
PRZEŁOM nr 14 (1136) 9 IV 2014www.przelom.plOGŁOSZENIA14

Więcej na www.powiat-chrzanowski.pl 15 kwietnia 2014 r.

Aktualności z powiatu chrzanowskiego Polub nas na FB – w zamian 
najaktualniejsze informacje 
o imprezach i wydarzeniach 
w powiecie.

WFOŚ DOFINANSUJE TERMOMODERNIZACJĘ 
SZKÓŁ POWIATOWYCH
Mamy pozytywną decyzję WFOŚ w Krakowie w sprawie do� nansowania termomodernizacji budynków ZSTU w Trzebini oraz PCE i SOSW 
w Chrzanowie. Do inwestycji Fundusz dołoży ok. 700 tys. zł. To nie wszystko – dodatkowy wniosek został złożony w styczniu do NFOŚiGW 
w Warszawie tutaj walczymy o 1,3 mln zł, obecnie trwa procedura oceny wniosku. Na co wydamy te środki ? - Odpowiedź poniżej.

Nowa elewacja, docieplone 
ściany, nowe okna i drzwi 
oraz modernizacja c.o. - taki 
efekt osiągniemy po zreali-
zowaniu zadania. Prace na 
obiekcie trwają, a pogoda 
sprzyja ich  wykonywaniu. 
Inwestycja ma zakończyć się 
10 października 2014. Łączny 
koszt: 438 653,47 zł

Specjalny Ośrodek 
Szkolno – Wychowawczy w Chrzanowie

Powiatowe Centrum Edukacyjne 
w Chrzanowie

Dzięki tym inwestycjom 
uczniowie oraz kadra peda-
gogiczna będą mieć o wiele 
lepsze warunki  nauki 
i pracy. W roku 2014 bę-
dziemy mieć docieplone 
wszystkie powiatowe obiekty 
szkolne.  „Szkoły zyskają  nie 

tylko ładny, estetyczny wy-
gląd ale przede wszystkim 
wymierne oszczędności z 
tytułu ogrzewania. Realizacja 
tych projektów to element 
długofalowego działania po-
wiatu. W poprzednich latach 
zainwestowaliśmy w ZSE-CH 

w Trzebini, ZS w Libiążu, I i II 
LO w Chrzanowie. Budynki  
PCE, SOSW i ZSTU w Trzebini 
to ostatni etap termomoder-
nizacji obiektów szkolnych 
powiatu chrzanowskiego” 
-  mówi Adam Potocki – Sta-
rosta Chrzanowski.

Czy wiesz że:

Lodowisko w sezonie zimowym odwiedzi-
ło prawie 25 tysięcy osób. W przyszłym 
sezonie na miłośników szaleństwa na 
łyżwach będzie czekał w pełni wypo-
sażony kompleks. Trwa budowa części 
administracyjnej, w której znajdą się: 
szatnia, kawiarnia, węzeł sanitarny, wypo-
życzalnia łyżew z kasą biletową, kasa,  po-
mieszczenia socjalne, magazyny i biuro 

kierownika obiektu. W ramach tej części 
inwestycji przewidziano również budo-
wę przyłącza cieplnego, budowę wiaty, 
chodników, wjazdu i wykonanie niwelacji 
terenu i uporządkowanie terenów zielo-
nych. Dwuletnia inwestycja zakończy się 
30 września br. Całkowity koszt realizacji 
wspólnej inwestycji Gminy Chrzanów 
i powiatu wyniesie  2 858 868,02 zł.

Uczniowie i kluby korzystają 
z wyremontowanej 
hali w Libiążu

Trwa II etap 
budowy lodowiska

Zespół Szkół Techniczno 
– Usługowych w Trzebini

Tegoroczne prace termomo-
dernizacyjne obejmą  docie-
plenie ścian szkoły, stropów, 
tarasu, wymianę  okien 
i drzwi. Przeprowadzony zo-
stał już przetarg i wyłoniono 
wykonawcę robót. Inwesty-
cja zakończy się 31.10.2014. 
Łączny koszt: 364 271,50 zł. 
W 2015 roku zaplanowano 
modernizację c.o. 

To największy z zaplanowanych 
remontów odnowione zostaną 
budynek główny i warsztaty. 
W 2013 roku wybudowano ko-
tłownię o wartości ponad 283 
tys. zł, środki wyłożył powiat. 
Obecnie został rozstrzygnięty 
przetarg na termomoderniza-
cję. W budynkach nastąpi docie-
plenie ścian, stropów, wymiana 
okien i drzwi. Prace mają trwać 
do 31 października, łączny koszt 
termomodernizacji w 2014 
roku wyniesie: 1 198 156,55 zł. 
Ostatnim etapem  będzie mo-
dernizacja c.o. w 2015 roku. 

W 2013 roku powiat wyremontował  halę 
sportową przy Zespole Szkół w Libiążu.  
Odnowione zostały sanitariaty, oświetlenie 
awaryjne i  ewakuacyjne, wymieniono drzwi 
i przeszklenie nad trybuną oraz  wyremon-
towano parkiet na dużej i małej sali gim-
nastycznej.  Inwestycja kosztowała 189 883 
zł, prawie połowę tej kwoty dofinansowało 
Ministerstwo Sportu i Turystyki. 
„Jestem bardzo zadowolony, że remont 
hali doszedł do skutku. Bardzo pozytywnie 
zareagowali uczniowie, nauczyciele, kluby 
sportowe oraz inni użytkownicy hali. Obiekt  

pełni funkcje rekreacyjno – sportowe. Roz-
grywane są mecze siatkówki, piłki ręcznej, 
odbywają się zajęcia z akrobatyki sportowej, 
jak również imprezy kulturalne dla miesz-
kańców.  Dobry stan sanitariatów i wysoka 
jakość nawierzchni sportowej mają duże 
znaczenie dla użytkowników hali ” – mówi 
Jakub Zieliński – Prezes Zarządu Obiektów 
Powiatowych.
Jednak to nie wszystko, w przyszłym roku 
kolejne prace.  Powiat chrzanowski zamierza 
aplikować do ministerstwa o dodatkowe środ-
ki na remont ściany frontowej i schodów.

taką kwotę środków pozabudżetowych w roku 
2013 zyskał powiat chrzanowski oraz jednostki 
organizacyjne powiatu.
Pozyskane kwoty pochodzą z dofi nansowania 
projektów ze środków unijnych, krajowych, 

18 237 401,73 zł
wspólnych przedsięwzięć realizowa-
nych przez powiat i gminy, a także in-
nych źródeł np. darowizny, sponsorzy.
Pełen raport, opracowany przez 
Wydział Promocji i Funduszy Poza-
budżetowych  dostępny jest na www.
powiat-chrzanowski.pl  w zakładce:  
Dokumenty – Analizy i raporty.

Fot. P. Sośnierz. Budynek ZST-U w Trzebini w trakcie termomodernizacji 
- już widać efekty

Wizualizacja termomodernizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Chrzanowie

Wizualizacja termomodernizacji Powiatowego Centrum Edukacyjnego 
w Chrzanowie 

Fot. M. Wojar. Wyremontowana sala gimnastyczna przy ZS w Libiążu

Wizualizacja lodowiska z zapleczem techniczno-administracyjnym
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AKTUALNOŚCI Z POWIATU CHRZANOWSKIEGO BIULETYN INFORMACYJNY POWIATU CHRZANOWSKIEGO
Wydaje: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, ul. Partyzanów 2, 32-500 Chrzanów 
redakcja:  Wydział Promocji i Funduszy Pozabudżetowych.

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, obfi tości na świątecznym 
stole, smacznego jajka oraz wiosennego nastroju w rodzinnym gronie

życzą:
Andrzej Uryga

Przewodniczący Rady Powiatu Chrzanowskiego
Maria Siuda

Wicestarosta
Adam Potocki
Starosta Chrzanowski

Nowy parking 
w centrum Chrzanowa

4 kwietnia na uroczystej Sesji 
Rady Powiatu Chrzanowskiego 
podpisane zostało porozumie-
nie współpracy Powiatu, Okrę-
gowego Inspektoratu Służby 
Więziennej w Krakowie, MZ „GK” 
w Chrzanowie oraz Gminami 
Alwernia i Babice.

Nadszedł czas by posprzątać po-
wiat, do takiego wniosku doszły 
strony porozumienia - dzikie 
wysypiska, zaniedbane i zanie-
czyszczone tereny to ogromny 
problem na terenie naszego 
powiatu, ale i całego kraju.  Te 
bomby ekologiczne pomogą 
nam posprzątać więźniowie 
z Zakładu Karnego w Trzebini.

„Cieszy mnie, że inicjatywa 
powiatu zyskała takie poparcie 
i ma pozytywny odbiór społe-
czeństwa. Nikt do tej pory nie 
podejmował skutecznie działań 
sprzątania przestrzeni publicz-
nych na taką skalę ”- mówi Adam 
Potocki Starosta Chrzanowski.
To nie pierwszy taki projekt. „Do 
tej pory więźniowie realizowali 
prace publiczne w jednostkach 

powiatowych: DPS w Płazie, 
Szpitalu Powiatowym, na rzecz 
Powiatowego Zarządu Dróg, 
bądź szkołach. Podpisane poro-
zumienie ma o wiele szerszy za-
kres, a przede wszystkim ciągły 
charakter”, dodaje Starosta.

Śmieci jest bardzo dużo, ale 
wspólnymi siłami przy pomocy 
osadzonych w ZK Trzebinia 
uda się zrealizować zadanie. 
„To świetny pomysł, dlatego 
Związek współorganizuje akcję  
sprzątania powiatu. Dzięki po-
rozumieniu realizujemy część 
swoich zadań statutowych. 
Mam nadzieję, że wszystkie 
dzikie wysypiska zostaną 
posprzątane i uda nam się 
kompleksowo oczyścić po-
wiat”– mówi Przemysław Deda 
Przewodniczący Zarządu MZ 
„GK” w Chrzanowie.

„Obecnie opracowujemy mapę 
dzikich wysypisk i publicznych 
przestrzeni, które wymaga-
ją posprzątania. Jeździmy 
w teren i wery� kujemy, które 
obszary zostaną oczyszczone 

w ramach porozumienia” – re-
lacjonuje Przemysław Jaśko 
Dyrektor Zarządzania Kryzyso-
wego w powiecie. Więźniowie 
będą pracować  codziennie 
z wyłączeniem weekendów 
i świąt.  Zaangażowane zosta-
ną 6 osobowe ekipy, w razie 
potrzeby bardziej liczne. Wy-
posażeni zostaną w sprzęt oraz 
ubrania robocze. Odbiór odpa-
dów zapewni ZK „GK” oraz Gmi-
ny Alwernia i Babice. Sprzątanie 
powiatu rozpoczynamy 5 maja.

To nie wszystko. Na terenie 
Zakładu Karnego w Trzebini 
powiat doposaży stolarnię, po-
kryje też koszty zużycia prądu, 
zapewni stroje robocze oraz 
nadzór specjalisty. W stolarni na 
zamówienie jednostek samo-
rządowych będą powstawać 
ławeczki, tablice edukacyjne 
i informacyjne, obudowy na ko-
sze, altany i różne elementy ma-
łej architektury, które umiesz-
czone zostaną przy ścieżkach 
rowerowych, dydaktycznych, 
punktach widokowych i innych 
przestrzeniach publicznych.

Paulina Sośnierz: Jakie jest stanowisko Zakładu Karnego 
w sprawie podpisanego porozumienia?
mjr Roman Podgórski. : Jesteśmy zadowoleni z tej inicja-
tywy. Po raz pierwszy współpraca została sformalizowana 
z powiatem chrzanowskim w taki sposób. Mam nadzieję, 
że podpisane porozumienie będzie sygnałem dla innych  
jednostek, by inicjować  współpracę z Zakładem Karnym w 
Trzebini w zakresie prac publicznych.  Jesteśmy otwarci na 
tego rodzaju działania.

P.S.: Czy osadzeni w ZK Trzebinia uczestniczyli wcześniej 
w podobnych akcjach?
R.P.: Każdego roku podejmujemy współpracę z różnymi 
instytucjami. Przykładami są: Gmina Trzebinia, Gmina Jerz-
manowice, Hospicjum, Dom Pomocy Społecznej, jednostki 
edukacyjne. Więźniowie  nie tylko wykonują pracę � zyczną, 
angażowani są do pomocy na rzecz osób chorych, niepeł-
nosprawnych, działalności kulturalnej poprzez pomoc przy 
organizacji różnego rodzaju imprez organizowanych przez 
jednostki samorządu.

P.S. Jaki wpływ prace społeczne mają na więźniów? 
R.P.  Prace społeczne to jedna z form resocjalizacji tych osób. 
Ze względu na to, iż jesteśmy zakładem półotwartym więź-
niowie mogą wykonywać pracę na zewnątrz. Wykonywane 
przez nich zadania pozwalają na kontakt z otoczeniem, 
przystosowanie do życia po za zakładem, tak by po wyjściu 
na wolność mogli odnaleźć się na rynku pracy. Akcja sprząta-
nia powiatu to nie tylko praca � zyczna, poprzez to działanie 
edukujemy ich w zakresie ochrony środowiska, podnosimy 
świadomość na temat segregacji odpadów oraz ekologii.

TROCHĘ 
STATYSTYKI

825
– osadzonych 
w 2013 r. wykonywało 
nieodpłatne prace 
publiczne

12 
– jednostek publicznych 
współpracujących z ZK 
Trzebinia sezonowo w 
2013 r.

19 
– jednostek 
publicznych 
współpracujących 
z ZK Trzebinia  
całorocznie w 2013 r.

8 
– liczba kursów 
zawodowych, 
w których łącznie 
uczestniczyło 97 
osadzonych w 2013 r.

Powstał projekt zagospoda-
rowania terenu przy PCKU 
w Chrzanowie. Na ul. Focha 
zbudowany zostanie par-
king na 60 miejsc, powsta-
ną alejki z ławkami, kosze 
na śmieci, osłona miejsc 
postojowych dla rowerów.  
Planuje się nasadzenie 
nowych drzew i zieleni.   
Wyremontowany budynek 
szkoły zyska adekwatne do 

swojego wyglądu otoczenie. 
„Cieszę się bardzo, że inwe-
stycja dojdzie do skutku. Do 
tej pory największy problem 
stanowił parking, kilkana-
ście miejsc postojowych nie 
wystarcza użytkownikom 
obiektu. Planowane zadanie 
jest odpowiedzią na prośby 
słuchaczy PCKU, a także in-
stytucji mających siedzibę 
w budynku jak: Poradnia 

Psychologiczo– Pedagogicz-
na, Uniwersytet Trzeciego 
Wieku, LGD „Partnerstwo 
na Jurze” oraz innych ko-
rzystających. Z pewnością 
będzie to jedna z najbar-
dziej reprezentacyjnych 
części Chrzanowa” – mówi 
Małgorzata Bigaj Dyrektor 
Powiatowego Centrum 
Kształcenia Ustawicznego 
w Chrzanowie. 

WIĘŹNIOWIE POSPRZĄTAJĄ 
POWIAT

To 
nie tylko

praca
z mjr Romanem 

Podgórskim 
Zastępcą Dyrektora 

Zakładu Karnego
rozmawia 

Paulina Sośnierz Fot. M. Wojar. Uroczyste podpisanie porozumienia 

Wizualizacja parkingu przy PCKU


