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Poznaj naszą
bibliotekę:
Filia nr 12

To filia na osiedlu Siersza.
Rozpoczęła swoją działalność
w 1957 roku. Powstała z inicjatywy dyrekcji KWK „Siersza”,
jako biblioteka zakładowa
o charakterze publicznym.

Jest najmłodszą placówką Miejskiej Biblioteki Publicznej w Trzebini.Siedziba placówki mieści
się przy ulicy Grunwaldzkiej 97a.
To miejsce najczęściej odwiedzają
mieszkańcy okolicznych osiedli: Sierszy i Gaja. Są to przede wszystkim
kobiety oraz uczniowie. Najpopularniejszymi pozycjami są powieści
obyczajowe i historyczne. Panie wypożyczają głównie książki polskich
autorek: Grażyny Jeromin-Gałuszki,
Joanny Jax, Edyty Świętek oraz
Joanny Tekieli. Panowie najchętniej
sięgają po kryminały i thrillery Maxa
Czornyja, powieści sensacyjne Lee
Childa oraz literaturę popularnonaukową z zakresu nauk politycznych
i historii. Dzieci wypożyczają najczęściej lektury szkolne oraz serie wydawnicze takie jak: "Dziennik Cwaniaczka", "Basia" oraz "Kicia Kocia".
Filia jest w znacznym stopniu dostosowana do potrzeb użytkowników
niepełnosprawnych; jej pomieszczenie usytuowane jest na parterze,
w budynku, który posiada zabezpieczony barierkami podjazd dla osób na
wózku inwalidzkim.
Od około dwóch lat pracownikiem filii
jest Anna Zając.

Dotacja na grę

Trzebińska biblioteka otrzymała
17 900 zł dofinansowania z Programu Instytutu Dziedzictwa Myśli
Narodowej na realizację projektu „Pamiętajcie o Solidarności”.
Pieniądze pozwolą na wydanie specjalnej gry planszowej, która przeniesie uczestników w czasy PRL.

Projekt „Pamiętajcie o Solidarności”, realizowany przez MBP w Trzebini, ma na celu
upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy
o lokalnych bohaterach „Solidarności 1980”.
Nie są to jednak zwykłe lekcje. Częścią projektu jest wydanie gry planszowej „Pamiętajcie o Solidarności”. Gracze, podróżując od
pola z napisem PRL do pola Wolna Polska,
po drodze spotkają lokalnych bohaterów,
poznając ich biografie. Będą mieli też możliwość stworzenia własnej fabuły gry. Część
z puli tych gier trafi do młodzieży oraz do
bibliotek w gminie Trzebinia, aby można je
było wypożyczać. Poza grą projekt zakłada
również prelekcje w szkołach, realizowane
w oparciu o wystawę mobilną.

Lekcje polskiego dla
Ukraińców

9 maja rozpoczęła się kolejna tura zajęć
nauki języka polskiego dla obywateli
Ukrainy. Więcej informacji tel. 519 783 886

Dla seniorów

Trzebinia przystępuje do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”,
skierowanego do osób po 65. roku
życia, będących w potrzebie.

W ramach jego realizacji seniorom zapewniony zostanie bezpłatny dostęp do tzw.
„opieki na odległość”. Teleopieka będzie
realizowana poprzez zakup opaski i usługi
telemedycznej. Program zapewni całodobowy dostęp do telecentrum medycznego,
w którym kadra medyczna będzie czuwać
nad bezpieczeństwem posiadaczy opasek.
Osoby zainteresowane bezpłatnym otrzymaniem opaski wraz z usługą teleopieki
proszone są o kontakt z OPS pod numerem telefonu 577 077 192 od poniedziałku
do piątku w godzinach od 7.00 do 13.00.

Ogłoszenie
Miejsce na Twoją reklamę.
Już od 60 zł brutto!
Zamów:
biuletyn@mbp.trzebinia.pl

„Z serca Trzebini” – Biuletyn Gminny
Wydawca: Miejska Biblioteka Publiczna
im. Adama Asnyka, ul. Narutowicza 10, 32-540 Trzebinia,
tel. 789 483 476, NIP: 628-11-80-208
e-mail: biuletyn@mbp.trzebinia.pl
Nakład: 4 000 egzemplarzy
Redaktor naczelna: Anna Jarguz
Druk: Druk-Art Drukarnia & Agencja Reklamowa
ul. Wiejska 115, 32-332 Bukowno
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania
zmian i skracania tekstów. Materiałów niezamówionych
redakcja nie zwraca. Za treść ogłoszeń, reklam
i listów redakcja nie odpowiada.

Zostało coraz mniej
czasu

30 czerwca upływa termin złożenia deklaracji do Centralnej
Ewidencji Emisyjności Budynków.
Do końca kwietnia zrobił to tylko
co czwarty mieszkaniec gminy.

Deklaracje można składać:
• w formie elektronicznej, czyli przez
internet – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Umożliwia oszczędność
czasu i pieniędzy, wniosek można złożyć
bez konieczności wychodzenia z domu.
• w formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć
osobiście w Urzędzie Miasta w Trzebini
(dla budynków zlokalizowanych w gminie Trzebinia).

Gmina wsparła
dziecięcą psychiatrię

W Szpitalu Powiatowym w ChrzanowieuruchomionoPoradnięZdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Z pomocy przyjmujących
tam specjalistów mogą skorzystać
pacjenci z powiatu chrzanowskiego w wieku od 6. do 18. roku życia.
Skierowanie nie jest potrzebne.

Do programu dziecięcej psychiatrii, realizowanej przez szpital, 35 tys. zł dołożyła
Gmina Trzebinia.
- Poradnia ruszyła w kwietniu. Zainteresowanie poradami jest ogromne.
Udało nam się pozyskać aż trzech specjalistów– mówi Artur Baranowski, dyrektor Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, dodając, że dzięki wsparciu
finansowemu samorządów, w tym Trzebini, więcej małych pacjentów będzie
mogło skorzystać z fachowej porady.
Do Poradni Zdrowia Psychicznego dla
Dzieci i Młodzieży, działającej w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie,
można się rejestrować, dzwoniąc na
nr tel. 32 624-75-36, 32 624-75-37,
507-124-142. Porady lekarskie odbywają się w obecności opiekuna prawnego.

4 lata, 4 boiska, 4 dotacje

Aż 250 000 zł dofinansowania pozyskała Gmina Trzebinia do budowy ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 na
osiedlu Trzebionka. To kolejny taki sukces w tej kadencji. W poprzednich latach, dzięki staraniom burmistrza, udało się zdobyć pieniądze
na remont boiska na osiedlu Widokowym, wymianę nawierzchni
na kompleksie sportowym przy szkole w Sierszy, czy modernizację
boiska na osiedlu Krze.
Pieniądze na przebudowę boiska przy
szkole na osiedlu Trzebionka przyznało Gminie Województwo Małopolskie
w ramach realizacji projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa
– MIRS”.

o stanowisko burmistrza. Budowa czy
przebudowa boisk to inwestycja w dzieci
i młodzież i w ich zdrowie. Do aktywności fizycznej skutecznie można zachęcać oferując odpowiednią infrastrukturę, i to właśnie robimy. Cieszy mnie,
gdy przejeżdżam obok już wyremontowanych boisk i niemal zawsze widzę
dzieci, młodzież, a nawet całe rodziny,
aktywnie spędzające czas –
mówi Jarosław
Okoczuk, burmistrz Trzebini.

Jeszcze w tym roku w sąsiedztwie szkoły planowo ma powstać nowe boisko
wielofunkcyjne
do gry w piłkę
nożną, ręczną
czy koszykówkę.
Prace obejmą
m.in. rozbiórkę
Na tym nie kostarych betoniec zmian. Już
nowych boisk,
w przyszłym
roboty ziemne,
roku w Bolęciwykonanie bonie oddana zoiska z nawierzchstanie do użytni poliuretaku nowa sala
nowej, dojść,
gimnastyczna
obrzeży, montaż
przy szkole .
bramek, stojaków do gry w ko- Wizualizacja wielofunkcyjnego boiska, jakie powstanie Zaś w centrum
sza, oświetlenia, przy Szkole Podstawowej nr 3 na osiedlu Trzebionka. Au- miasta jeszcze
ławek i koszy tor wizualizacji: PRIMTECH Szymon Kita Tarnowskie Góry w tym roku rozna śmieci. Z odnowionego kompleksu pocznie się budowa kompleksu sporsportowego przy ul. 1 Maja będą mogli towego przy MKS, obejmującego m.in.
korzystać nie tylko uczniowie. Po lekcjach pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią, trybuny, oświetlenie
dostępny będzie dla każdego.
obiektu. Na realizację tej inwestycji
- Przebudowa gminnej infrastruktury Gmina pozyskała wielomilionowe dofisportowej to jeden z podstawowych ce- nasowanie z rządowego programu Pollów, jaki postawiłem sobie, ubiegając się ski Ład.

Darmowa inhalacja
nad Chechłem

Po kilku miesiącach oczekiwań,
otwarto tężnię solankową. To
pierwszy taki obiekt w gminie,
ale na pewno nie ostatni.
Tężnia stanęła w sąsiedztwie placu zabaw na terenie Ośrodka Rekreacyjnego
„Chechło”. Czynna jest od poniedziałku
do niedzieli, w godz. 9.00 – 21.00. Jest
bezpłatna. Można tam usiąść, odprężyć
się, skorzystać z mikroklimatu. Jej budowa kosztowała 136 800 zł. Na realizację
inwestycji Gmina pozyskała dofinansowanie z programu „Małopolskie Tężnie
Solankowe” w wysokości 95 695,84 zł.
Tężnia nad Chechłem to pierwszy taki
obiekt w gminie. Jeszcze w tym roku
kolejny ma stanąć na osiedlu Siersza
w Trzebini. Początkowo przymierzano
się do jego uruchomienia w parku koło
Willi NOT. Z uwagi na brak zgody konserwatora zabytków, zmieniono lokalizację.
Tężnia stanie przy ul. Ogrodowej, obok
placu zabaw i terenu rekreacyjnego.

Tężnia nad Chechłem zaprasza

W podziękowaniu za pomoc Ukrainie

Gen. płk BL Henryk Kościelny z Ukrainy uhonorował specjalnymi odznaczeniami burmistrza Jarosława
Okoczuka oraz grupę przedsiębiorców za ich zaangażowanie w pomoc obywatelom ogarniętego wojną kraju.
Generał przyjechał do Trzebini za namową swojego znajomego Krzysztofa
Hudzika z Chrzanowa.

płk. BL Henryk Kościelny, który kilkakrotnie gościł w Trzebini, skąd zabierał dary dla
mieszkańców Ukrainy i zawoził je za granicę.

- Powiedział, że właśnie tu można otrzymać
ogrom wsparcia. Miał rację. Zarówno władze
gminy, jak i mieszkańcy okazali nam wielką
pomoc, za co bardzo dziękuję – mówił gen.

Zaraz po wybuchu wojny w Ukrainie, Gmina,
we współpracy ze sklepem Intermarché
w Trzebini, utworzyła Bank Pomocy Wzajemnej. Na terenie marketu powstał najwięk-

Odznaczeni w towarzystwie gen. płk BL Henryka Kościelnego z Ukrainy

szy w okolicy punkt pomocy humanitarnej.
- Wyróżnienie, jakie otrzymałem, należy się przede wszystkim mieszkańcom
naszej gminy, którzy od miesięcy bezinteresownie angażują się w pomoc walczącej Ukrainie. To ludzie o ogromnym
sercu. Słowo „dziękuję” to za mało – mówi Jarosław Okoczuk, burmistrz Trzebini.
Odznaczenia odebrali:
• Jarosław Okoczuk, Burmistrz
Miasta Trzebini,
• Marek Kania, właściciel sklepu
Intermarché w Trzebini,
• Aneta Pabis, manager sklepu
Intermarché w Trzebini,
• Sławomir Haber z firmy Duhabex,
• Bartosz Krauze, prezes zarządu
MB4YOU sp. z o.o.,
• Krzysztof Hudzik z Chrzanowa,
• prof. Krzysztof Czapla
z Politechniki Śląskiej,
• prof. Roman Sadowski
z Politechniki Śląskiej.

Tylu wyjazdów, co powrotów

Między innymi tego życzono trzebińskim druhom podczas uroczystych obchodów
Dnia Strażaka. Spotkanie było też okazją do wręczenia odznaczeń.

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej:
Medal honorowy im. Bolesława
Chomicza w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania związku
OSP RP otrzymał Krzysztof Świątek
z OSP Trzebinia.
Złoty znak związku OSP RP za wieloletnią ofiarną działalność w ochronie p.poż. dla dobra społeczeństwa
i Rzeczypospolitej Polskiej przyznano
Andrzejowi Gorczycy z OSP Psary.
Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP Województwa
Małopolskiego
Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali:
• Artur Adamczyk z OSP Młoszowa
• Bartłomiej Chechelski z OSP Trzebinia
• Monika Penszko – Kapustka
• Dawid Szewczyk z OSP Psary

Zbigniew Duda, wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP oraz
Jarosław Okoczuk, prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego OSP RP, wręczają odznaczenia Krzysztofowi Świątkowi z OSP Trzebinia oraz Andrzejowi Gorczycy z OSP Psary

Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa odebrali:

nych RP w Chrzanowie Odznakę strażak
wzorowy otrzymali:

• Stanisław Czarny z OSP Trzebinia
• Edward Drąblewski z OSP Trzebinia
• Arkadiusz Kamiński z OSP Młoszowa
• Mateusz Lasoń z OSP Psary
• Wojciech Nowak z OSP Młoszowa

• Mateusz Feliksiak z OSP Bolęcin
• Dawid Galus z OSP Siersza
• Aneta Kosobudzka z OSP Myślachowice
• Krzysztof Kosobudzki z OSP Myślachowice
• Patrycja Nowakowska z OSP Trzebinia
• Paweł Pstraś z OSP Bolęcin
• Daniel Trafiał z OSP Psary
• Paweł Trębacz z OSP Dulowa

Uchwałą Prezydium Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożar-

Antyterroryści na Dniu Kadeta

Po przerwie spowodowanej pandemią, Liceum Ogólnokształcące
w Trzebini kolejny raz zaprosiło do udziału w Dniu Kadeta. Frekwencja
dopisała. W ciągu kilku godzin trwania imprezy placówkę odwiedziło
kilkaset osób, głównie uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych, którzy stoją właśnie przed wyborem szkoły, gdzie będą kontynuowaćnaukę.
Młodzież miała okazję poznać nie tylko
specyfikę pracy służb mundurowych.
Na Dniu Kadeta byli obecni strażacy, policjanci, służba więzienna i miłośnicy mili-

tariów. Społeczność szkoły przygotowała
pokaz antyterrorystyczny, by w praktyce
pokazać, czego uczą się na co dzień. Ten
punkt programu podobał się najbardziej.

Bez konieczności
wychodzenia
z domu

Od maja w Punkach Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych
zaczęły funkcjonować indywidualne karty z kodem kreskowym. By je otrzymać, nie trzeba
iść do siedziby związku. Wniosek
o kartę można złożyć elektronicznie przez platformę ePUAP,
używając Profilu Zaufanego.

Warunkiem wydania karty jest posiadanie aktywnej deklaracji śmieciowej
oraz brak zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nowy system z kartami zbliżeniowymi
ma usprawnić działanie PSZOK-ów
i zmniejszyć powstające niekiedy kolejki, a także pomóc w dokładniejszym
sprawdzaniu tego, kto oddaje odpady do
Punktów oraz weryfikowaniu obowiązujących limitów.

Uczestnicy i osoby odpowiadające za realizację pokazu

NASZ RAPORT

Roboty idą pełną parą

Na kilku drogach w gminie kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami w ruchu, co ma związek
z prowadzonymi tam pracami remontowymi.
▶ W centrum miasta trwa remont ul.
Ochronkowej. Prace obejmują liczący około 200 metrów odcinek od skrzyżowania
z drogą krajową nr 79 do wysokości betonowego parkingu. Na pozostałym odcinku nowy asfalt położono w poprzednich
latach w ramach budowy strefy gospodarczej. Prace wykonuje Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowo-Transportowe „HANDREM” Wiesław
Słowik z Płazy za kwotę blisko 749 tys. zł.
Na realizację zadania gmina pozyskała
dofinansowanie z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg. Termin zakończenia prac
wyznaczono na 31 maja.
▶ W Czyżówce drogowcy przebudowują ul. Kasztanową. Inwestycję za ponad
400 tys. zł realizuje ta sama firma, co remont ul. Ochronkowej – HANDREM z Płazy.
Nowa nawierzchnia pojawi się na liczącym
około 380 metrów odcinku. Dodatkowo,
w celu zabezpieczenia jezdni, powstanie
mur oporowy o długości 24 metrów. Prace
mają się zakończyć do lipca.
▶ W Dulowej ruszyła przebudowa ul. św.
Floriana. To kolejny etap realizacji przedsięwzięcia. W ubiegłym roku nowa nawierzchnia pojawiła się na odcinku od skrzyżowania
z drogą krajową nr 79 do skrzyżowania z ul.
Kazimierza Wielkiego, a także na fragmencie ul. Brata Alberta (od skrzyżowania z ul.
św. Floriana do przepustu na potoku
Dulówka). Teraz drogowcy przebudowują odcinek od miejsca zakończenia I etapu. Koszt zadania to blisko 497 tys. zł.

Remont ul. Ochronkowej potrwa do 31 maja

Prace realizuje Rejon Robót Drogowych
DROG-BUD z Alwerni. Potrwają do 22 lipca.
▶ Na 22 lipca wyznaczono także termin zakończenia rozbudowy ul. Leśnej
w Pile Kościeleckiej. Za kwotę 245 tys. zł
roboty realizują Usługi Drogowo-Transportowe Stanisław Koryczan z Witeradowa. Zadanie obejmuje dodatkowo
przebudowę istniejącej, napowietrznej
sieci teletechnicznej.
▶ Termin zakończenia budowy ul. Przy
Grobli w Młoszowej wyznaczono na
22 czerwca. Za kwotę nieco ponad 338 zł
prace wykonują Usługi Ziemno-Budowlane ZIEMBUD Łukasz Pałka z Czernej.
Zadanie obejmuje budowę drogi we-

wnętrznej o długości blisko 130 metrów,
co wiązać się będzie z koniecznością obniżenia istniejącego gazociągu.
▶ Przed nowym rokiem szkolnym ma
być gotowy również początkowy odcinek
ul. Wiśniowej w Psarach. Realizację robót
gmina zleciła spółce BOLTECH z Bukowna
za kwotę ponad 163 tys. zł. Prace mają się
rozpocząć niebawem.
▶ Podobnie jest z przebudową ul. Ostra
Góra w Myślachowicach. W przetargu wystartowało czterech oferentów. Wysokość
najtańszej oferty wynosi 204 172 zł, czyli
mniej niż gmina chciała przeznaczyć na ten
cel. Na realizację prac wykonawca będzie
miał 3 miesiące od podpisania umowy.

Za bezmyślność niektórych płacimy wszyscy

200 ton piasku przywieziono na plażę trzebińskiego Balatonu, by goście mieli gdzie wypoczywać.
Teren uprzątnięto, wykarczowano samosiejki i w ramach możliwości naprawiono to, co na bieżąco
niszczą ludzie. A lista rzeczy do naprawienia była długa.
- Regularnie wyrywane są ławki i znaki
wraz z betonowym posadowieniem. Jeden z nich ktoś wrzucił do wody i teraz
potrzeba jest pomoc nurków, by go wydostać – mówi Michał Walczyk, kierownik
referatu gospodarki komunalnej w Urzędzie Miasta w Trzebini.
Jest także problem z usunięciem znaków
i napisów, zostawianych na drzwiach,
ścianach, a nawet umywalkach. Trudno
je zmyć. Niszczone są także elementy pływających pomostów, wyrywane kosze na
śmieci. Podobnie jest na terenie Ośrodka
Rekreacyjnego „Chechło” w Trzebini.
- Jeśli chodzi o akty wandalizmu tam
sytuacja jest jeszcze gorsza. Niestety,
niektórym się wydaje, że jak wstęp jest
bezpłatny i wszystkie znajdujące się tam
atrakcje również, to nie trzeba tego szanować – ubolewa Michał Walczyk.

Dlatego na czas jesienno-zimowej przerwy gmina była zmuszona zamknąć
obiekty sanitariatów. Gdy pomieszczenia nie były pod stałym nadzorem
zarządcy, niemal za każdym razem
dochodziło tam do aktów wandalizmu
i kradzieży. Urwano m.in. prysznice,
grzejniki, nawet umywalki. Część osób
zostawiła po sobie ogromny nieporządek. Toalety otwarto 1 maja wraz z rozpoczęciem sezonu. Na miejscu jest już
bowiem wybrany w przetargu zarządca kąpieliska.
- Na bieżąco doglądamy zarówno
Chechła, jak i Balatonu. Zależy nam na
jak najwyższym standardzie oferowanych usług. Niestety, niemal po każdym
weekendzie mamy pełne ręce roboty.
Za bezmyślność niektórych, płacimy
potem wszyscy – komentuje kierownik Walczyk.

Tomasz Żołądź, zastępca burmistrza Trzebini, oraz Michał Walczyk, kierownik referatu
gospodarki komunalnej w Urzędzie Miasta
w Trzebini, doglądają prac remontowych
nad Balatonem

Dla mieszkańców to ważne zadania

Z radną Katarzyną Majewską rozmawiamy o remontach i inwestycjach realizowanych, bądź
planowanych do realizacji na osiedlach Górka, Trzebionka i Wodna

Biuletyn Gminny „Z serca Trzebini”:
Górka, Trzebionka, Wodna kojarzyły się
przed laty głównie z przemysłem. Dziś to
popularny rejon do zamieszkania.
Katarzyna Majewska: Powstaje tu wiele nowych domów. Szczególnie na granicy pomiędzy osiedlem Trzebionka a osiedlem Górka,
na Wodnej w kierunku Gór Luszowskich czy
Podbuczynie. Do centrum jest stąd naprawdę niedaleko, a są tu miejsca bardzo urokliwe,
gdzie dobrze się mieszka i wypoczywa.
Nie brakuje też pewnie problemów.
Z jakimi najczęściej zgłaszają się do pani mieszkańcy?
- Wnioskują głównie o drogi, ich naprawę,
budowę, czy oświetlenie. Niestety, w wielu
przypadkachrealizacjazadańniejestmożliwa.
Iczęstonajwiększymproblememnie sąnawet
finanse, co nieuregulowany stan gruntów zajętych pod drogi. Bardzo wiele terenów jest w
rękach prywatnych, nadleśnictwa, czy Spółki
RestrukturyzacjiKopalń.Staramysiętoregulować.Ale tonie sąproste sprawyizregułytrwają
latami. Niedawno udało się pozyskać od SRK
część terenów przy ul. Podbuczyna, co umożliwidokończenie oświetleniadrogiodskrzyżowania z ul. 1 Maja w kierunku Podbuczyny. To
ogromny sukces. Kolejny to pozyskanie terenów od spółki, gdzie funkcjonuje plac zabaw
na tzw. Swytach na osiedlu Górka. Do tej pory
nie był to teren gminny, więc gmina nie mogła
tam inwestować. Teraz jest to możliwe. Myślimy już o doświetleniu tego miejsca, ogrodzeniu,doposażeniuplacuzabaw.Planowanejest
także wykonanie ciągu pieszo-rowerowego
wzdłuż ul. 1 Maja na odcinku od skrzyżowania
z ul. 1000-lecia w kierunku os. Podbuczyna.
Po wielu latach starań, wreszcie uwzględniono w planie przebudowę ul. Rolnej.
- W tym roku ma być gotowa dokumentacja
projektowa przebudowy drogi. Znając zakres
pracichkoszt,będęczynićstaraniaouwzględnienie realizacjizadaniawbudżecie.Właśnie tu
powstaje wiele domów.Bezpiecznyiwygodny
dojazdjesttamniezbędny.Odstronyul.Styczniowej droga jest stosunkowo wąska i nie ma
możliwościjejposzerzenia.Powstanątamjednak specjalne mijanki dla samochodów.
Niedawno przyszła wiadomość o pozyskaniu przez gminę 250 tys. zł na przebudowę boisk przy Szkole Podstawowej nr 3
w Trzebini.
- O realizację tej inwestycji zabiegaliśmy od
lat. Nie tylko ja, ale również moi koledzy radni, osoby pełniące tę funkcję w poprzednich
kadencjach, członkowie rady osiedlowej, nauczyciele, rodzice uczniów. Cieszymy się, że
w tej kadencji, dzięki staraniom burmistrza
Okoczuka, powstanie miejsce, gdzie wreszcie będzie można prowadzić zajęcia sportowe. Przed laty sama uczyłam się w szkole na
Trzebionce i gdy byłam uczniem na boisku
odbywały się lekcje WF-u. Teraz nie można ich
tam prowadzić. Asfalt się kruszy, w nawierzch-

Miejsca postojowe przy szkole są niezbędne.
Dodatkowo, urzędnicy zlecili izolację fundamentów budynku SP4. To też ważne zadanie,
bo placówka od lat miała problem z wodą,
która po opadach dostawała się do piwnic,
powodując zawilgocenie budynku.

Katarzyna Majewska

ni pełno ubytków. To nie jest bezpieczne miejsce dla dzieci. Tymczasem szkoła od lat kładzie nacisk na rozwój kultury fizycznej. Mamy
tylko salę gimnastyczną. Uczniowie nie mają
gdzie zagrać w piłkę na świeżym powietrzu.
Cieszę się, że możemy to zmienić.
Trzebiński urząd pozyskał też pieniądze
dla Szkoły Podstawowej nr 4 w Trzebini,
gdzie powstanie nowa droga pożarowa,
chodnik, miejsca postojowe.
- To też ważne zadanie dla lokalnej społeczności. Szczególnie dla osób dowożących dzieci
na lekcje, jak również na zajęcia do pobliskiego przedszkola. W godzinach porannych oraz
popołudniowych ciężko tamtędy przejechać.

To pani trzecia kadencja radnej Rady Miasta Trzebini. Co uważa pani za swój największy sukces?
- Przez te wszystkie lata czynnie brałam
udział w pracach komisji edukacji i kultury.
Te tematy zawodowo są mi bliskie. Problemów w oświacie jest wiele. Zawsze starałam
się szukać rozwiązań, dobrych zarówno dla
nauczycieli, jak i gminy, i myślę, że w tej kwestii sporo się udało. Stworzyliśmy platformę
dialogu, potrafimy rozmawiać, współdziałać.
Na bieżąco remontowane są budynki, w których mieszczą się placówki oświatowe. Jeśli
chodzi o zadania remontowe i inwestycyjne
cieszę się, że wreszcie w tej kadencji doprowadziliśmy do końca sprawę remontu Domu
Gromadzkiego na Wodnej, budowy placu
zabaw na osiedlu Wodna, przepompowni
ścieków przy ul. Styczniowej, czy przebudowy ul. Bema. Udało się wykonać miejsca postojowe i utwardzić teren przy blokach przy
ul. 1 Maja na osiedlu Trzebionka. To może nie
są spektakularne zadania, ale ważne dla lokalnej społeczności.

Większościowy wspólnik
spółki z o.o. a sprawa ZUS
Przedmiotem kontroli ZUS często są spółki z o.o., w których jest kilku wspólników,
z czego jeden posiada większość udziałów (<90%), a pozostali resztę. Wówczas
większościowy wspólnik określany bywa
jako dominujący, a mniejszościowy jako
iluzoryczny. Ma to związek z tzw. optymalizacją składkową, która polega na tym, że
większościowy wspólnik nie musi odprowadzać składek do ZUS. Niestety ZUS się
z tym nie zgadza, wydając decyzje, w których obejmuje większościowego wspólnika ubezpieczeniom społecznym, ale
już jako wspólnika jednoosobowej spółki
z o. o. Tenże wspólnik według przepisów
uważany jest jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność, czyli musi odprowadzać składki do ZUS. Nieraz kontrole
obejmują wiele lat wstecz i powodują
kłopoty finansowe. Twierdzenia ZUS są
wątpliwe pod względem ich prawidłowości. Otóż, ustawa systemowa nie zawiera
definicji jednoosobowej spółki z o.o.,
natomiast taką definicję zawiera Kodeks
spółek handlowych. I definicja nam mówi,
że spółka jednoosobowa to spółka z o.o.,
której wszystkie udziały należą do jednego wspólnika. Orzecznictwo potwierdza,
że przypisanie większościowemu wspólnikowi tytułu ubezpieczenia społecznego
(osoby prowadzącej pozarolniczą działalność) nie ma usprawiedliwionej podstawy

Materiał partnerski

prawnej, bowiem na gruncie przepisów za
osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uznaje się wyłącznie wspólnika jednoosobowej spółki z o.o.
Otóż, powyższe uwagi dotyczą zasadniczo tylko takiej sytuacji, w której większościowy udziałowiec nie pozostaje
w stosunku pracy ze spółką. Wtedy
można śmiało bronić stanowiska, że
objęcie udziałów, choćby w nieznacznej części w spółce z o.o. przez innych
udziałowców wyłącza możliwość objęcia wspólnika większościowego ubezpieczeniom społecznym jako osobę
prowadzącą działalność gospodarczą.
Czyli potraktowania go mimo innych
udziałowców jako jednoosobowego
wspólnika. W przypadku natomiast jednoczesnego pozostawania w stosunku
pracy sytuacja mocno się komplikuje.
Z tym jednak wiąże się wiele innych
okoliczności, które zasługują na osobne
omówienie. Tutaj warto zapamiętać, że
za osobę prowadzącą pozarolniczą
działalność uważa się wspólnika
jednoosobowej spółki z o. o., czyli
za osobę prowadzącą pozarolniczą
działalność nie uważa się wspólnika
wieloosobowej spółki z o.o.
Radca Prawny Krzysztof Bogusz
www.radcykontrazus.pl

To nie jest tylko problem Trzebini

Pracodawca teoretycznie ma dać wolne ochotnikowi, gdy jest wzywany jest do akcji.
W praktyce bywa jednak, że zwolni go raz, drugi, trzeci, a za czwartym przyjmie w jego miejsce kogoś innego – mówi Michał Szklarczyk, komendant Miejsko-Gminny OSP RP Trzebini.

Biuletyn Gminny „Z serca Trzebini”:
Zakończył się cykl zebrań ochotniczych straży w gminie.
Michał Szklarczyk: – I z przykrością muszę
stwierdzić, że jest nas coraz mniej. O ile
w 2019 roku nasze jednostki zrzeszały 294
ochotników, dziś jest ich 246. Największy
spadek odnotowujemy wśród młodzieży.
Część przeszła w szeregi czynnych członków, część po prostu zrezygnowała. Ze 106
młodzieżowców, pozostało 44.
Co może być tego powodem?
- Pandemia na pewno nam nie pomogła.
Przez ostatnie lata nie można było organizować ćwiczeń w terenie, szkoleń w remizach, konkursów, zawodów pożarniczych.
Spora część młodych ludzi odeszła. Bywa
też, że ktoś przychodzi do straży i okazuje
się, że to zajęcie nie spełnia jego oczekiwań, więc po jakimś czasie rezygnuje.
Część zwyczajnie nie ma na to czasu.
To nie jest tylko problem naszej gminy. Tak
jest w całym kraju.
Kilka lat temu druhowie podnosili, że
gdyby praca w OSP wliczała się do emerytury, chętnych na pewno byłoby więcej. Przepisy w tej kwestii się zmieniły.
- Doczekaliśmy wreszcie ustawy dotyczącej OSP. Zawiera ona wiele paragrafów na
temat praw i obowiązków strażaków, wypadków, ubezpieczeń. Jest też o dodatku
do emerytur. Na razie mowa o kwocie
200 zł brutto, którą dolicza się do wypracowanej emerytury. By ją otrzymać, trzeba
jednak spełnić kilka warunków. Mieć wiek
emerytalny i dodatkowo wypracowanych
25 lat wyjazdowych w przypadku mężczyzn i 20 lat w przypadku kobiet. To dość
skomplikowane, by obliczyć ten czas. Dziś
są komputery, wszystko dokumentujemy. Tymczasem przed laty tego nie było.
Lat wyjazdowych trzeba szukać w kronikach, zapiskach. Nie zawsze jest to możliwe.
Te 200 zł nie wszystkich też przekonuje.
Trzeba pamiętać, że zdecydowana większość strażaków ochotników to osoby czynne zawodowo. Dawniej nie było problemu
ze zwolnieniem z pracy na czas udziału akcji. Dziś teoretycznie pracodawca też ma
dać wolne ochotnikowi, gdy jest wzywany.
W praktyce bywa jednak, że zwolni go raz,
drugi, trzeci, a za czwartym przyjmie w jego
miejsce kogoś innego.
Jest problem z wyjazdowością?
- W naszych jednostkach póki co nie ma.
Zawsze znajdzie się grupa osób, gotowych
do działania. Ale coraz częściej słyszy się od
kolegów, że nie ma komu jechać do pożaru,
bo ludzie pracują.

Michał Szklarczyk

Która z trzebińskich jednostek OSP jest
najbardziej mobilna?
- To nie my rozdysponowujemy ochotników do akcji. Robi to dyżurny PSP.
To on decyduje, którą jednostkę OSP
wezwać do pomocy. Najczęściej są to
straże, włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W przypadku naszej gminy są to: OSP Bolęcin,
OSP Myślachowice i OSP Psary. Bywa
też tak, że dyżurny wzywa jednostki, na
terenie których dochodzi do zdarzenia.
W jednostkach OSP widać coraz więcej kobiet.
- W Trzebini nie ma jednostki, w której nie
byłyby pań. Co więcej, o ile przed laty zajmowały się głównie sprawami organizacyjnymi, były raczej strażakami wspierającymi,
dziś coraz więcej kobiet ma uprawnienia
i wyjeżdża do akcji. Nie mają żadnych przywilejów czy taryfy ulgowej. Realizują te
sama działania, co panowie i radzą sobie dobrze.
Czego na ten moment brakuje strażakom, jeśli chodzi o wyposażenie jednostek?
- Nie ma braków na stanie. Wszystkie jednostki są w pełni wyposażone, z tą różnicą,
że niektóre posiadają młodszy sprzęt czy
wozy bojowe, inne starszy. Skończyły się
czasy kupowania na wyrost, na zasadzie
są pieniądze i trzeba je wydać. W przypadku
sprzętu OSP zakup to tylko część wydatku.
Bo trzeba go legalizować, zlecać okresowe
przeglądy. Dlatego teraz finansujemy zakup
wyłącznie niezbędnych rzeczy.
Strażacy z OSP Trzebinia od lat wnioskują o budowę nowej remizy.

- I są spore szanse, że wreszcie się doczekają. Jak poinformował mnie burmistrz,
jeszcze w tej kadencji ma powstać projekt
budowy remizy. Gdy dokumentacja będzie
gotowa, będziemy zabiegać o realizację inwestycji. W planach mamy także termomodernizację strażnicy w Płokach. To jedyny
obiekt, który wciąż nie jest ocieplony.
Na stanowisku komendanta miejsko-gminnego OSP jest pan stosunkowo
niedługo, bo od jesieni ubiegłego roku.
- Ale ochotnikiem jestem od 30 lat. Wstąpiłem w szeregi OSP, jako dwunastolatek.
Od 20 lat pracuję w PSP. Nasza praca ciągle ulega zmianom, dochodzą nam nowe
obowiązki. Dawniej, by ugasić pożar samochodu, wystarczyły dwie osoby. Dziś, gdy
po drogach jeżdżą elektryczne pojazdy,
ugaszenie takiego pożaru jest dużo bardziej skomplikowane. Niemal na co drugim
dachu w gminie są zamontowane panele
słoneczne, które też zwiększają ryzyko pożaru. Staram się nabytą wiedzą i doświadczeniem dzielić z pozostałymi ochotnikami
podczas prowadzonych szkoleń, ćwiczeń
oraz działań ratowniczo gaśniczych.
Co najbardziej podoba się panu
w tej pracy?
- Odbiór społeczny. To bardzo miłe, że
mieszkańcy dostrzegają to, co robimy na
co dzień. Szanują nas i są nam wdzięczni.

Miejsce na Twoją reklamę.
Już od 60 zł brutto!
Zamów:
biuletyn@mbp.trzebinia.pl

Trzebińska Liga Siatkówki za nami

Warto tam być

Zagrają młodzi, zdolni ludzie
20 maja, o godz. 18.00, w Dworze Zieleniewskich w Trzebini odbędzie się „Koncert Majowy” w wykonaniu uczniów
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
im. J. Garści w Chrzanowie. Wstęp wolny.

To jedno z wielu wydarzeń, organizowanych w ramach akcji „Trzebinia Miastem Sportu”,
jaka realizowana jest z inicjatywy radnych Mariusza Brzózki i Piotra Szybalskiego, a także
burmistrza Jarosława Okoczuka. W zorganizowanej po raz pierwszy Trzebińskiej Lidzie Siatkówki wzięło udział 10 drużyn z powiatu chrzanowskiego i gminy Krzeszowice. Zawodnicy
rywalizowali przez dziesięć tygodni w sali gimnastycznej przy szkole w Myślachowicach.
Wygrali „Wtorkowi” z Chrzanowa. II miejsce wywalczyli „Paraolimpijczycy” Trzebinia, a III –
„Victoria” Trzebinia. Na tym nie koniec sportowych emocji. Pomysłodawcy zapraszają na kolejne wydarzenie. W czerwcu nad trzebińskim Balatonem odbędzie się turniej piłki plażowej.

„Pozorantka” - Alexandra Andrews
Florence zawsze chciała
zostać pisarką. Po przeprowadzce z Florydy do
Nowego Jorku, gdzie
udało jej się znaleźć
pracę w wydawnictwie, wydawało się, że
jest coraz bliżej realizacji swojego marzenia.
Niestety, problemem
okazał się brak weny
twórczej.
Wielokrotnie próbowała napisać coś ciekawego, ale z marnym
skutkiem. Po pewnej
niezręcznej sytuacji
Florence traci pracę
w wydawnictwie, ale
w tym samym momencie i jak za sprawą czarodziejskiej
różdżki, dostaje propozycję pracy jako asystentka u tajemniczej pisarki
tworzącej pod pseudonimem Maud
Dixon. Nikt tak naprawdę nie wie, kim
jest Maud. Nie wiadomo nawet, czy to
kobieta, czy mężczyzna. Dla Florence
jest to jak gwiazdka z nieba, po którą
nie zawaha się sięgnąć. Wyjeżdża więc
na prowincję, aby podjąć pracę u tajemniczej pisarki.
Na miejscu okazuje się, że pod pseudonimem kryje się Helen Wilcox; a zatem jedną zagadkę mamy rozwiązaną.
Hellen to dość ekscentryczna kobieta, niełatwa w codziennym życiu, ale
Florence wszystkie jej humorki znosi,
bo przecież każdy artysta ma prawo
do swoich dziwactw. Tym bardziej, że
Florence od dawna jest wielbicielką jej
talentu. Helen zrzuca na barki swojej
asystentki opiekę nad całym swoim
życiem. Florence odpowiada na jej maile, zajmuje się kontem bankowym,
na którym odkrywa dosyć pokaźną
sumkę oraz właściwie wszystkimi spra-

wami, którymi w życiu
codziennym trzeba się
zajmować. Można powiedzieć, że asystentka o swojej pracodawczyni wie prawie
wszystko. Ale czy na
pewno wszystko?
Po kilku tygodniach
sielankowej pracy Helen proponuje wspólny
wyjazd do Maroka celem zebrania materiałów do nowej książki.
Kobiety wyjeżdżają
więc do malowniczego Marrakeszu.
Wszystko wydaje się
układać pomyślnie.
Urocze zabytki, relaks
na plaży, pyszne drinki. Nic nie zwiastuje nieszczęścia, gdy nagle nieoczekiwany wypadek samochodowy komplikuje
sytuację bohaterek dosyć mocno. Pytanie, czy aby nieszczęście nie zamieni
się paradoksalnie wyjątkowo w pozytywny zwrot akcji dla jednej z nich.
Bo co wtedy, kiedy dostaniemy szansę
na bycie kimś innym? Kimś, kim zawsze
chcieliśmy być. Czy to się zawsze opłaca? Jak wysoką cenę trzeba zapłacić za
swoje marzenia?
Ta opowieść jest zdecydowanie warta polecenia. Na początku rozwija się
dość leniwie, trochę jak lekki podmuch
wiatru w upalny dzień. Z każdą jednak
stroną akcja nabiera rozpędu i serwuje
nam emocjonujący rollercoster, a już
samą końcówkę czyta się z zapartym
tchem. Czy warto skraść czyjąś tożsamość? Aby się tego dowiedzieć trzeba
koniecznie przeczytać tę pozycję.
Aneta Leś
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Adama Asnyka w Trzebini

Dni Kultury Chrześcijańskiej
Do udziału w nich zaprasza Sanktuarium Matki Bożej w Płokach. Zaplanowane są w dn. 20-21 maja. W ramach
wydarzenia zorganizowane zostaną
konkursy recytatorski oraz piosenki
religijnej. Szczegółowe informacje na
stronie internetowej TCK.
Dla miłośników kina
Na kolejny seans w ramach popularnego cyklu Kinobzik zapraszamy w poniedziałek, 23 maja, o godz. 18.00. Tym razem zobaczymy film Pedro Almodóvara
„Matki równoległe”. Wstęp wolny.
Od opery po szlagiery
To tytuł koncertu, jakie rozpocznie się
28 maja, o godz. 16.00, w Domu Kultury Sokół” z okazji Dnia Matki i Dziecka.
Wystąpi Jan Wolański z Jaworzna
uczestnik The Voice Seniors.
Jan Wolański to były solista Opery Narodowej oraz Zespołu „Śląsk", współpracował też z Warszawską Operą Kameralną.
Śpiewu uczył się w chórze chłopięcym
przy Filharmonii Krakowskiej. W „Śląsku”
spędził 10 lat. W tym czasie podjął studia
na Akademii Muzycznej w Katowicach.
Występował na największych festiwalach operowych, nagrywał płyty. Dziś
wraz z córką organizuje koncerty, na których wykonują razem standardy jazzowe
i utwory musicalowe. Bilet w cenie 20 zł.

Druty i szydełko

Od maja w trzebińskiej bibliotece ruszyły spotkania osób lubiących prace ręczne na szydełku
i na drutach.
Odbywają się w środy, co dwa tygodnie,
o godz. 15.30 w głównej siedzibie MBP
przy ul. Narutowicza. Placówka zachęca do udziału w spotkaniach wszystkich,
którzy chcą poznać „tajemnice oczek”.
Więcej informacji pod numerem telefonu
32 612 13 98 wew. 102.

Offroad w sercu
Trzebini

