oraz parkingiem, nie tylko dodała estety-
ki tej ulicy, ale przede wszystkim poprawiła poziom bezpie-
czeństwa, zwłaszcza uczniom podążającym do pobliskiego Ze-
społu Szkół.  

Nowe nawierzchnie uzyskują także drogi prowadzące do obiek-
tów użyteczności publicznej.  Przykładem tego może być dojazd 
od szkoły i boiska w Łobzowie czy wyasfaltowana sieć alejek do ga-
raży w Wolbromiu. Zmieniają się też zwykłe drogi gruntowe i te 
mniej uczęszczane. Dobrym sposobem na poprawę ich stanu oka-
zało się wykorzystanie surowca po frezowaniu masy asfaltowej 
z remontowanych ulic. Takie nawierzchnie uzyskały m.in. droga 
w Chełmie Zapielnikach i droga przez las z Kąpiel Wielkich 
do Łobzowa.  

Aby dojechać do Kąpiołek gładką asfaltówką, bez omijania sla-
lomem głębokich dziur i kolein, mieszkańcy bezskutecznie ma-
rzyli od lat. Zgodnie jednak z zapewnieniami burmistrza 
Wolbromia w cywilizowany sposób będzie można dojechać już 
niedługo. W ostatnich dniach września rozpoczęły się pierwsze 
prace. Wszystko to za sprawą porozumienia i wzorcowej współpra-
cy Gminy Wolbrom z Powiatem. Powiat Olkuski otrzymał prome-
sę na „Kąpiołkówkę” w ramach tegorocznej edycji „powo -
dziówek”. Promesa opiewa na kwotę 430 tys. zł i dotyczy remon-
tu drogi na odcinku 1320 m z Kąpiel Wielkich do Kąpiołek. Bur-
mistrz Adam Zielnik ustalił ze Starostą Pawłem Piasnym, że za-
równo wkład własny w „powodziówkę”, jak i koszt pozostałego 
odcinka 380 m zostanie podzielony po połowie i dzięki temu zo-
stanie wykonany 1700-metrowy odcinek od Kąpiel aż do zakrętu 
w Kąpiołkach. Na pozostały odcinek do Strzegowej, który nieste-
ty nie zakwalifikował się do promesy z tegorocznych 
„powodziówek”, trzeba będzie trochę poczekać, ale jak uspokaja 
mieszkańców burmistrz, znajdzie się na to sposób.

Kolejne „nie da się” odhaczone V

Gładką asfaltówką do Kąpiołek
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Nowy asfalt na ul. Pod Lasem Nowy asfalt na ul. Pod Lasem

Dodatkowe miejsca postojowe przy ul. Pod Lasem

Nowy parking przy ul. Pod Lasem Nowy chodnik przy ul. Pod Lasem

Droga do szkoły i boiska w Łobzowie Alejki między garażami w Wolbromiu

Droga na cmentarz w Jeżówce po remoncie... ...i w trakcie remontu

Droga przez las z Kąpiel Wielkich do Łobzowa
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Kolejne „nie da się” odhaczone V

Gmina Wolbrom co roku ubiega się o środki z funduszu prze-
znaczonego na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów 
rolnych, budowę i renowację zbiorników wodnych służących ma-
łej retencji, budowę i modernizację dróg dojazdowych do grun-
tów rolnych położonych poza granicami administracyjnymi miast, 
remontując przy ich udziale wiejskie drogi dojazdowe do pól.  
W 2015 roku, choć wnioskowano o więcej, z tego źródła wpłynę-
ło do budżetu gminy Wolbrom 100 tys. zł. 

Dzięki temu dofinansowaniu, które stanowi nieco mniej niż 
50% kosztów zaplanowanych prac, został wyremontowany ko-
lejny, 525-metrowy odcinek  „Łącznika” pomiędzy Porębą Dzier-
żną i Bożą Wolą. Pierwszy 340 m odcinek tej drogi wyremonto-
wano w 2014 r. Całość modernizacji 525-metrowego odcinka osza-
cowano na 212 tys. zł.   

W Łobzowie z kolei rolnicy doczekali się wygodnego łącznika 
między III a V Kolonią. Łącznik został wykorytowany i utwardzo-
ny. 

Nie zabrakło również modernizacji dróg ze środków pozyska-
nych z tzw. „powodziówek”, jedną z przeprowadzonych prac by-
ła modernizacja drogi  w Porębie Górnej. 

 W kwietniu 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego przy-
znał Gminie Wolbrom, ze środków budżetu województwa zwią-
zanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, dotację w wy-
sokości prawie 150 tys. złotych na modernizację dróg dojazdo-
wych do gruntów rolnych, tzw. FOGR-ówki. Drugie tyle dołożyła 
Gmina i tym samym, wspólnymi siłami, zostały  zmodernizowa-
ne dwa odcinki dróg w Porębie Górnej i Brzozówce. W Porębie 
Górnej 865-metrowy odcinek wyremontowano kosztem 265,5 tys. 
zł, a w Brzozówce  utwardzony tłuczniem odcinek o długości 165 
metrów kosztem ok. 33,7 tys. zł. 

Z kolei po otrzymaniu od Zarządu Województwa 30 tysięcy do-
finansowania do modernizacji dróg dojazdowych do pól Burmistrz 
Adam Zielnik podjął decyzję o wyremontowaniu około 470-me-
trowego odcinka drogi w Jeżówce. Droga ta została wyremonto-
wana kosztem ok. 100 tysięcy złotych, z czego ok. 70 tys. zł wy-
łożyła Gmina Wolbrom.

Drogi  
dojazdowe do pól

Łącznik pomiędzy Porębą Dzierżną i Bożą Wolą

Utwardzony łącznik pomiędzy III a V Kolonią w Łobzowie

Modernizacja „popowodziówki” w Porębie Górnej
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Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej nie jest 
nowym tematem. W 2013 roku ówczesne władze zrezygnowały 
niestety z przyznanego już przez NFOŚiGW dofinansowania! 
Na szczęście obecny burmistrz podjął decyzję o powrocie 
do tego jakże ważnego zadania i do końca go pilotował. 
Z początkiem 2017 roku starania o dofinansowanie 
termomodernizacji budynków ziściły się. Dzięki pozytywnie 
rozstrzygniętemu wnioskowi na projekt opiewający na kwotę 
11 663 288,82 zł Gminie Wolbrom przyznano dofinansowanie 
w wysokości 6 476 951,33 zł. Tym samym wolbromscy samorzą-
dowcy po raz pierwszy w historii gminy przyczynią się do prze-
prowadzenia gruntownej modernizacji energetycznej aż sied-
miu budynków użyteczności publicznej. Chodzi tu o budynki 
szkolne: w Wolbromiu (budynki Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego przy ul. Mariackiej oraz na os. Łokietka – dawne Gimna-
zjum nr 4), Chełmie, Kąpielach Wielkich, Łobzowie, 
Gołaczewach i Wierzchowisku. 

 
 
Przedmiotem projektu jest poprawa efektywności energetycz-

nej polegająca na szeregu prac zmierzających do efektywniejsze-
go i bardziej ekologicznego eksploatowania budynków. Jak się sza-
cuje, nastąpi poprawa efektywności energetycznej o 47% oraz zo-
stanie osiągnięta redukcja emisji CO2 o 57%. 

Projekt obejmuje prace termomodernizacyjne, przebudowę 
instalacji c.w.u., CO, montaż kotłów gazowych kondensacyjnych, 
montaż instalacji solarnych, montaż paneli fotowoltaicznych. Ter-
min zakończenia prac przewiduje się w II kwartale 2018 r. Pierw-
sze prace ruszyły już w szkołach w Łobzowie i Kąpielach Wiel-
kich.  

Zakres modernizacji energetycznej poszczególnych obiektów: 
 

b Szkoła Podstawowa (d. Zespół Szkół) w Wierzchowisku: wy-
miana okien 68 szt. i drzwi 4 szt., termomodernizacja, wymiana 
pokrycia dachowego, przebudowa instalacji c.w.u., CO, montaż 
5 zestawów kolektorów słonecznych, montaż 48 szt. paneli foto-
woltaicznych. 
 

b Zespół Szkół w Gołaczewach: wymiana okien 22 szt. i drzwi 
5 szt., termomodernizacja, wymiana pokrycia dachowego, prze-
budowa instalacji c.w.u., CO, przebudowa kotłowni oraz montaż 
2 kotłów gazowych o łącznej mocy 140 kW, montaż 3 zestawów 
kolektorów słonecznych, montaż 48 szt. paneli fotowoltaicznych. 
 

b Zespół Szkolno-Przedszkolny dotychczasowa Szkoła Podstawo-
wa nr 1 w Wolbromiu: wymiana okien 33 szt. i drzwi 3 szt., 
termomodernizacja, przebudowa instalacji c.w.u., CO, przebudo-
wa kotłowni oraz montaż kotła gazowego kondensacyjnego o mo-
cy 246 kW, montaż 5 zestawów kolektorów słonecznych, montaż 
41 szt. paneli fotowoltaicznych. 
 

b Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łobzowie: wymiana okien 
22 szt., termomodernizacja, przebudowa instalacji c.w.u., CO, prze-
budowa kotłowni oraz montaż 2 kotłów gazowych kondensacyj-
nych o mocy znamionowej 45 kW każdy, montaż 2 zestawów ko-
lektorów słonecznych, montaż 24 szt. paneli fotowoltaicznych. 
 

b Szkoła Podstawowa w Kąpielach Wielkich: wymiana okien 
38 szt. i drzwi 10 szt., termomodernizacja, przebudowa instalacji 
c.w.u., CO, przebudowa kotłowni oraz montaż 2 kotłów gazowych 
kondensacyjnych o mocy łącznej 100 kW, montaż 3 zestawów ko-
lektorów słonecznych, montaż 24 szt. paneli fotowoltaicznych. 
 

b Zespół Szkolno-Przedszkolny – budynek byłego Gimnazjum 
nr 4 w Wolbromiu: wymiana okien 168 szt. i drzwi 10 szt., 
termomodernizacja, przebudowa instalacji c.w.u., CO, montaż 
kotła gazowego kondensacyjnego o mocy 400 kW, montaż 5 ze-
stawów kolektorów słonecznych, montaż 48 szt. paneli fotowol-
taicznych. 
 

b Szkoła Podstawowa w Chełmie: wymiana okien 9 szt. i drzwi 
3 szt., termomodernizacja, przebudowa instalacji c.w.u., CO, mon-
taż 2 zestawów kolektorów słonecznych, montaż 24 szt. paneli fo-
towoltaicznych

11 milionów zł na termomodernizację szkół

Kolejne „nie da się” odhaczone V
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Władze Gminy Wolbrom uważają, że dbałość o bezpieczeństwo 
publiczne należy do podstawowych zadań samorządu, gdyż nie 
można pozostawiać obywateli samych wobec niebezpiecznych 
zdarzeń czy zagrożeń. Dbałość o ten element życia publicznego 
przejawia się przede wszystkim wsparciem finansowym dla sił 
mundurowych i nie tylko. 

 

 
 
POLICJA. W 2016 roku KPP w Olkuszu została wzmocniona za-

kupem ośmiu nowych samochodów służbowych. Z inicjatywy 
burmistrza Adama Zielnika aż dwa z nich współfinansowała Gmi-
na Wolbrom. Pojazdy trawiły do służby na terenie podległym 
wolbromskiemu komisariatowi. Wymierne korzyści dla bezpie-
czeństwa przynosi także opłacanie przez UMiG dodatkowych eta-
tów dla funkcjonariuszy KP Wolbrom. Nie bez znaczenia dla bez-
pieczeństwa, zwłaszcza kierowców, było ufundowanie w marcu 
br. przez burmistrza nowoczesnego alkomatu „Dräger” dla komi-
sariatu. 

 
PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA. Wolbromska JRG PSP 

w Olkuszu w grudniu 2015 roku otrzymała nowy samochód 
pożarniczy Renault Master. Całkowita wartość zakupionego 
przez KW PSP w Krakowie pojazdu wyniosła 128 500 złotych. 
Prawie połową tej kwoty – 60 tys. złotych zasilił JRG budżet 
Gminy Wolbrom. Nowy pojazd służy do dziś zabezpieczeniu 
gmin Wolbrom i Trzyciąż. – Gmina Wolbrom powinna stać się 
wzorcem dla innych gmin, jeśli chodzi o wsparcie dla ratow-
ników z jednostek PSP.  Przekazane na zakup 60 tysięcy to kwo-
ta robiąca wrażenie, zważywszy, że niektóre gminy ościenne 
z trudem przeznaczają na straż kwoty rzędu 5–10 tysięcy – pod-
kreślał podczas przekazania samochodu  mł. bryg. Jan Sarwa. 

 
 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA. W Gminie Wolbrom 

współpraca między zawodowymi strażakami a ochotnikami 
zwłaszcza z jednostek zrzeszonych w krajowym systemie ukła-
da się modelowo. Od początku obecnej kadencji Gmina inwe-
stuje nie tylko w PSP, ale także OSP, zarówno w nieruchomoś-
ci, jak i sprzęt oraz wyposażenie. Wprowadzony przez burmi-
strza Zielnika nowy system mówiący o zakupie średniego wo-
zu bojowego, co roku dla jednej jednostki zrzeszonej w KSRG, 
stał się faktem. 

W 2015 roku z zakupu zupełnie nowego samochodu bojowego 
cieszono się w OSP Dłużec. Rok poźniej zakup takiego auta świę-
towano w Zarzeczu. Z kolei w grudniu 2017 r. ze zdwojoną mocą 
ogarnie radość ochotników z Poręby Dziernej i Gołaczew. Zakup 
w ciągu roku dwóch zupełnie nowych samochodów bojowych 
i jednocześnie czterech w ciągu trzech lat jest z pewnością histo-
rycznym wydarzeniem w dziejach gminy i wyjątkowym wyda-
rzeniem nawet w skali kraju. 

Zrzeszona w KSRG jednostka OSP w Porębie Dzierżnej posta-
rała się o dotację na zakup średniego wozu ratowniczo-gaśnicze-
go w wysokości 200 tys. złotych, przyznaną przez KG PSP w War-
szawie. Do kosztów pojazdu wynoszących ok. 850 tysięcy złotych 
burmistrz Zielnik zdecydował dołożyć ok. 650 tys. złotych, jako 
wkład własny gminy. Druhowie z OSP Gołaczewy (spoza KSRG), 
otrzymali dotacje z MSWiA również w wysokości 200 tys., ale 
koszt samochodu wyniesie ok. 1 mln 100 tys. złotych. Również 
i w tym zakupie z pomocą przyjdzie Gmina Wolbrom, która po-
kryje resztę wydatków. Zakup obu pojazdów przewiduje się 
do końca 2017 roku. 

 
W 2017 roku Gmina Wolbrom pozyskała ponadto aż 115 873 zło-

tych dotacji zewnętrznych z przeznaczeniem dla jednostek OSP na za-
pewnienie gotowości bojowej z dotacji „Bezpieczny Strażak 2017” 
i „Bezpieczna Małopolska 2017”, a także dotacji z KG PSP w Warsza-
wie oraz MSWiA. Z kolei w 2016 roku z konkursu „Bezpieczna Ma-
łopolska 2016” przyznano ochotnikom dofinansowanie w wysokoś-
ci  23 900 złotych.  

 W sferze dbałości o bezpieczeństwo nie można pominąć zain-
stalowania miejskiego monitoringu, który stanowią 64 wysokiej 
jakości kamery, zapewniające dobry obraz również w nocy, a tak-
że w różnych warunkach pogodowych. Ich zaletą jest odpowied-
nia liczba dysków pamięci oraz rejestratora zapewniających 30-
dniowy zapis obrazu z kamer zainstalowanych w najbardziej ne-
wralgicznych miejscach. 

Sfera bezpieczeństwa 

publicznego

Kolejne „nie da się” odhaczone V
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Gmina Wolbrom nie szczędzi także środków na remonty straż-
nic mające się przyczynić do podniesienia komfortu pracy stra-
żaków, ale także integracji społeczności lokalnej. 

 
W 2015 roku, kosztem 208 660 zł, przeprowadzono wszech-

stronny remont strażnicy OSP w Strzegowej. Dofinansowanie po-
zyskane z programu Małopolskie Remizy 2015 wyniosło 39 450 
zł, a z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej 42 241 zł. Budynek strażnicy w Strzegowie został 
ocieplony. Wewnątrz wykonano nowe instalacje wodno-kanali-
zacyjne, c.o.  elektryczne i wentylacyjne. Wyłożono nowe tynki 
i podłogi. Wokół budynku wykonano drenaż ułatwiający odpływ 
wód opadowych. 

 
W 2016 roku, staraniem burmistrza, Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach 
programu „Małopolskie Remizy 2016” przyznał Gminie Wolbrom 
łącznie 77 tysięcy złotych dotacji na dwa zadania: 
termomodernizację remiz w Sulisławicach i Wierzchowisku. Za-
kres robót w budynku OSP Sulisławice objął m.in.: wymianę sto-
larki okiennej, wymianę orynnowania, wykonanie kanalizacji 
deszczowej, odwodnienie fundamentów, odprowadzenie wody 
z drenażu, docieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie opaski 
wokół budynku.  

Zakres robót w budynku OSP  Wierzchowisko objął z kolei: 
wzmocnienie fundamentów, wymianę stolarki okiennej,  
docieplenie ścian zewnętrznych oraz ocieplenie stropu. 

 
 W 2017 r. na modernizację doczekał się budynek OSP w Załę-

żu. Do zakresu rozpoczętych niedawno prac wchodzi 
termomodernizacja ścian zewnętrznych i odnowienie elewacji, 
wymiana bram garażowych oraz remont schodów i dojścia do bu-
dynku. Dofinansowanie z WFOŚiGW w Krakowie wyniosło  
24 272,42 zł, a wartość zadania 181 900,01 zł. 

Jednocześnie na placu przy remizie powstaje wielofunkcyjne 
boisko o wymiarach 14x28 m z nawierzchnią poliuretanową z wy-
posażeniem do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej o wartości 
120 000 zł. 

 
Zgodnie z planami Burmistrza Wolbromia Adama Zielnika 

przyszłość remiz, jak widać, rysuje się w kolorowych barwach. Je-
śli wszystko wydarzy się po myśli władz, również strażnica 
w Łobzowie przejdzie zasadnicze przeobrażenie. Według projek-
tu inż. Łukasza Żaka, właściciela Studia Architektury UVW,  pro-
jekt przewiduje rozbudowę remizy w kierunku północnym 
na dwóch kondygnacjach. Będzie rozbudowane zaplecze kuch-
ni, a na ostatniej kondygnacji pojawi się taras widokowy. Przebu-
dowie ulegnie też cały dach. W przyziemiu dobudowane zosta-
nie magazynowe zaplecze kuchni. Zamiast obszernej klatki scho-
dowej prowadzącej do poddasza, do komunikacji wykorzystana 
zostanie winda osobowa. W poddaszu, obok tarasu, znajdą się 
wolne pomieszczenia, m.in.: biblioteki  z czytelnią, izby pamięci, 
świetlicy o pow. 80 mkw. Przy wschodniej elewacji budynku sta-
nie wieżyczka z syreną lub symbolicznie zamontowanym dzwo-
nem. Modernizacja będzie prowadzona z myślą o utworzeniu 
w tym budynku Centrum Turystyki i Rekreacji w Łobzowie, któ-
re przyczyni się do wzbogacenia oferty turystycznej i rekreacyj-
nej obszaru, tworzenia nowych form zagospodarowania czasu 
wolnego, promocji wypoczynku oraz zdrowego trybu życia 

 
Aby inwestycja mogła być rozpoczęta, potrzebne są i w tym 

przypadku środki zewnętrzne. Pierwsze 350 tys. złotych przyzna-
ne na Centrum Rekreacji i Turystyki jest już w zasięgu ręki. Pozo-
stało jedynie czekać na zatwierdzenie Marszałka Województwa 
i oczekiwać na pozytywnie rozpatrzenie kolejnych złożonych 
wniosków.

Modernizacja  

remiz

Kolejne „nie da się” odhaczone V

Remiza OSP w Łobzowie i projekt jej rozbudowy

Remiza OSP w Załężu i budowa wielofunkcyjnego boiska

Remiza OSP w Wierzchowisku

Remiza OSP w Sulisławicach

Remiza OSP w Strzegowej



16// Promocja www.gk.pl
Gazeta Krakowska 

Czwartek, 12 października 2017WOLBROM – nasze miasto16 //  czwartek, 12 października 2017

Sfera bezpieczeństwa 
komunikacyjnego  

 
 

Obok licznych nakładów na inwestycje drogowe wolbromski sa-
morząd nie zapomina o infrastrukturze towarzyszącej. Nowe 
chodniki, parkingi, miejsca postojowe, zatoczki autobusowe czy 
oświetlenie dróg są nie mniej ważne dla bezpieczeństwa miesz-
kańców jak nowa nawierzchnia – przekonuje burmistrz. Stąd też 
podejmowane w latach 2015–2017 przez urzędników 
z wolbromskiego magistratu działania widać w wielu miejscach 
gminy.   

 
Dbając o wygodę oraz bezpieczeństwo użytkowników dróg, 

nie zapomina się o niezmotoryzowanych mieszkańcach Gminy. 
W celu podniesienia komfortu podróżowania komunikacją pub-
liczną przy drogach gminnych zamontowano w wielu miejscach 
nowe wiaty przystankowe. Zatoki przy ruchliwych i niebezpiecz-
nych drogach wojewódzkich wraz z wiatami wybudowane zosta-
ły: przy DW 794 w Strzegowej, Chełmie i Chełmie-Grabiu, 
a przy DW 783 Chrząstowicach, Zarzeczu, Brzozówce, Wierz-
chowisku i Lgocie Wielkiej.   

Niezmiernie ważne ze względu na bezpieczeństwo mieszkań-
ców są chodniki. W Zarzeczu, wzdłuż drogi wojewódzkiej 783, 
na wniosek burmistrza, w I etapie (2015 r.), wybudowano 740-me-
trowy odcinek chodnika w kierunku Olkusza.  Obecnie na ukoń-
czeniu jest II etap w kierunku Wolbromia, o długości ok. 400 m. 
Chodników doczekali się także mieszkańcy os. W. Łokietka (ul. 
Batalionów Chłopskich) w Wolbromiu i Łobzowa-Starej Wsi. 
W planach na przyszły rok są ponadto chodniki: w Łobzowie – po-
łączenie z chodnikiem na ul. Kościuszki w Wolbromiu, w Dłużcu 
– od ośrodka zdrowia do szkoły, w Porębie Górnej przedłużenie 
chodnika do posesji nr 83, w Bożej Woli, 88 m odcinek wzdłuż 
drogi powiatowej od posesji nr 22 do skrzyżowania z drogą na Je-
żówkę, w Lgocie Wolbromskiej, 30-metrowy odcinek przy bu-
dynku WTZ, Brzozówce oraz w Strzegowej i Wierzchowisku 
przy drogach wojewódzkich. 

Ku uciesze kierowców powstały dodatkowe parkingi i miejsca 
parkingowe. Ceniony przez wszystkich był pomysł zagospodaro-
wania placu PKS na obszerny parking. Podobnie jest z wykorzy-
staniem 64-arowego nieużytku przy os. Chrobrego zamienione-
go na parking i miejsca pod budowę garaży. Wielce przydatne oka-
zało się zwiększenie miejsc postojowych przy stacji PKP, a także 
w bliskości basenu i kościoła.  

 Istotne w sferze bezpieczeństwa komunikacyjnego jest także 
oświetlenie uliczne. Kompleksowe oświetlenie nowoczesnymi, 
energooszczędnymi lampami LED uzyskały uliczki os. Wąwóz-
Kapkazy (montaż 41 lamp ulicznych), os. Szwedy (23 słupy  
z 28 lampami), a także ulica Fabryczna i Wrzosowa w Wolbromiu 
czy ul. Hardego w Zarzeczu. Oświetlone zostały alejki garażowe 
na os. W. Łokietka (przy cmentarzu). Oświetlenie z wykorzysta-
niem paneli słonecznych zastosowano w Kąpielach Wielkich 
i Miechówce oraz Porębie Dzierżnej. Pomyślano również o bez-
pieczeństwie najmłodszych. Co roku organizowane są spotkania 
z funkcjonariuszami policji, straży miejskiej, którzy podczas pre-
lekcji wręczają maluchom odblaski, a także kamizelki zakupione 
przez UMiG Wolbrom.  

Kolejne „nie da się” odhaczone V

Lampy przy garażach obok cmentarza

Ulica Hardego w Zarzeczu

Kamizelki odblaskowe dla najmłodszych

Zmodernizowany parking przy cmentarzu

Nowy parking na placu byłego dworca PKS

Chodnik na ul. Batalionów Chłopskich

Chodnik w Zarzeczu II etap w realizacji

Wiata przystankowa w Dłużcu

Oświetlenie os. Szwedy

Nowy parking na os. Chrobrego

Nowe miejsca postojowe przy stacji PKP

Budowa chodnika na ul. Piłsudskiego w 2015 r.

Chodnik w Zarzeczu I etap

Wybudowane zatoczki w Chełmie-Grabiu



Promocja //17Promocja //17www.gk.pl
Gazeta Krakowska 
Czwartek, 12 października 2017 WOLBROM – nasze miasto  //  17czwartek, 12 października 2017

Oświata po wolbromsku 
 

Wdrożona w życie przez burmistrza reforma wolbromskiej 
oświaty w 2016 roku zakończyła się pełnym sukcesem. To nie tyl-
ko oszczędności uzyskane po wprowadzeniu nowych standar-
dów dotyczących organizacji pracy oraz zasad opracowania arku-
szy organizacji pracy szkół i placówek prowadzonych przez Gmi-
nę, ale także utworzenie (co należy do rzadkości w skali kraju) no-
wych placówek oświatowych. Zgodnie z reformą rządową likwi-
dacja gimnazjów w gminie Wolbrom nie przyniosła  negatywnych 
skutków. Nie dość, że żadna placówka nie została zlikwidowana, 
to na domiar dobrego powstały nowe placówki, dzięki którym 
wszyscy nauczyciele i personel pomocniczy mogli zachować swo-
je stanowiska pracy. 

  Korzystna dla wolbromskiej oświaty okazała się decyzja bur-
mistrza o utworzeniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego powstałe-
go z połączenia SP nr 1 z PP nr 1 na wzór powołanego wcześniej Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego z połączenia PP2 i ZS Pod Lasem. 
Poprzez przeniesienie starszych dzieci do budynku szkoły przy  
ul. Pod Lasem i utworzenie tam oddziału przedszkolnego dla 6-  
i 5-latków, w budynku przedszkola przy ul. Młyńskiej pozyskano 
dodatkowo miejsca dla maluchów (3- i 4-latków). Taki sam zabieg 
uczyniono 1 września 2016 r., kiedy w budynku SP 1 został otwar-
ty Oddział Przedszkolny dla sześciolatków. Jak najbardziej trafną 
decyzją było też... co może dziwić – przekształcenie niepubliczne-
go przedszkola w publiczne w Kąpielach Wielkich, które przynio-
sło kolejne oszczedności dla kasy gminnej. Od dwóch lat zadowo-
leni są mieszkańcy Łobzowa, których dzieci na nowo mogą cho-
dzić do uruchomionego w budynku szkoły przedszkola. 

Jeli chodzi o najmłodsze pociechy, to i tu władze miasta zna-
lazły rowiązanie. W budynku zlikwidowanej SP w Chrząstowicach, 
po przeprowadzeniu modernizacji utworzono Klub Malucha dla 
dzieci w wieku od 1. do 3. roku. Na ten cel Gmina Wolbrom otrzy-
mała z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z progra-
mu „MALUCH plus” dotację w wysokości 263 536,12 zł.  

Również przyszłość wolbromskiej oświaty przedstawia się jak naj-
lepiej. Staraniem władz budynek SP w Zarzeczu przejdzie moderniza-
cję. W dobudowanym skrzydle znajdą sie przestronne pomieszczenia 
dla przedszkola. Kolejne „nie da się” odhaczone V

ZS w Wolbromiu w niedalekiej przyszłości

SP w Zarzeczu zostanie rozbudowana o przedszkole

W byłej SP w Chrząstowicach powstał Klub Malucha

W oczekiwaniu na 8 mln zł 
 
Prawdziwym wyzwaniem jest budowa kompleksu sportowe-

go przy ZS (Pod Lasem) w Wolbromiu. Zgodnie z projektem ca-
łość zadania ma wynieść ok. 12 mln. Obok budowy kompleksu 
sportowego zadanie obejmuje rozbudowę budynku szkoły o po-
mieszczenia przedszkola z myślą o dzieciach uczęszczających 
obecnie do budynku PP nr 2 przy ul. Młyńskiej. Na całość zada-
nia złożony został wniosek na 8 mln dotacji.  

Obok wizualizacja przedszkola oraz plan projektowanego kom-
pleksu sportowego.

Podczas otwarcia Oddziału Przedszkolnego przy SP 1 w Wolbromiu

W Oddziale Przedszkolnym w Kąpielach Wielkich

Docieplenie i nowa elewacja PP1

W łobzowskim przedszkolu
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Ekologia to nasze zdrowie  
 
 
Jak ważne jest, by żyć w czystym środowisku, wiadomo od dawna. W trosce o zdrowie mieszkań-

ców burmistrz Wolbromia podjął próby wybudowania w mieście nowej, ekologicznej elektrocie-
płowni. Niedawno w tej sprawie podpisał list intencyjny z Polską Grupą Energetyczną S.A. oraz 
Wolbromską Spółdzielnią Mieszkaniową. Zamiarem burmistrza jest, aby udział Gminy ograniczył 
się jedynie do udostępnienia nieruchomości pod inwestycję. Gmina udzieliłaby także wszelkiej 
możliwej pomocy administracyjnej na etapie inwestycji. – Inwestor buduje i sprzedaje ciepło oraz 
prąd, a odbiorcy za nie płacą po cenach wynegocjowanych z inwestorem (z uwzględnieniem oczy-
wiście taryf ustalonych przez Urząd Regulacji Energetyki). Po dwóch i pół roku wybór padł na PGE. 
Miejmy nadzieję, że wszystko potoczy się pomyślnie do końca, byśmy mogli razem za jakiś czas po-
wiedzieć „kolejne nie da się odhaczone” – podsumował burmistrz Zielnik.  

Innym przykładem troski o czyste powietrze jest walka ze smogiem. Władze Wolbromia pozy-
skały dotację w kwocie 1 779 043,84 zł na wymianę 193 kotłów na nowoczesne węglowe klasy 5, 
w tym również 4 kotły węglowe na biomasę oraz 2 903 877,27 zł na wymianę 200 nowoczesnych 
kotłów gazowych. Wymiana kotłów pozwoli nie tylko obniżyć poziom stężeń szkodliwych pyłów 
i zredukować ilości pyłu, ale także uniknąć wysokich kar. Mówiąc o ekologii, nie można pominąć 
tematu budowy sieci kanalizacji sanitarnej. W ostatnich latach, również i na tym polu, wiele uczy-
niono. Kanalizacji doczekali się już mieszkańcy Łobzowa-Starej Wsi oraz Wolbromia (ul. Kościusz-
ki i Wiśniowa). 

Już niedługo rozpoczną się prace przy kolejnych nitkach kanalizacji. Gmina Wolbrom na skana-
lizowanie Zabagnia-Hektarów i Lgoty Wolbromskiej otrzymała razem prawie 1,2 mln zł. Z kolei na eta-
pie projektów znalazły się odcinki sieci w: Zabagniu (Nowej Łące, Starej Wsi i Radosze), Łobzowie-
Zaogrodziu oraz Wolbromiu (ul. Wyzwolenia i Zacisze). Inwestycje te rozwiążą tym samym odwiecz-
ne problemy mieszkańców tychże okolic, zwłaszcza najdłuższej, bo liczącej około, 2,7 km ulicy Wyz-
wolenia, a także domostw Łobzowa i Zabagnia, leżących w zlewni Zalewu Wolbromskiego. Skana-
lizowanie tych gospodarstw z pewnością poprawi także czystość wody w zbiorniku, o którą bez 
skutku zabiegano przez lata. 

 
 

Podwójna radość z kina „Radość”  
 
 
Są jeszcze w Polsce miasta, gdzie do najbliższego kina jest nawet 50 kilometrów, a lukę miłośni-

kom X muzy wypełniają jedynie kina objazdowe. Prawdziwym ewenementem na mapie Polski jest 
niespełna 9-tysięczny Wolbrom. Do działającego od 40 lat w Domu Kultury i gruntownie zmoder-
nizowanego przed kilkoma laty cyfrowego kina „Radość” z 380-osobową widownią dołączyło 
w styczniu bieżącego roku kino studyjne. Nowoczesne kino cyfrowe na 38 miejsc otworzył osobiś-
cie sam Prezydent RP dr. Andrzej Duda. Natomiast w marcu br. sala kinowa doczekała się kolejnej 
inwestycji, nowoczesnego systemu wentylacji i klimatyzacji, którego koszt zakupu i montażu wy-
niósł prawie 183 tys. złotych. 

Szereg przeprowadzonych inwestycji nie mogłoby być zrealizowanych, gdyby nie dofinansowa-
nie ze strony Urzędu Miasta i Gminy. – Niejednokrotnie powtarzałem, że do każdej pozyskanej z zew-
nątrz złotówki dokładam drugą. Tak było i tym razem i niech będzie to zachętą dla innych moich 
dyrektorów – przypomina za każdym razem burmistrz Adam Zielnik. – Dzisiaj wszystko wskazuje 
na to, że jesteśmy jedynym w Polsce dwusalowym kinem w tak małej miejscowości – podkreślił 
włodarz gminy. O tym, że burmistrz docenia kroki zmierzające do rozwoju, w tym przypadku Do-
mu Kultury, niech świadczy fakt, że w ciągu ostatnich dwóch lat (2016–2017) burmistrz za zgodą rad-
nych Rady Miejskiej przeznaczył na DK kwotę 615,4 tys. złotych na inewstycje. Z kolei na wydatki 
bieżące dla DK przeznaczono w: 2015 r. – 1.2 mln zł, 2016 r. – 2,23 mln zł, a w 2017 .r – 1,76 mln zł.  

Obchodzące w tym roku jubileusz 40-lecia istnienia kino „Radość”, po przeprowadzonej w ostat-
nich latach modernizacji sali, wymianie foteli, zamontowaniu cyfrowych projektorów filmowych, 
nowoczesnego systemu nagłośnienia oraz montażu nowego systemu wentylacji i klimatyzacji za-
liczane jest do najbardziej nowoczesnych kin w kraju. Na zdjęciu pierwszy pokaz filmu w nowo 
otwartym kinie studyjnym. 

Kolejne „nie da się” odhaczone V

Autorski program Gminy Wolbrom 
„Mieszkanie plus”  

 
Rozpoczęła się realizacja autorskiego programu Gminy Wolbrom „Mieszkanie plus”. Z inicjaty-

wy burmistrza straszący od lat swym wyglądem były hotel robotniczy wkrótce zamieni się w budy-
nek mieszkalny dla 48 rodzin. Było to możliwe po wielu zawiłych negocjacjach i po pozytywnie 
przyjętym wniosku przez Bank Gospodarstwa Krajowego, który postanowił udzielić dotacji w wy-
sokości ponad 1,7 mln zł, a także 750 tys. dotacji celowej z rezerwy ogólnej budżetu państwa. 

Dzięki temu niedługo w 5-kondygnacyjnym budynku powstanie 48 mieszkań, a ponadto loka-
le usługowe na parterze oraz pomieszczenia gospodarcze w piwnicach. Komunikację pomiędzy pię-
trami usprawni wewnątrz budynku winda osobowa. Na rozległym wokół budynku terenie powsta-
ną parkingi, nowe drogi wewnętrzne, chodniki, nowe oświetlenie, a teren zostanie wyplantowany 
i zatrawiony. Pierwsze prace już rozpoczęto. 

Zgodnie z ideą burmistrza Zielnika wygospodarowane 48 mieszkań zostanie przeznaczone na lo-
kale socjalne i komunalne, w których mogłyby zamieszkać osoby dające nadzieję na prawidłowe 
wywiązywanie się z obowiązków lokatorskich. Adam Zielnik podjął także decyzję o zmianie prze-
znaczenia niewykorzystanych pomieszczeń w przejętym w ub.r. od Powiatu Olkuskiego w użycze-
nie na 20 lat budynku po byłym internacie przy ul. Skalskiej. Docelowo powstanie w nim 26 lokali 
w typie studia lub segmentu studenckiego w akademikach, tak żeby w każdej chwili, jeżeli zajdzie 
taka potrzeba, internat mógł służyć swojemu pierwotnemu celowi. Lokale te w pierwszej kolejnoś-
ci będą przeznaczone dla samotnych matek oraz młodych małżeństw, które chcą się usamodzielnić.

Kolejne „nie da się” odhaczone V

Kolejne „nie da się” odhaczone V
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Wolbrom  
wspiera sport 

Aktywność fizyczna niezależnie od wieku jest biologiczną po-
trzebą człowieka, zapewniającą mu zachowanie zdrowia. Dlate-
go obecne władze są zdania, że budowa infrastruktury sporto-
wo-rekreacyjnej jest wręcz koniecznością, gdyż jest ona nie tyl-
ko czynnikiem prozdrowotnych zachowań, ale także integruje 
społeczeństwo gminy. Gmina Wolbrom stara się więc, aby co ro-
ku przybywały nowe – mniejsze czy większe obiekty sportowe. 
W roku 2017 łączne wydatki na sport wyniosły aż 3,4 mln zł, 
z czego 2,8 mln stanowiło dofinansowanie wyczekiwanej od lat 
budowy hali sportowej. Okazała, nowoczesna hala, która pow-
stała przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym, na dniach zostanie 
oddana do użytku. 

 
W tym roku, przy wsparciu finansowym Gminy powstały po-

nadto siłownie plenerowe, w Podlesichach II, Brzozówce, Wierz-
chowisku oraz Wolbromiu (przy zbiorniku Nerka). Wykonano pra-
ce modernizacyjne boisk sportowych w Wierzchowisku, 
Domaniewicach i prace renowacyjne na wolbromskim stadionie. 
Z kolei w 2016 r. boisko szkolne w Chełmie doczekało się monta-
żu piłkochwytów, a Brzozówka i Lgota Wielka placów zabaw. 
Wśród „grubszych” inwestycji wyliczyć należy: oddanie do użyt-
ku kortów tenisowych przy szkole w Porębie Dzierżnej, które są 
jedynymi takimi obiektami spośród sołectw wolbromskiej gmi-
ny; gruntowną modernizację boiska w Łobzowie z remontem pły-
ty boiska, ogrodzeniem, montażem wiat dla piłkarzy czy też mon-
tażem siedzisk (w 2017 r.), a w Wolbromiu przeprowadzenie mo-
dernizacji krytej pływalni. Dzięki uruchomieniu jednej z najnowo-
cześniejszych stacji uzdatniania woda w pływalni jest czysta jak 
kryształ. Pływalnia została wyposażona w atrakcje w postaci wo-
dospadu, komory solnej, jacuzzi  i nowej sauny – beczki. Niema-
łą kwotę, bo przeszło 110 tys. zł Gmina przekazała też na wyko-
nanie filtracji basenu zewnętrznego oraz brodzika.   

– Pierwsze kroki ku basenowi przyszłości zostały wykonane. 
Chcemy nie tylko doprowadzić nasz basen do współczesnej nor-
my, ale także sprawić, że będą do nas chętnie przyjeżdżali goście. 
Dążymy do tego, aby tak jak przed laty basen był wizytówką na-
szego miasta i gminy, byśmy byli dumni z tak pięknego miejsca, 
którego może nam pozazdrościć niejedna gmina – wyjawił bur-
mistrz Adam Zielnik. 

Wszystko wskazuje, że tak właśnie będzie. Dzięki staraniom 
burmistrza Wolbrom otrzymał dofinansowanie z Urzędu Marszał-
kowskiego w wysokości 760 tys. na modernizację odkrytej pły-
walni, której koszt wyniesie ponad 1,5 mln zł. Tym samym odkry-
ta pływalnia po raz pierwszy od jej powstania, czyli od blisko 50 
lat, przejdzie tak poważną metamorfozę.  W planach przewiduje 
się dalszą przebudowę i modernizację krytego basenu. Jednak 
na tę inwestycję niezbędne są kolejne dotacje. W ramach LGD 
„Nad Białą Przemszą” Gmina Wolbrom z powodzeniem apliko-
wała do Marszałka Województwa o 3,5 mln zł dotacji na ścieżki 
rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą na zadanie pn. 
„Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej 
na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu 
turystycznego”. Zadanie  na terenie gminy Wolbrom obejmuje 
wybudowanie między innymi 24,5-kilometrowej trasy ścieżki ro-
werowej, która łączyłaby się ze ścieżką wokół Zalewu 
Wolbromskiego zgodnie z opracowaną koncepcją kompleksowe-
go zagospodarowania obszaru zalewu o  powierzchni  42 tys. mkw.  
Cały obszar byłby objęty monitoringiem i WiFi. Łączna długość 
ścieżek dla wrotkarzy wyniosłaby około 2400 m, a łączna długość 
ścieżek dla biegaczy 3 km. 

  O tym, że warto inwestować w sport, władze Wolbromia są 
przekonane. W ślad za czynnikiem zdrowotnym czy integrują-
cym społeczeństwo idą sukcesy. Przykładem są zawodnicy i za-
wodniczki UKS Judo Wolbrom, których laury zdobywane na are-
nach krajowych czy międzynarodowych rozsławiają miasto i gmi-
nę Wolbrom w kraju i na świecie.

Wizualizacja otwartej pływalni

Renowacja wolbromskiego stadionu

Siłownia terenowa przy „Nerce”

Kryta pływalnia

Zmodernizowane boisko w Łobzowie

Otwarcie kortów tenisowych w Porębie Dzierżnej
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Wolbrom  ma halę sportową z prawdziwego zdarzenia 1 września 2016 roku wmurowano kamień węgielny pod budo-
wę nowoczesnej hali sportowej. Po trzynastu miesiącach hala 
została wybudowana. Jest to pierwsza od ponad 20 lat tak po-
ważna inwestycja w gminie Wolbrom. Wyczekiwanej od lat 
przez mieszkańców miasta budowie sprzyjało wyjątkowe 
szczęście.  W gminnej kasie pozostało prawie 5 mln złotych osz-
czędności. 

 
 
Zgodnie z kosztorysem miasto miało przeznaczyć na realiza-

cję tej inwestycji 7.360.036,76 zł. Jednakże po rozstrzygnięciu 
przetargu najkorzystniejszą ofertę, w kwocie bez mała 1,5 milio-
na niższą, zaoferowała firma BUDOPOL Sp. z o.o. z Krakowa i wy-
niosła ona 5.867.239,18 zł. Jeśli wziąć dodatkowo pod uwagę przy-
znane dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – budżet 
gminy zaoszczędził aż 5 mln złotych. – Łącznie na chwilę obec-
ną pozyskaliśmy prawie 2,4 mln zł dotacji. Koszt netto budowy 
hali wynosi prawie 4,8 mln zł. Podatek VAT od całej inwestycji 
w wysokości prawie 1,1 mln zł będzie do odzyskania przez gmi-
nę, więc z budżetu gminy wyłożyć będziemy musieli jedynie 2,4 
mln zł. A to jeszcze nie koniec, ponieważ gmina cały czas apliku-
je o dofinansowanie z innych źródeł – wyjaśnił burmistrz Adam 
Zielnik. Nowy obiekt powstał na podwórku za budynkiem szkol-
nym, obok istniejącej, ale przeznaczonej do wyburzenia starej 
sali gimnastycznej i wybudowania w jej miejscu nowego budyn-
ku zaadaptowanego na potrzeby nowego kompleksu sportowe-
go. Zgodnie z oczekiwaniami nowa hala została połączona ze 
szkołą łącznikiem, została wyposażona w stosowną ilość szatni, 
sanitariatów, ciągów komunikacyjnych i innych wymaganych 
pomieszczeń. Główna arena, na której będzie można uprawiać 
wszystkie rodzaje gier, będzie mogła być obserwowana z umiesz-
czonej na balkonie widowni. Zgodnie ze współczesnymi wymo-
gami obiekt został wybudowany w energooszczędnych techno-
logiach, a konieczna energia będzie pozyskiwana również ze źró-
deł odnawialnych. 

 Już wkrótce z udziałem oficjeli najwyższego szczebla odbę-
dzie się uroczystość oddania nowoczesnej budowli sportowej.

We wmurowaniu kamienia węgielnego obok Burmistrza Adama Zielnika uczestniczył m.in. Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa i Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik


