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

2021 rok w Powiecie Chrzanowskim - czas wypełniony 
wieloma działaniami

Jedną z największych inwestycji Po-
wiatu Chrzanowskiego w tym ro-
ku było lodowisko pod zadasze-
niem. To pierwszy etap inwestycji, 
w ramach której powstaje ogólno-
dostępny, nowoczesny kompleks 
sportowy.

 Pod dachem można będzie jeź-
dzić od listopada do marca, bez 

względu na warunki pogodowe. 
A od wiosny do jesieni grać w te-
nisa!

Całość inwestycji kosztować bę-
dzie blisko 3 mln zł, a � nansują ją 
po połowie Powiat Chrzanowski 
i Gmina Chrzanów. Na sezon let-
ni powstanie kompleks boisk i sze-
reg atrakcji: bieżnia, trójskok, skok 

w dal i dodatkowo pole do gry w bu-
le. Na wakacje wszystko będzie go-
towe! 

Otwarcie lodowiska niemal zbie-
gło się ze startem Trzebińskie-
go Parku Rozrywki w Domu Kultu-
ry w Myślachowicach, gdzie moż-
na pojeździć na wrotkach przez ca-
ły rok! 

To wspólne zadanie inwesty-
cyjne Powiatu Chrzanowskiego 
i Gminy Trzebinia. Efekt jest impo-
nujący: oświetlona sala do jazdy 
na wrotkach, profesjonalne nagło-
śnienie i muzyka, kawiarnia, a tak-
że bawialnia dla najmłodszych wraz 
z placem zabaw i częścią interak-
tywną. Koszt całości to 1,64 mln zł. 

Szpital Powiatowy 
coraz 
nowocześniejszy

Bieżący rok obfitował w inwesty-
cje na drogach powiatowych. Po-
wiatowy Zarząd Dróg w Chrza-
nowie zrealizował aż 13 inwesty-
cji, które kosztowały blisko 6,3 
mln zł.

Na większość z nich pozyska-
no dofinansowane ze środków 

krajowych o łącznej wysokości 
2,6 mln zł. Dodatkowe 1,2 mln zł 
kosztowały zadania remontowe 
dróg powiatowych. 

Do największych zadań inwe-
stycyjnych zaliczyć należy: za-
kończenie długo wyczekiwa-
nej przez mieszkańców przebu-

dowy ul. Powstańców Stycznio-
wych w Chrzanowie. Przebudo-
wany został 2,5 km  odcinek dro-
gi, pojawił się nowy chodnik, za-
toka autobusowa, a także ścież-
ka pieszo-rowerowa. 

Nową nawierzchnię zyskała 
ul. Krakowska w Alwerni. 

Na odcinku 1,079 km wzmocnio-
no podbudowę i położono na-
wierzchnię bitumiczną. Pojawiło 
się nowe oznakowanie i sygnali-
zacja świetlna przejścia dla pie-
szych.

Są już plany na kolejne zada-
nia inwestycyjne. PZD przygo-

towuje dokumentację projek-
tową na nowe połączenie dro-
gowe między ul.  Borowcową 
i ul. Powstańców Styczniowych 
oraz łącznik pomiędzy ul.  Po-
wstańców Styczniowych a Ron-
dem im. Rotmistrza Pileckiego 
i ul. Oświęcimską w Chrzanowie. 

Planowana jest również przebu-
dowa drogi powiatowej na od-
cinku Babice i Mętków. Na kwotę 
6,5 mln zł wyceniono przebudo-
wę ul. Dąbrowskiego w Libiążu. 
Na to zadanie powiat pozyskał 
4,75 mln zł z Rządowego Progra-
mu Polski Ład. 

Zadaszone lodowisko w ChrzanowieTrzebiński Park Rozrywki - Wrotkowisko  w Myślachowicach

Lodowisko i wrotkowisko stanowią 
zgrany duet – jedyny taki w okolicy!

Rozwijamy infrastrukturę drogową

Rok 2021 to przede wszyst-
kim nowe oblicze Oddziału Pe-
diatrii. W wyniku modernizacji na-
stąpiła poprawa komfortu poby-
tu rodziców poprzez dostosowa-
nie pomieszczeń do całodobowe-
go przebywania opiekuna z dziec-
kiem.  Ten rok to także odnowio-
na i zmodernizowana Psychiatria 
za kwotę 500 tys. zł.  Do szpitala 
zakupiono nowoczesny sprzęt: to-
mograf komputerowy za 2,7 mln zł 
i aparat rtg za 300 tys. zł sfinan-
sowane po połowie ze środków 
Powiatu Chrzanowskiego i Mało-
polskiej Tarczy Antykryzysowej. 
Kolejne 460 tys. zł z Małopolskiej 
Tarczy Antykryzysowej przezna-
czono na agregat prądotwórczy, 
bramki dezynfekcyjne, zestaw do 
oznaczania koronawirusa oraz wi-
rówkę do laboratorium. Za 2 mln 
zł z Ministerstwa Zdrowia zaku-
piono sprzęt do diagnostyki raka 
płuca, USG kardiologiczne, USG 
Duplex, sprzęt do rehabilitacji 
neurologicznej. Ze środków Fun-
duszu Przeciwdziałania Covid-19 
szpital sfinansował nową instala-

Nowy tomograf w Szpitalu 
Powiatowym w Chrzanowie

Przebudowana ul. Krakowska w Alwerniul. Powstańców Styczniowych w Chrzanowie po przebudowie

cję tlenową o wartości 720 tys. zł, 
która pozwala bezpiecznie i pod 
odpowiednim ciśnieniem dostar-
czyć tlen dla pacjentów, a 100 tys. 
zł wsparcia z Funduszu skierowa-
no na zakup sztucznych nerek.
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Cenimy współpracę 
z NGO’s

Powiatowe szkoły – dobra szkoła 
blisko Ciebie!

Rowerem przez powiat

Powiat sukcesywnie rozwija infra-
strukturę rowerową. Ścieżka rowe-
rowa łącząca Libiąż z Chrzanowem 
to spełnienie oczekiwań rowerowej 
społeczności powiatu. Ta wspólna 
inwestycja Powiatu Chrzanowskiego 
i Gminy Libiąż kosztowała 260 tys. zł 
– powstała droga tłuczniowa o dłu-
gości 1,9 km i szerokości 2,5 m. Ko-
lejna, powstała wzdłuż przebudo-
wanej w tym roku ul.  Powstańców 
Styczniowych w Chrzanowie – ma 
długość 1,3 km.

 Dodatkowe 5 stacji naprawy ro-
werów wraz ze stojakami,  zapewnia-
jących prostą samoobsługę sprzę-
tu przez całą dobę stanęło w kil-

ku najbardziej dogodnych dla rowe-
rzystów lokalizacjach: przy Zespo-
le Szkół w Libiążu,  przy skansenie 
w Wygiełzowie, przy strażnicy OSP 
w Alwerni, przy PODGiK w Chrza-
nowie. Kolejna samoobsługowa sta-
cja pojawi się nad Zalewem Chechło. 
Powiat na ten cel przeznaczył blisko 
40 tys. zł. 

Dzięki pozyskanym środkom z 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych w przyszłym roku planuje-
my 2 nowe inwestycje skierowane 
do cyklistów, wykonane zostaną cią-
gi pieszo – rowerowe wzdłuż ul. Pru-
sa w Alwerni oraz wzdłuż ul. Krakow-
skiej w Pile Kościeleckiej.

Samoobsługowa stacja naprawy rowerów 
Powiat Chrzanowski od wielu lat ak-
tywnie współpracuje z organizacjami 
pozarządowymi. 

Ten rok był szczególny, po raz 
pierwszy przyznaliśmy pożyczkę dla 
NGO’s – ta nowa forma współpracy 
powiatu z trzecim sektorem poma-
ga organizacjom w realizacji projek-
tów do� nansowywanych ze środków 
UE. Dzięki 99 tys. zł pożyczki z powia-
tu Stowarzyszenie Stajnia Pałacowa 
w Płazie zrealizuje projekt „Kultural-
na stodoła” współ� nansowany z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Środki przeznaczono na remont da-
chu w zabytkowym budynku stodoły. 
Po zakończeniu inwestycji obiekt bę-
dzie udostępniany na cele społeczne 
i kulturalne.

Kolejną formą współpracy powia-
tu i NGO’s są małe granty. To poza-
konkursowe wsparcie pozwala orga-
nizacjom pozarządowym zrealizować 
przedsięwzięcia o charakterze kul-
turalnym, sportowym, społecznym 
czy propagującym zdrowie. Ta forma 
wsparcia cieszy się ogromnym zainte-
resowaniem.

W tym roku środki z budżetu po-
wiatu tra� ły do 21 organizacji a łącz-
na wartość przyznanych dotacji wy-
niosła ponad 109 tys. zł. 

Po raz dziesiąty zorganizowaliśmy 
Powiatowe Forum Organizacji Poza-
rządowych Powiatu Chrzanowskiego 
w Wygiełzowie. Jubileuszowa edycja 
wydarzenia zgromadziła 80 uczest-
ników, odbyły się prezentacje organi-
zacji pozarządowych, spotkanie z Po-
wiatową Radą Działalności Pożytku 
Publicznego oraz panel dyskusyjny.

Wręczone zostały nagrody Sta-
rosty Chrzanowskiego OPTIMO MO-
DO i BONUM FACERE– to prestiżowe 
uhonorowanie tych, którzy wyróżnia-
ją się w działalności na rzecz społe-
czeństwa obywatelskiego. 

OPTIMO MODO tra� ło do Stowa-
rzyszenia Sympatyków Babic „IM-
PULS”. Natomiast osoby wyróżnione 
przez Starostę nagrodą BONUM FA-
CERE to: Bożena Bierca, Genowefa 
Gał, Jan Gał, Jan Gleń, Wacław Płonka, 
Andrzej Romański, Ariel Środa i Tere-
sa Żuławińska. 

W listopadzie Rada Powiatu 
Chrzanowskiego przyjęła Program 
Współpracy Powiatu Chrzanowskie-
go z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzą-
cymi działalność pożytku publiczne-
go na rok 2022 –  jesteśmy otwarci 
na nowe działania i inicjatywy NGO’s 
– zapraszamy do współpracy!

X Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Chrzanowskiego. 

Starosta Chrzanowski Andrzej Uryga przekazuje podpisaną umowę 
pożyczki reprezentantkom Stowarzyszenia Stajnia Pałacowa w Płazie

W bieżącym roku na inwestycje i re-
monty w szkołach powiat przeznaczył 
ponad 650 tys. zł. 

W I Liceum Ogólnokształcącym im. 
Stanisława Staszica w Chrzanowie na-
prawiono i pomalowano dach na tzw. 
starej części szkoły. Koszt remontu to 
153 tys zł. Przy wejściu od strony ul. Ko-
ściuszki zamontowano platformę przy-
schodową Delta do transportu osób 
niepełnosprawnych. Koszt dostawy 
i montażu urządzenia: 27 tys. zł (w tym 
do� nansowanie PFRON 15 tys. zł).

Zespół Szkół w Libiążu przecho-
dzi od kilku lat prawdziwą metamor-
fozę. Wszystko za sprawą sukcesyw-
nej modernizacji wnętrz budynku. Ko-
lejnym etapem tych zmian był zakoń-
czony niedawno remont szkolnej prze-
wiązki. To wizytówka szkoły, która wła-
śnie nabrała nowoczesnego oblicza. 
Wymalowano su� ty i ściany, położono 
nowe gładzie, wykonano nową obudo-
wę � larów, wymieniono lampy i balu-
strady, na ten cel przeznaczyliśmy 74 
tys. zł. Do Zespołu Szkół Techniczno-
-Usługowych w Trzebini zakupiono wy-
posażenie pracowni informatycznej 
o wartości ponad 70 tys. zł. Powiato-
we Centrum Kształcenia Ustawiczne-
go w Chrzanowie wzbogaciło się o no-
wy serwer za 39 tys. zł. Pracownia ję-
zykowa w Zespole Szkół Ekonomicz-
no-Chemicznych w Trzebini wzbogaci-
ła się o 17 komputerów o łącznej war-
tości 71 tys. zł, w szkole wyremontowa-
no również szatnie dla uczniów na ten 
cel przeznaczono 87 tys. zł. W Zespole 

Platforma przyschodowa DELTA 
w I LO w Chrzanowie

Wyremontowana przewiązka w ZS w Libiążu 

Szkół Technicznych Fablok w Chrzano-
wie zakupiono monitoring wizyjny i sys-
tem alarmowy oraz zmodernizowano 
osprzęt i instalację sieciową w czytelni 
szkolnej. Wszystko kosztowało ponad 
68 tys. zł. Powiat ma również w planach 
budowę kompleksu sportowego przy 
szkole z boiskiem wielo� nkcyjnym, 
bieżnią, stanowiskiem do skoku w dal, 
siłownią plenerową i terenem rekreacyj-
nym – właśnie je projektujemy!  Dodat-
kowo do 8 chrzanowskich szkół ponad-
podstawowych tra� ło łącznie 101 no-
wych laptopów. Sprzęt do nauki zdal-
nej kosztował 368 tys. zł, a pozyskane 
przez powiat do� nansowanie wyniosło 
339 tys. zł.

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru 
przyniesie Państwu spokój,

wytchnienie i radość, a każda chwila 
Świąt Bożego Narodzenia żyje

własnym pięknem. 
Niechaj Nowy Rok obdaruje wszystkich zdrowiem,

pomyślnością i szczęściem.

Andrzej Uryga
Starosta Chrzanowski

Bartłomiej Gębala
Wicestarosta  

Włodzimierz Korczyński
Przewodniczący Rady 

Powiatu Chrzanowskiego


