
Powstaną nowe place zabaw
Dobra wiadomość dla najmłodszych mieszkańców gminy Trze-

binia. Wkrótce magistrat ogłosi przetarg na wykonanie trzech pla-
ców zabaw, które powstaną nieopodal szkół podstawowych w Lgo-
cie, Bolęcinie oraz Trzebionce. – czytaj str. 2

Nadeszły wielkie podwyżki
Słabe zbiory w zeszłym roku, podwyżka podatku VAT w styczniu

i wydarzenia w Libii, które zachwiały rynkiem paliw – to wszystko spra-
wiło, że produkcja i transport żywności są droższe. Efektem są re-
kordowo wysokie ceny. – czytaj str. 3

Wszystko wskazuje na to, że już
niedługo wandalom, którzy zatruwali
środowisko wyrzucając swoje śmieci
do lasów, nie będzie się to opłacało. Czy
dzięki nowelizacji ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach zniknie
problem dzikich wysypisk śmieci?

Z inicjatywy posła Tadeusza Arkita, w
Sejmie już odbyło się pierwsze czytanie no-
welizacji. Według parlamentarzysty, jeżeli
wszystko pójdzie dobrze, w czerwcu pre-

zydent Komorowski podpisze nowe prawo.
Jeśli faktycznie tak się stanie, od 1 stycznia
2012 roku gminy będą mogły wprowadzać
tzw. podatek śmieciowy. Natomiast od
połowy 2013 mieszkańcy będą już musieli
płacić za odpady. – Ta ustawa może dopro-
wadzić do sytuacji, że ludzie przestaną „grze-
szyć ekologicznie”. Dzięki nowemu systemo-
wi szatan nie będzie ich kusił, bo nic nie zarobią
na wyrzucaniu odpadów np. do lasu – tłuma-
czy Arkit. – czytaj str. 2
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Techniczno-Usługowych 
w Trzebini

Ucznowie 
promują 
swoją szkołę
Uczniowie trzebińskiego ZSTU z
pomocą kilku nauczycieli zreali-
zowali film promujący swoją
szkołę. Produkcja powstawała aż
pół roku. Jej finalną wersję można
zobaczyć na stronie interneto-
wej placówki.

– Pomysł nakręcenia takiego filmu
zrodził już dawno temu. Co roku robi-
liśmy prezentację dla gimnazjalistów
promującą naszą szkołę, jednak te pro-
dukcje były mało dynamiczne. Doszliś-
my więc do wniosku, że wreszcie trze-
ba coś urozmaicić i postawić na nie-
standarowe środki – opowiada Marek
Łazicki, dyrektor ZSTU. 

Film trwa nieco ponad siedem minut.
Uczniowie sami przedstawiają atuty
placówki. Zainteresowani z prezentacji
dowiedzą się m.in., jakie zawody można
wykonywać po ukończeniu danego kie-
runku kształcenia i jak wyglądają zaję-
cia w pracowniach. Najważniejsze in-
formacje podane przez lektorów po-
wielają napisy wyświetlające się na tle
obrazków z życia szkoły.

Nad przygotowaniem filmu praco-
wało około 10 uczniów. Za stworzenie
materiałów promocyjnych nie otrzy-
mają wynagrodzenia. Pracowali dla
własnej satysfakcji i dobrej oceny z in-
formatyki na koniec roku.

– Film można zobaczyć na stronie
internetowej ZSTU. Będziemy go także
powielali na płytach CD, aby dotarł do
uczniów gimnazjów. Jesteśmy już
umówieni na wizytę w niektórych
szkołach – zaznacza dyrektor Łazicki,
który jest bardzo dumny ze swoich
uczniów. 
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Powiatowe Centrum
Kształcenia Ustawicznego 

Oficjalne otwarcie
nowych pracowni
1 kwietnia odbyło się sym-
boliczne otwarcie nowych
pracowni zawodu w chrza-
nowskim Powiatowym Cen-
trum Kształcenia Ustawicz-
nego. Powstały one w ra-
mach Małopolskiego Regio-
nalnego Programu Opera-
cyjnego na lata 2007-2013.

Realizacja projektu zakoń-
czyła się w grudniu 2010 roku. Jej
pierwszy etap zakładał adaptację
sali gimnastycznej na salę au-
diowizualną z zapleczem tech-
nicznym. W drugim pracownie
kosmetyczną, fryzjerską, mani-
cure, nowoczesnych technik biu-
rowych oraz budownictwa, wy-
posażono w sprzęt najnowszej
generacji i wszelkie urządzenia
przydatne w kształceniu uczniów. 

Ponadto w budynku Centrum
powstała Poradnia Psycholo-
giczno-Pedagogiczna oraz Uni-
wersytet Trzeciego Wieku. W pla-
nach pozostaje zagospodarowa-
nie terenu przy PCKU. d

Powiat chrzanowski

Gdzie do lekarza?
Po zmianach wprowadzonych

przez NFZ wielu mieszkańców
powiatu chrzanowskiego nie wie,
gdzie uzyskać pomoc lekarską w
nocy i w święta. – czytaj str. 3

Powiat chrzanowski 

Koniec 
dzikich wysypisk
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Strefa obejmie blisko 42,5 ha
terenów przemysłowych. Będzie
położona w południowej części
Trzebini obok stacji kolejowej.
Wartość całego projektu to ponad
22 mln zł. Do dofinansowania
pozyskanego z Małopolskiego
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego gmina musi więc dołożyć
około 4 mln.

Pieniądze będą przeznaczone
m.in. na budowę i modernizację
dróg dojazdowych i tych w samej
strefie, utworzenie kanalizacji de-
szczowej i oświetlenie. Wyko-

nawca sam przygotuje doku-
mentację i zrealizuje jej założenia. 

Według planu, umowa z firmą,
która podejmie się realizacji
przedsięwzięcia będzie podpisa-
na do końca sierpnia 2011 roku.
Gmina zakłada zakończenie in-
westycji do końca wakacji 2013 r.

Jak się okazuje, omawiana
Strefa to dopiero jeden z etapów
większego planu. 

– Chcemy przywrócić gminie
przemysłowy charakter. Do dofi-
nansowanych niedawno działań
mamy zamiar dołożyć jeszcze

rozwój obszaru na Miechowie
oraz tego po byłych zakładach ce-
mentowych – informuje burmistrz
Trzebini.

Ten drugi ma umożliwić rozwój
firm już istniejących w jego ob-
szarze i przyciągnąć nowych
przedsiębiorców. Na terenach na
Miechowie mają pojawić się na-
tomiast centra logistyczne. Bur-
mistrz chce, aby zakotwiczyły
tam dwie znane firmy, które mogą
stać się wizytówką miasta. Jak
twierdzi, zainteresowanie wykazał
już „Orlen Oil”.

– Naszym celem jest, aby we
wszystkich wymienionych stre-
fach, po wykonaniu niezbędnych
prac, powstało co najmniej 400
nowych miejsc pracy – podkreś-
la Stanisław Szczurek.
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Trzebinia

Przywrócą miastu przemysłowy charakter
Trzebinia otrzymała niemal 18 mln zł na utworzenie Stre-
fy Aktywności Gospodarczej na terenach po byłych
Zakładach Metalurgicznych „Trzebinia” I, Gumowni i
Zakładach Tłuszczowych. 8 kwietnia w Dworze Ziele-
niewskich Marek Sowa, marszałek województwa małopol-
skiego oraz Stanisław Szczurek, burmistrz miasta, podpi-
sali umowę o dofinansowaniu.

Z inicjatywy posła Tadeusza
Arkita, w sejmie już odbyło się
pierwsze czytanie nowelizacji.
Według parlamentarzysty, jeżeli
wszystko pójdzie dobrze, w
czerwcu prezydent Komorowski
podpisze nowe prawo. Jeśli
faktycznie tak się stanie, od 1
stycznia 2012 roku gminy będą
mogły wprowadzać tzw. poda-

tek śmieciowy. Natomiast od
połowy 2013 r. mieszkańcy
będą już musieli płacić za swo-
je odpady.

– Ta ustawa może doprowa-
dzić do sytuacji, że ludzie prze-
staną „grzeszyć ekologicznie”.
Dzięki nowemu systemowi szatan
nie będzie ich kusił, bo nic nie za-
robią na wyrzucaniu odpadów

np. do lasu – z humorem tłuma-
czy Arkit. 

Dzięki nowelizacji ustawy
oszczędności trzeba będzie szu-
kać w ekologii. Ci, którzy odpo-
wiednio posegregują odpady
mogą liczyć na zniżki.

– Teraz też istnieje pewien
system i można kontrolować ludzi
wyrzucających odpady na łono
natury. Jednak trudno jest roz-
stawić funkcjonariuszy z latarka-
mi w nocy i patrolować każdy
zakątek powiatu. Podobnie jest z
podpalaniem traw. Straż gasi
pożary, jednak podpalacza rzad-
ko udaje się złapać – obrazowo
wyjaśnia poseł Platformy Oby-
watelskiej.

Nawet jeśli już w czerwcu
prezydent podpisze nowelizację,
gminy będą miały obowiązek
nakładania podatku śmieciowego
dopiero od połowy 2013 roku. W
ten sposób zarówno gminy jak i
województwa, które jeszcze nie
są przygotowane na wprowa-
dzenie u siebie nowego prawa
będą miały czas na unormowanie
sytuacji. Dawid Góra

Z powiatu chrzanowskiego znikną dzikie wysypiska?

Koniec ekologicznych grzechów Polaków
Wszystko wskazuje na to, że już niedługo wandalom, któ-
rzy zatruwali środowisko wyrzucając swoje odpady do la-
sów, nie będzie się to opłacało. Czy dzięki nowelizacji usta-
wy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zniknie
problem dzikich wysypisk śmieci?

Problem śmieci zostanie w  końcu rozwiązany? 

Połowę kosztów budowy obiek-
tów pokryje gmina. Resztę sfinan-
suje rząd. Koszt budowy jednego
placu zabaw wstępnie szacuje się
na 128 tys. zł.

Każdy z obiektów będzie miał
240m2 powierzchni. Wykonawca
ma zadbać o to, aby konstrukcje, ja-
kie się na nich znajdą, były różno-
rodne. Na pewno nie zabraknie huś-
tawek, zjeżdżalni oraz zestawów
zręcznościowych. 

Bezpieczeństwo dzieci ma za-
pewnić pomarańczowa na-
wierzchnia amortyzująca ewen-
tualne upadki pociech z konstruk-
cji. Ponadto wykonawca zamontu-
je podłoże w kolorze niebieskim
służące do celów komunikacyj-
nych. Pozostała część terenu bę-
dzie pokryta nawierzchnią trawiastą.

– Nie ukrywam, że omawiana
inwestycja jest w dużej mierze

efektem aktywności dyrektorów
szkół, przy których powstaną nowe
place zabaw. Mam nadzieję, że w
przyszłości dyrektorzy innych pla-
cówek także zaangażują się w ten
projekt. Jeśli jednak nie wykażą się
aktywnością na tym polu, my im
podpowiemy, że w naszej gminie ist-
nieje potrzeba budowy takich obiek-
tów – zapewnia Stanisław Szczu-
rek, burmistrz Trzebini. 

Nowe place zabaw w Lgocie,
Bolęcinie i Trzebionce to nie pierw-
sze inwestycje zrealizowane na
terenie gminy dzięki programowi
„Radosna Szkoła”. Już w 2010
roku powstały dwa tego typu obiek-
ty. Pierwszy o powierzchni 500 m˛
przy Szkole Podstawowej w Dulo-
wej, zaś drugi nieco ponad dwa razy
mniejszy przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Młoszowej.
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Trzebinia

Wybudują trzy nowe place zabaw
Dobra wiadomość dla najmłodszych mieszkańców gminy Trze-
binia. Wkrótce magistrat ogłosi przetarg na wykonanie trzech
placów zabaw, które powstaną nieopodal szkół podstawowych
w Lgocie, Bolęcinie oraz Trzebionce. Inwestycja będzie zreali-
zowana w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”. 

Dzieci będą mogły bawić się w komfortowych warunkach 

Powiat chrzanowski

Promowali 
powiat 
w Krakowie
Od 8 do 9 kwietnia w Gale-
rii Sztuki Współczesnej
„Bunkier Sztuki” odbył się
XXI Krakowski Salon Tury-
styczny. Nie zabrakło na nim
reprezentacji powiatu chrza-
nowskiego. Nasze stoisko
przykuło zainteresowanie
zwiedzających pokazami ar-
tystycznymi i atrakcjami ku-
linarnymi.

W piątek krakowianie za-
chwycali się ciastami upieczony-
mi przez Koło Gospodyń Wiej-
skich z Bolęcina oraz występami
Męskiej Grupy Śpiewaczej „Bo-
lęcianie”. W sobotę furorę zrobiły
„Ziemniaki po Cabańsku”  przy-
gotowane przez restaurację „Sta-
re Mury” z Chrzanowa. Repre-
zentanci powiatu zorganizowali
także loterię „Każdy los wygrywa”.
Ponadto Salon Turystyczny był
okazją do zebrania skromnych
datków na rzecz odbudowy znisz-
czonego w pożarze Klasztoru w
Alwernii.
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p o l e c a m y
30 kwietnia odbędzie się VIII Rekreacyjny Rajd Rowerowy z Krakowa do Trze-
bini. Trasa ma 50 kilometrów długości. Uczestnicy przedsięwzięcia będą mog-
li wziąć udział w konkursie, w którym do wygrania będą m.in. wysokiej klasy
rowery.
Zapisy rozpoczną się o godzinie 9:00 nieopodal Cichego Kącika na Błoniach
i potrwają do 10:30. Start z ul. Mydlnickiej przewidziano na godzinę 11:15.
Uczestnictwo w Rajdzie jest bezpłatne. Każdy rowerzysta od 10 do 18 roku
życia musi posiadać kartę rowerową. W imprezie mogą brać udział także
najmłodsi, jednak tylko pod opieką któregoś z rodziców bądź innej osoby od-
powiedzialnej za dziecko.
Co roku w Rajdzie bierze udział kilkuset rowerzystów. Wśród uczestników są
nawet sportowcy-amatorzy m.in. z Radomia, Tychów, Katowic, Częstocho-
wy, Bochni i Stalowej Woli.
2 maja o godzinie 14:00 na chrzanowskim rynku odbędzie się Przegląd Ze-
społów Klang 2011. Na imprezę zapraszają MOKSiR oraz Chrzanowska Te-
lewizja Lokalna.
W zeszłym roku zwyciężyła grupa Chilitoy. Natomiast wyróżnienie otrzymał
zespół „Antidotum”. 
14 maja o godzinie 16:30 w sali teatralnej Miejskiego Ośrodka Kultury, Spor-
tu i Rekreacji w Chrzanowie wystąpi kabaret „Neo-Nówka”. Artyści przedstawią
skecze z programu „Seks, alkohol i książki”. Ceny biletów to 35 i 40 zł. Wszel-
kich informacji na temat wydarzenia udziela MOKSiR. 
Kabaret „Neo-Nówka” w 2000 roku założyła grupa wrocławskich studentów.
Obecnie tworzą go: Michał Gawliński, Radek Bielecki oraz Roman Żurek.
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Olkusz, Chrzanów

Policja 
schwytała 
włamywaczy
Olkuska policja zatrzymała
dwóch mężczyzn w wieku
18 i 26 lat, którzy włamy-
wali się do samochodów na
terenie Olkusza, Libiąża i
Chrzanowa. Funkcjonariu-
sze schwytali również 18-
letniego pasera, który ku-
pował skradzione przed-
mioty.

Sprawcy kradli przede
wszystkim radia samochodowe
i nawigacje. Złodziejom udo-
wodniono łącznie dziewięć
włamań. Sześć z nich popełnio-
no na terenie Olkusza, zaś trzy
pozostałe w Chrzanowie i Li-
biążu. Poza tym, w trakcie za-
trzymania u 26-latka znaleziono
woreczek z białym proszkiem.
Badania wykazały, że była to
amfetamina.

– Wobec niego prokurator
sformułował zarzut popełnienia
dwóch przestępstw: kradzieży z
włamaniem i posiadania narkoty-
ków, wobec młodszego kradzieży
z włamaniem. Grozi im do dzie-
sięciu lat więzienia. Kolejny 18-la-
tek odpowie za paserstwo, za co
grozi kara do pięciu lat pozba-
wienia wolności – informuje Ko-
menda Powiatowej Policji w Olku-
szu. d

Chrzanów

Zwłoki w potoku,
podejrzani 
za kratkami

11 kwietnia nieopodal ul. Fab-
rycznej w Chrzanowie przecho-
dzeń zauważył zwłoki 65-latka w
potoku Chechło. Dwa dni później
w związku ze sprawą sąd zasto-
sował areszt tymczasowy wobec
dwóch mieszkańców miasta. 18 i
27-latek są podejrzani o zabój-
stwo mężczyzny. Grozi im kara
nawet dożywotniego pozbawienia
wolności.
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Wzrost cen najbardziej wi-
doczny jest w codziennych za-
kupach. Kupując pieczywo, węd-
liny, warzywa, owoce czy nabiał,
czyli podstawowe produkty
spożywcze, konsument musi
wziąć pod uwagę wzrost cen od
kilku do kilkudziesięciu groszy
na każdym produkcie. – Już pod-
nieśliśmy ceny chleba o kilka
groszy, bułek na razie nie, zasta-
nawiamy się nad tym – przyzna-
je Aleksandra Staszczyk, właści-
cielka jednej z chrzanowskich

piekarni. To efekt podwyżek su-
rowców potrzebnych do wyrobu
pieczywa oraz zasad rynku. –
Konkurencja też podniosła ceny,
a ceny mąki, a nawet soli poszły
ostro w górę – mówi Staszczyk i
prognozuje, że stare ceny nie
wrócą już do chrzanowskich pie-
karni.

Przedsiębiorcy narzekają
także na rosnące w zastra-
szającym tempie ceny paliw, bo
przecież muszą rozwozić swoje
produkty. Ale drożyzna na sta-

cjach benzynowych to przecież
bolączka każdego właściciela
samochodu. Media każdego
dnia donoszą o drastycznych
podwyżkach, jednak, jak prze-
konuje Andrzej Szczęśniak, nie-
zależny analityk rynku paliw i
gazu, w tej branży niczego nie
można być pewnym. – Słowa
ekspertów w mediach to nie pro-

gnozy, ale raczej mało znaczące
przepowiednie. Na rynku paliw
nic nie jest pewne – uspokaja.
Jego zdaniem takie doniesie-
nia budzą tylko u ludzi strach,
zwłaszcza wymieniana często
granica 5 zł za litr. – W świado-
mości konsumentów jest to
punkt przełomowy kojarzony z
drożyzną. Uświadamiają sobie
oni, że zapłacą dużo więcej nie
tylko na stacjach benzynowych,
ale także w sklepach czy na
targach – mówi.

gł

Powiat chrzanowski

Nadeszły wielkie podwyżki
Słabe zbiory w zeszłym roku, podwyżka podatku VAT w
styczniu i wydarzenia w Libii, które zachwiały rynkiem pa-
liw – to wszystko sprawiło, że produkcja i transport żyw-
ności są droższe. Efektem są rekordowo wysokie ceny, któ-
re zastaliśmy w sklepach w marcu. 

Kupując pieczywo,
wędliny, warzywa, owoce
czy nabiał, czyli
podstawowe produkty
spożywcze, konsument
musi wziąć pod uwagę
wzrost cen od kilku do
kilkudziesięciu groszy na
każdym produkcie.

Powiat chrzanowski

Gdzie po nocną 
pomoc w chorobie?
Jak informuje „Dziennik Pol-
ski” po zmianach wprowa-
dzonych przez NFZ wielu
mieszkańców powiatu chrza-
nowskiego nie wie gdzie
uzyskać pomoc lekarską w
nocy i w święta. Wielu z nich
od razu jeździ z problemem
do chrzanowskiego szpitala
mimo, że poradę i recepty
mogliby otrzymać w jednym
z trzech punktów dzia -
łających pomiędzy godziną
18 a 6 rano.

– Ostatnio moje dziecko bolał
brzuch i wymiotowało. Była so-
bota po południu. Wiedziałam,
że przychodnia jest nieczynna.
Próbowałam szukać w Internecie
informacji o świątecznym dyżurze,
ale nie znalazłam. Pojechałam
więc do szpitala – mówi na
łamach „Dziennika Polskiego”
pani Joanna z Babic. 

W powiecie działają trzy punk-
ty świadczące pomoc lekarską w
nocy i w święta – w Libiążu, Trze-
bini oraz Chrzanowie. Placówki te
realizują także wizyty domowe.

Na szczęście, mimo zaist-
niałej sytuacji pacjenci nie spa-
raliżowali pracy szpitala. Według
Ewy Potockiej, dyrektor chrza-
nowskiej lecznicy nie zwiększa się
liczba osób korzystających z usług
Szpitalnego Oddziału Ratunko-
wego.

Powiat chrzanowski

Obchodziła 106.
urodziny
Najstarszą mieszkanką po-
wiatu chrzanowskiego jest
pani Helena Zembala z
Młoszowej. 6 kwietnia ob-
chodziła swoje 106. urodzi-
ny.

Pani Helena ma czwórkę
dzieci. Doczekała się także 8
wnuków, 15 prawnuków oraz 14
praprawnuków. Jubilatka uwielbia
słodycze i spacery w przydomo-
wym ogródku. Chętnie dzieli się
wspomnieniami z przeszłości.
Sporo czasu poświęca także na
modlitwę. 

Życzenia urodzinowe oso-
biście złożyli: Adam Potocki,
starostwa chrzanowski, Sta-
nisław Szczurek, burmistrz
Trzebini, Andrzej Jura, radny
powiatowy oraz Marzena Bober,
kierowniczka trzebińskiego Urzę-
du Stanu Cywilnego. d

Chrzanów

Dwóch 17-latków
z marihuaną

8 kwietnia w Chrzanowie po-
licja w odstępie około trzech go-
dzin zatrzymała dwóch mężczyzn
w wieku 17 lat. Każdy z nich miał
przy sobie fifkę z marihuaną.
Schwytanym grozi kara do trzech
lat pozbawienia wolności.
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W niedzielę, 6 marca, w go-
dzinach wieczornych w
klasztorze OO. Bernardy-
nów w Alwerni wybuchł
groźny pożar. Spłonął dach
nad klasztorem i nad koś-
ciołem. Ogień zniszczył
również małą wieżę.

Początkowo ogień objął
część klasztorną, położoną po
stronie południowej. Pożar
drewnianego dachu szczelnie
pokrytego blachą miedzianą
okazał się bardzo trudny do ga-
szenia. Silne zadymienie i bar-
dzo wysoka temperatura unie-

możliwiły akcję gaszenia od
wewnątrz. Mocny wiatr wiejący
od strony południowej (od stro-

ny ognia) doprowadził do szyb-
kiego rozprzestrzeniania ognia
i potęgował jego działanie.
Mimo wielkiego zaangażowania

ludzi i sprzętu, ogień przerzucił
się na dach kościoła. Zniszczył
dach klasztoru i kościoła, udało

się natomiast ocalić wieżę
główną i dach nad kaplicą z cu-
downym obrazem Ecce Homo.
Pożar na szczęście nie przed-
ostał się do wnętrza świątyni,
natomiast woda użyta do ga-
szenia ognia doprowadziła do
znacznego zawilgocenia koś-
cioła i klasztoru. 

W akcji uczestniczyło 323
strażaków i 115 samochodów,
zużyto 1500 metrów sześcien-
nych wody.

Obecnie został już zabez-
pieczony dach kościoła i trwają
prace przy zabezpieczaniu
klasztoru. Po wykonaniu eks-
pertyz stanu technicznego obiek-
tu, zostanie wykonany projekt
odbudowy. Następnym etapem
będzie odbudowa i prace kon-
serwatorskie mające na celu
przywrócenie budynków do pier-
wotnego stanu. Tempo prac bę-
dzie uzależnione od wielkości
środków, które uda się pozyskać.

Informacje na temat klaszto-
ru dostępne są na stronie inter-
netowej klasztoru www.bernar-
dyni-alwernia.pl.
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Pożar klasztoru w Alwerni

Dramatyczne zniszczenia,
milionowe straty

Klasztor Ojców  Bernardynów – spłonęła dużą część dachu nad częścią mieszkalną.

Klasztor w Alwerni po pożarze.

Został już zabezpieczony dach kościoła i trwają prace
przy zabezpieczaniu klasztoru. Po wykonaniu
ekspertyz stanu technicznego obiektu, zostanie
wykonany projekt odbudowy. Następnym etapem
będzie odbudowa i prace konserwatorskie mające na
celu przywrócenie budynków do pierwotnego stanu.

Niech radość Wielkanocy napełni nasze serca
nadzieją i obfitością łask od Chrystusa
Zmartwychwstałego.

Z serdecznymi życzeniami

Marek Skowronek 
Przewodniczący 
Rady Miejskiej

Jan Rychlik 
Burmistrz 

Gminy Alwernia

Kanalizacja w Regulicach

Pierwszy etap na półmetku
Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w Regulicach. Przetarg
wygrała firma Eltor-Wod z Krakowa. Rozpoczęcie prac na-
stąpiło w październiku ubiegłego roku.

Etap obejmuje wykonanie 11,8 km kolektorów, do których mają być
podłączone 234 posesje. Dotychczas zostało wykonane ok. 50 pro-
cent prac. Teren jest dosyć trudny ze względu na zwartą zabudowę,
przepływające przez teren inwestycji potoki Regulicki i Siemotka, pod-
mokły teren oraz wysoki poziom wód gruntowych. Wartość zadania
to 4 mln zł, a całość prac tego etapu ma być zakończona do listopa-
da tego roku. Zrzut ścieków z Regulic nastąpi do gminnej oczyszczalni
ścieków zlokalizowanej w Alwerni.

Trwa podłączanie do kanalizacji kolejnych gospodarstw.

Wybór padł na lokalizację koło
szkoły, aby umożliwić uczniom ko-
rzystanie z obiektu. – Trudno byłoby
zimą przemieszczać uczniów mię-
dzy szkołą a halą, gdyby ta była zlo-
kalizowana w innym miejscu. Z ko-
lei istniejąca sala gimnastyczna
jest za mała dla szkoły podstawo-
wej i gimnazjum – tłumaczy Jan
Rychlik, burmistrz gminy Alwernia.
Chodzi także o zmniejszenie kosz-
tów utrzymania obiektu w przy-
szłości. Administratorem hali będzie
szkoła.

Przetarg na budowę pierw-
szego etapu, który obejmuje stan

surowy otwarty, wygrała firma
DEKA z Zabierzowa. Koszt tego
etapu to 2 mln zł. Obecnie budo-
wane są ściany konstrukcji żelbe-
towej i trwają przygotowania do
wykonania dachu hali. Zakończe-
nie prac przy tym etapie plano-
wane jest w połowie tego roku.

Hala ma wymiary 48 na 33
metry i będzie największym tego
typu obiektem w gminie. W jej
skład będzie wchodzić sala spor-
towa z boiskiem o wymiarach 40
na 20 metrów, trybuna na 150
miejsc siedzących i zaplecze wraz
z szatnią.

Budowa hali sportowej w Alwerni

Największy tego typu 
obiekt w gminie
We wrześniu ubiegłego roku gmina rozpoczęła budowę hali
sportowej przy Zespole Szkół w Alwerni. Trwa pierwszy etap
inwestycji.

Pierwsze ściany stanęły.
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Szanowni Państwo!
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej
Nocy życzę Państwu zdrowia, pomyślności,
obfitości i pogody ducha każdego dnia.

Stanisław Bisztyga
Senator RP 

– Robert Maciaszek, mój
zastępca prowadził już rozmo-
wy na ten temat z Polskimi Ko-
lejami Państwowymi. Z tego,
co wiem PKP jest zaintereso-
wane takim rozwiązaniem.
Wcześniej jednak trzeba załat-
wić wszystkie formalności – in-

formuje Marek Dyszy, prze-
wodniczący Zarządu ZK KM.  

Póki co, w Związku trwają
prace m.in. nad modernizacją
systemu opłat jednorazowych –
ze strefowego na przesiadkowy.
Prawdopodobnie zmieni się
także przebieg niektórych linii.

Działania te mają zmniejszyć
czas dojazdu pasażerów.

– Być może audytor pokusi
się o stworzenie krótszego prze-
biegu niektórych linii z prze-
siadkami w zintegrowanych
węzłach. Przykładowo, z rejonu
miasta Trzebini wszystkie auto-
busy zjadą się pod dworzec
PKP. Dopiero stamtąd będzie
można dotrzeć już bezpośrednio
do Chrzanowa czy Libiąża –
tłumaczy przewodniczący Dy-
szy.

dg

Powiat chrzanowski

Wprowadzą podwójnie 
zintegrowany bilet?
Od 1 stycznia mieszkańcy Chrzanowa mogą na podstawie
jednego biletu podróżować pociągiem do Krakowa i np. au-
tobusem już w granicach miasta. Być może niedługo uda się
poszerzyć tę ofertę o środki transportu jeżdżące w obrę-
bie naszego powiatu. 
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f o t o s t r z a ł

16 kwietnia członkowie krakowskiej Europejskiej Asocjacji Automobilerów
gościli w Chrzanowie. Mieszkańcy miasta mogli podziwiać aż 50 zabytkowych
samochodów. Ich właściciele zrobili sobie krótki postój na parkingu przez
MOKSiR-em.

Chrzanów

1000 artystów z całej Polski
1 i 2 kwietnia Chrzanów stał się polską stolicą piosenki i tań-
ca. Już po raz szósty odbył się tutaj festiwal integracyjny
„Chrzanowska Lokomotywa Artystyczna”. Do naszego
miasta zjechało niemal 1000 uczestników z całego kraju. Im-
prezę zorganizowano w sali teatralnej Miejskiego Ośrod-
ka Kultury, Sportu i Rekreacji.

Pierwszy dzień był poświęcony piosenkarzom. Na szczególne wy-
różnienie w tej kategorii zasłużyła Kaja Godyń z Chrzanowa, która
w nagrodę za swój występ pojedzie do Europarlamentu w Brukseli.
Grand Prix przyznano Remigiuszowi Nadolskiemu z Ostrowca oraz
Jackowi Chańskiemu z Ćmielowa. 

Wśród grup tanecznych zwyciężyły zespoły „Uśmiech” z Kielc oraz
„Souldance” z Dębicy. Festiwalowa publiczność, oprócz zmagań pio-
senkarzy i tancerzy, mogła podziwiać również występ „Big Bandu” z
chrzanowskiego MOKSiR-u. Ponadto, dla zainteresowanych, orga-
nizatorzy przygotowali warsztaty speek level singing, specyficznej ame-
rykańskiej metody śpiewania. 
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Chrzanów

Ostatnie pożegnanie Pani Marii
9 kwietnia nauczyciele, uczniowie, rodzina i najbliżsi przyjaciele

pożegnali Marię Szklarczyk, nauczycielkę w gimnazjum w Płazie.
Mszę za duszę zmarłej odprawiono w kościele świętego Mikołaja w
Chrzanowie. 

Pani Maria wyszła z domu 23 listopada. Była poszukiwana przez
policję jako zaginiona. 3 kwietnia w lesie odnaleziono zwłoki nau-
czycielki. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich w śmierci po-
szukiwanej. d

Związku trwają prace
m.in. nad modernizacją
systemu opłat
jednorazowych – ze
strefowego na
przesiadkowy.
Prawdopodobnie zmieni
się także przebieg
niektórych linii. Działania
te mają zmniejszyć czas
dojazdu pasażerów.

Trzebinia

Ponad 20 tys. 
na sprzątanie
chodników

Gmina Trzebinia przeznaczyła
w tym roku 20211 zł na oczysz-
czanie najbardziej uczęszcza-
nych chodników i schodów.
Wyłoniono już wykonawcę, który
podejmie się tego zadania.

Oczyszczanie rozpoczęte 15
kwietnia potrwa do 31 październi-
ka. Łączna powierzchnia sprząta-
nych schodów i chodników to
25750 m˛. Przetarg na realizację
tego przedsięwzięcia wygrała gmin-
na spółka Usługi Komunalne „Trze-
binia” pokonując firmy z Krakowa,
Olkusza oraz Karniowic. d

Chrzanów

Korowód 
na otwarcie 
biblioteki

Z wielką pompą zorganizo-
wano otwarcie nowej Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Chrzano-
wie. Aby uczcić to wydarzenie
spod budynku Urzędu Stanu Cy-
wilnego do obecnej siedziby bib-
lioteki przeszedł barwny koro-
wód, w którym uczestniczyli za-
równo uczniowie szkół podsta-
wowych, nauczyciele, biblioteka-
rze, jak również Ryszard Ko-
sowski, burmistrz miasta.

Tego samego dnia na rynku
odbyły się przedstawienia i quizy
dla dzieci. W MBP zorganizowa-
no zajęcia czytelnicze i multime-
dialne prezentacje. 
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Powiat chrzanowski

Dotacje na 
zabytki przyznane

Urząd Marszałkowski podzielił
pieniądze na odnowę zabytków. W
naszym powiecie środki trafią m.in.
do Domu Pomocy Społecznej w
Płazie.

Kwota 50 tys. zł zostanie prze-
znaczona na wykonanie elewacji
pałacu – zabytkowej siedziby
DPS- u w Płazie. Dyrekcja pla-
cówki już wcześniej rozpoczęła
niezbędne prace modernizacyjne
polegające na wykonaniu elewa-
cji frontowej. Start robót przy ele-
wacji ścian bocznych zaplano-
wano na czerwiec.

Na liście podmiotów zakwalifi-
kowanych do dofinansowania zna-
leźli się również klasztor w Alwerni
(500 tysięcy złotych na odbudowę
świątyni), kościół w Mętkowie (30 ty-
sięcy złotych na konserwację ołta-
rza bocznego) oraz parafia św.
Marcina w Krzeszowicach (20 ty-
sięcy złotych na konserwację witraży
nawy głównej i prezbiterium). j
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