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Przy 20 przejściach 
 na drodze krajowej 

 nr 79 w Trzebini zamontowano 
 dodatkowe oświetlenie s. 2

Otwarto Trzebiński Park Rozrywki.  
To jedyne miejsce w okolicy z salą 

do jazdy na wrotkach s. 4

Z wizytą u pań 
 z Koła Gospodyń Wiejskich 

 w Karniowicach s. 7

Maria Wentrys skończyła 100 lat. 
Jest jedną z czterech 

stulatek w gminie s. 5

Gmina otrzymała 
 ponad 771 tys. zł 

 na zakup nowoczesnego 
sprzętu dla szkół s. 3

W prestiżowym plebiscycie Eko-Hero 
Małopolski 2021 Trzebinia zdobyła 
pierwsze miejsce w kategorii gmin 

powyżej 30 tys. mieszkańców s. 3

Świąt pełnych 
radości, spokoju 

i rodzinnego ciepła 
życzy 

 Redakcja Biuletynu
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Z serca Trzebini

Zaczęła funkcjonować jako 
jeden z siedmiu punktów bi-
bliotecznych Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Myślacho-
wicach w roku 1949. 

Są wyniki rządowego konkursu „Rosnąca Odporność”. Trzebinia 
uzyskała najwyższy przyrost poziomu w pełni zaszczepionych 
mieszkańców przeciwko COVID-19 w powiecie chrzanowskim. 
W nagrodę otrzyma aż 1 000 000 złotych!

Warto zaznaczyć, że wspomniana 
Biblioteka z Myślachowic przez pe-
wien czas była „konkurencją” dla Bi-
blioteki Publicznej w Trzebini. Punk-
ty te stopniowo były zamykane lub 
przekształcane, co miało związek ze 
zmianami terytorialnymi w obrębie 
gminy. W roku 1959 działały już tylko 
dwa; ten w Czyżówce i w Płokach. Peł-
noprawną filią Biblioteki w Trzebini 
punkt w Czyżówce, w wyniku starań 
ówczesnego sołtysa, stał się dopiero 
w 1979 roku. Obecnie filia nr 7 mieści 
się w Wiejskim Domu Kultury w Czy-
żówce przy ulicy Szkolnej 15, a jej 
pracownikiem od wielu lat pozostaje 
Ryszarda Osiecka.

Co czytają nasi Użytkownicy z Czy-
żówki? Panie tradycyjnie najczęściej 
sięgają po literaturę obyczajową, 
między innymi po książki Katarzyny 
Michalak, Magdaleny Witkiewicz czy 
Agnieszki Krawczyk. Panowie – też 
tradycyjnie – wybierają literaturę 
sensacyjną, przygodową i kryminały. 
Dzieci natomiast najczęściej przycho-
dzą po lektury.

Część tej kwoty burmistrz Jarosław 
Okoczuk chciałby wydać na realiza-
cję zadania, zaproponowanego przez 
mieszkańców gminy. Stąd pomysł orga-
nizacji konkursu. Zostanie on ogłoszony 
w pierwszym kwartale 2022 roku.

- Gmina otrzymała nagrodę dzięki od-
powiedzialnej postawie mieszkańców. 
Dlatego postanowiłem podzielić pie-
niądze przy ich współudziale i akceptacji 
– podkreśla burmistrz Okoczuk. I przy-
pomina, że samorząd zrobił naprawdę 

wiele, by umożliwić chętnym zaszczepie-
nie się przeciwko Covid-19. W połowie 
maja w budynku Szkoły Podstawowej 
nr 8 w Trzebini powstał powszechny 
punkt szczepień. Mimo, że z czasem 
zainteresowanie nim zaczęło maleć, 
nie było decyzji o jego zamknięciu, 
co zaprocentowało. Dodatkowo urucho-
miono specjalną infolinię, za pośrednic-
twem której mieszkańcy mogą ustalać 
termin szczepień. Telefony odbierają 
pracownicy Urzędu Miasta w Trzebini. 
Tel. 788 550 263.

1 000 000 złotych nagrody 
dla Trzebini 

„Z serca Trzebini” – Biuletyn Gminny
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Tężnia solankowa w rejonie Zalewu Chechło

Poznaj naszą
bibliotekę:
Filia nr 7 
w Czyżówce Na terenie Ośrodka Rekre-

acyjnego Chechło w Trzebini 
powstała tężnia solankowa. 
To pierwszy taki obiekt w powie-
cie chrzanowskim.

Po paru latach, kolej otwarła 
przejazd pod wiaduktem nad 
ulicą Dworcową w Trzebini.

30 zawodników i 2 trenerów 
otrzymało od Burmistrza Mia-
sta Trzebini nagrody finansowe 
za wysokie wyniki we współza-
wodnictwie sportowym. 

Tężnia stanęła w sąsiedztwie placu za-
baw. To kolejna darmowa atrakcja nad 
Chechłem. Można tam usiąść, odprężyć 
się, skorzystać z mikroklimatu swoistego 
dla tężni solankowej. Przebywanie w jej 
otoczeniu pomaga w oczyszczeniu płuc 
z gromadzących się z nich pyłów, wspie-
ra leczenie wybranych, przewlekłych 
chorób dróg oddechowych. Inhalacja 
powinna trwać minimum 30 minut. 

Tężnia jest ogólnodostępna. Może być 
czynna wyłącznie w miesiącach z dodat-
nią temperaturą. 

Budowa obiektu nad Chechłem koszto-
wała 136 800 zł. Gmina otrzymała na ten 
cel dofinansowanie z programu „Mało-
polskie Tężnie Solankowe” w wysokości 
95 695,84 zł.

Tym samym kierowcy zyskali alterna-
tywne połączenie pomiędzy Trzebinią 
a Chrzanowem. Wielu, by ominąć korki na 
drodze krajowej nr 79 łączącej obie gmi-
ny, z połączenia korzysta. Tym bardziej, 
że jazda ul. Dworcową to przyjemność. 
Nie ma tam dziur, ani kolein. W ubiegłym 
roku burmistrz zlecił przebudowę drogi. 
Dziś na całym jej odcinku jest nowy asfalt. 
Dodatkowo w tym roku gmina zrealizo-
wała kolejne przedsięwzięcie w rejonie 
dworca kolejowego. Przy ul. Dworco-
wej powstał nowy parking na ponad 
100 miejsc postojowych.

Do urzędu wpłynęło w sumie 36 wnio-
sków o przyznanie pieniędzy. Dwa z nich 
nie spełniały wymogów uchwały i nie by-
ły rozpatrywane. Dwa kolejne wycofały 
kluby. Ostatecznie komisja, w skład któ-
rej weszli radni: Mariusz Brzózka (prze-
wodniczący) oraz Marek Harwes, Piotr 
Szybalski, Halina Henc rozpatrzyła pozy-
tywnie 32 wnioski. Pula nagród wyniosła 
21 600. Zawodnicy otrzymali od 250 zł  
do nawet 4 000 zł.

Lista nagrodzonych osób dostępna jest 
na trzebinia.pl

Jedyne takie 
miejsce 
w powiecie

Dworcowa 
przejezdna na 
całej długości

W uznaniu za 
wysokie wyniki
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Nowe oświetlenie na pasach na ul. Krakow-
skiej (w sąsiedztwie Zespołu Szkół Ekono-
miczno-Chemicznych w Trzebini). Właśnie 
w tym miejscu wcześniej dochodziło do wy-
padków z udziałem pieszych

Aż przy 20 przejściach dla pie-
szych na drodze krajowej nr 79 
w Trzebini zamontowano dodat-
kowe oświetlenie. Piesi, pod-
chodzący do pasów po zmroku, 
są teraz dużo bardziej widoczni.

771 300 zł pozyskała Gmina Trzebinia z rządowego programu 
Laboratoria Przyszłości na zakup nowoczesnego sprzętu dla szkół.

W prestiżowym plebiscycie Eko-Hero Małopolski 2021 Trzebinia 
zdobyła pierwsze miejsce w kategorii gmin powyżej 30 tys. miesz-
kańców, wyprzedzając Tarnów czy Andrychów.

- O konieczności doświetlenia przejść dla 
pieszych na drodze krajowej mówiło się od 
wielu, wielu lat. Gdy otrzymałem sygnał 
od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad, że to zadanie jest możliwe 
do realizacji, od razu zdecydowałem się 
na współpracę. Wygospodarowałem aż 
milion złotych, by ogłosić przetarg na re-
alizację inwestycji. Nie było to łatwe, bo 
wcześniej taki wydatek nie był planowa-
ny w budżecie. Bezpieczeństwo mieszkań-
ców jest jednak najważniejsze – podkreśla 
burmistrz Jarosław Okoczuk. 

Ostatecznie doświetlenie 20 przejść dla 
pieszych kosztowało przeszło 628 tys. zł. 
Koszt nadzoru inspektorskiego to kolejne 
14 tys. zł. Prace zostały wykonane i odebra-
ne przez pracowników urzędu. Wkrótce, 
zgodnie z umową, GDDKiA zwróci trzebiń-
skiemu samorządowi poniesiony wydatek.

W ramach realizacji zadania zamontowa-
no dodatkowe lampy na 15 przejściach 
dla pieszych na odcinku od Woli Filipow-
skiej do granicy z Chrzanowem, m.in. 
w Dulowej, w centrum Młoszowej, przy 
Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicz-
nych w Trzebini, przy ul. Krakowskiej, Ko-
ściuszki i Długiej w Trzebini. Dodatkowo 
doświetlono pięć przejść na wlotach dróg 
podporządkowywanych, w tym m.in. 
przy ul. świętego Stanisława (w rejonie 
przystanków autobusowych i dojścia do 
sklepu Intermarche) czy ul. Młoszowskiej 
na osiedlu Widokowym.

- Ta inwestycja była bardzo potrzebna. 
Zdecydowanie poprawiło się bezpie-
czeństwo pieszych. Dużo rozmawiam 
z mieszkańcami i wszyscy są zadowo-
leni – mówi radny Paweł Jasic z osiedla 
Salwator w Trzebini.

Pieniądze otrzymają wszystkie gminne 
szkoły podstawowe. Przykładowo do Szko-
ły Podstawowej nr 6 trafi blisko 73 tys. zł.

- W ramach tzw. pakietu produktów 
podstawowych zakupimy z tych pienię-
dzy między innymi drukarkę 3D, aparat 
fotograficzny, statyw do aparatu, mi-
krofon, zestaw oświetleniowy, gimbala, 
czy stację lutowniczą. To wszystko na 
pewno pozwoli na urozmaicenie za-
jęć informatycznych czy technicznych. 
Sprzęt fotograficzny przyda się także 

SP 3 - 70 000 zł, SP 4 - 60 000 zł
SP5 - 70 000 zł, 
SP6 - 72 900 zł
SP8 - 158 400 zł,  
SP w Bolęcinie - 60 000 zł

SP w Dulowej - 70 000 zł,
SP w Lgocie - 60 000 zł,  
SP w Myślachowicach - 60 000 zł 
SP w Psarach - 30 000 zł 
ZS-P w Młoszowej - 60 000 zł

do dokumentowania tego, co dzieje się 
w szkole. W ramach pakietu dodatkowe-
go chcemy doposażyć pracownię języko-
wą. Nasza szkoła uczestniczy w realizacji 
programu Erasmus, dlatego  stawiamy na 
naukę języków obcych – mówi Agnieszka 
Rudol, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 
6 na osiedlu Gaj w Trzebini, dodając, że 
w realizacji projektu szkoła korzystała 
z doradztwa firmy zewnętrznej, która 
pomoże jak najlepiej wydatkować pie-
niądze oraz gwarantuje szkolenia w za-
kresie obsługi dostarczanego sprzętu.

Naszą gminę wyróżniono m.in. za realizację 
akcji „Trzebinia po stronie natury”. Obejmu-
je ona szereg różnych działań: eko-edukację 
dzieci i młodzieży, budowę domków dla 
owadów, budek dla jeżyków, które rozda-
wano mieszkańcom, czy Pszczelarskiej 
Ścieżki Edukacyjnej, a także akcje sprzątania 
okolicy, zbierania nakrętek, segregacji śmie-
ci. Trzebinia od lat udziela mieszkańcom 
dotacji do wymiany starych kopciuchów, 
wywozu odpadów azbestowo-cemento-
wych, gromadzenia wód odpadowych w ra-
mach programu „Trzebińska deszczówka”.
- Dzięki codziennej pracy i podejmowanym 

inicjatywom, od tych najdrobniejszych jak 
sadzenie drzew po duże inwestycje, staliśmy 
się pięknym, zielonym zakątkiem Małopol-
ski z licznymi terenami do rekreacji i wy-
poczynku – mówił podczas uroczystej gali 
w Krakowie burmistrz Jarosław Okoczuk.

Trzebinia, jako laureat pierwszego miejsca, 
oprócz statuetki i dyplomu, będzie miała 
okazję pokazać się w specjalnym dodatku do 
Gazety Krakowskie j- organizatora konkursu. 
Filmy prezentujące osiągnięcia gminy nagra 
i wypromuje Telewizja Eko Małopolska.

Piesi czują 
się teraz 
bezpieczniej

Nauka w praktyce

Nasza gmina eko-bohaterem
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Wrotkowisko zaprasza
Otwarto Trzebiński Park Rozrywki. To jedyne takie miejsce w Małopolsce zachodniej, gdzie 
można założyć wrotki i cieszyć się jazdą w rytm muzyki.

Park rozrywki to wspólna inicjaty-
wa burmistrza Jarosława Okoczuka 
i Adama Potockiego, dyrektora Trze-
bińskiego Centrum Kultury i zarazem 
członka zarządu powiatu chrzanow-
skiego. Wraz z najbliższymi parę lat 
temu wybrali się na wrotkowisko do 
Katowic. Właśnie wtedy zrodziła się 
myśl budowy takiego obiektu w gmi-
nie Trzebinia. 

Od pomysłu do realizacji, jak przyzna-
je burmistrz Jarosław Okoczuk, droga 
była daleka. Najpierw trzeba było zna-
leźć miejsce. Wybór padł na budynek 
domu kultury w Myślachowicach. Wła-
śnie tam mieściła się wystarczająco 
duża sala, która przez większą część 
roku stała pusta. Od centrum miasta 
budynek oddalony jest zaledwie o pa-
rę kilometrów. Dojazd samochodem 
zajmuje dosłownie kilka minut. Przy 
domu kultury jest parking. Kolejny 
znajduje się koło szkoły i boiska. To 
też miało znaczenie przy wyborze 
lokalizacji.

Projekt inwestycji opracowali architekci 
z LW Uniprojekt z Trzebini. Po skompleto-
waniu dokumentów i zezwoleń, w lipcu 
2020 roku wybrano wykonawcę robót. 
Przetarg wygrała firma Olexbud z miej-
scowości Kąty w Małopolsce. Zakres 
prac objął m.in. budowę sali do jazdy na 
wrotkach, którą można wykorzystywać 
również jako salę koncertową, montaż 
nagłośnienia, oświetlenia, klimatyzacji. 
Powstała także wypożyczalnia wrotek, 
bawialnia dla dzieci z wewnętrznym pla-
cem zabaw i częścią interaktywną oraz 
kawiarnia. 

- Sukcesywnie poszerzamy ofertę zajęć, 
umożliwiających aktywne spędzanie wol-
nego czasu w naszej gminie. Mamy pięknie 
zagospodarowane ośrodki rekreacyjne 
Chechło i Balaton, krytą pływalnię, wiele 
obiektów sportowych, teraz wrotkowisko. 
A za kilkanaście miesięcy powstanie nowo-
czesne boisko piłkarskie, na budowę któ-
rego pozyskaliśmy zewnętrzne dofinanso-
wanie. Mamy się czym chwalić –podkreśla 
burmistrz Okoczuk, dodając, że Trzebiński 

Park Rozrywki to jedyne takie miejsce mię-
dzy Krakowem a Katowicami. 

Dyrektor TCK Adam Potocki zapowiada, 
że profesjonalna sala do jazdy na wrotkach 
to dopiero początek. 

- Z czasem chcemy poszerzyć działalność. 
Złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Kul-
tury o pieniądze na utworzenie pracow-
ni kreatywnej, sensoryki i remont klatki 
schodowej w budynku. Przygotowujemy 
też kolejny wniosek do Lokalnej Grupy 
Działania na adaptację piętra budynku. 
Planujemy uruchomić tu pracownię ka-
raoke, plastyczną, czy salę baletową –  
zapowiada dyrektor Potocki.

Trzebiński Park Rozrywki nawiązał współ-
pracę z Adamem Knopem, jednym z naj-
lepszych wrotkarzy w Polsce. Organizuje 
on na wrotkowisku pokazy, a także warsz-
taty dla dzieci i młodzieży. Zainteresowa-
nie jest ogromne. W pierwszy weekend po 
otwarciu, Trzebiński Park Rozrywki odwie-
dziło ponad 400 osób.

Trzebiński Park Rozrywki czynny jest:

Od środy do piątku, w godz.       14.00 – 21.00
W soboty i niedziele, w godz.      10.00 – 21.00

Budowa Trzebińskiego Parku 
Rozrywki kosztowała 1  645  246 zł, 

w tym 620 373 zł przekazał na 
ten cel Powiat Chrzanowski.

Burmistrz Jarosław Okoczuk i starosta Andrzej Uryga podczas uroczystego otwarcia Trzebiń-
skiego Parku Rozrywki

Dzieci i młodzież chętnie uczestniczą w warsztatach jazdy na wrotkach. Fot. Joanna Potocka
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U pani Marii na urodzinach
100 lat skończyła Maria Wentrys z Karniowic. To jedna z żyjących stulatek w gminie.

Pani Maria urodziła się 23 listopada 1921 
roku. Wychowała się we wsi Dziewię-
cierz, na Rzeszowszczyźnie. W czasie 
wojny wywieziono ją na roboty przymu-
sowe do Niemiec. Miała wtedy zaledwie 
osiemnaście lat. Więcej już nie zobaczyła 
mamy ani taty. Przez cztery lata pracowa-
ła u bauera. Choć robota do lekkich nie 
należała, pamięta, że gospodarz dobrze 
ją traktował, z szacunkiem. Gdy wojna się 
skończyła, a ona wróciła do kraju, dostała 
nawet list od jego syna.

W Niemczech poznała swojego przyszłe-
go męża, Stanisława. Był żołnierzem 
wziętym w niewolę. Ślub wzięli w 1946 
roku na obczyźnie. W końcu wrócili do 
Polski. Przyjechali do Karniowic, w ro-
dzinne strony Stanisława. 

Zamieszkali w starym domu z jego sio-
strami. Pani Maria do dziś wspomina, że 
jak padał śnieg, zawiewało do izby. To 
były ciężkie czasy.

Stanisław poszedł do pracy najpierw 
na kopalnię, potem do huty. Na świat 
przyszły dzieci. Dwie córki: Helena i Bo-
gusława i najmłodszy syn Eugeniusz. 
Maria zajmowała się wychowaniem 
dzieci, pracowała też w polu, pomaga-
ła przy budowie nowego domu. Przy 
tym zawsze była zadbana i elegancka. 
Sobie i córkom szyła sukienki, kręciła 
loki. Pięknie haftowała. Wyszywane 
przez nią haftem obrazy zdobią dziś 
ściany pokoi.

-  Była perfekcjonistką we wszystkim, 
co robiła – mówią córki.

Lubiła też gotować i – jak mówią jej bliscy 
– była w tym mistrzynią. Do dziś przy-
rządza coś w kuchni. Nie przepada tylko 
za słodyczami.

- Jak ktoś mnie częstuje, nie odmówię. 
Ale czekolady nie lubię – mówi pani Maria. 
Woli konkretne potrawy – żurek, kapu-
śniak, bigos.

Dziś wnuki i prawnuki to jej największa 
radość. Mimo stu lat ma świetną pa-
mięć, dużo opowiada, cieszy się dobrym 
zdrowiem. Lubi oglądać seriale w tele-
wizji, wiadomości, przejrzy też gazety.

Ambasadorem Trzebińskiego Parku Roz-
rywki jest Adam Knop, jeden z najlepszych 
wrotkarzy w Polsce. To on sprawuje funkcję 
głównego trenera. Prowadzi też warsztaty. 
Fot. Joanna Potocka

Maria Wentrys

Miejsce na Twoją reklamę.
Już od 60 zł brutto!

Zamów:
biuletyn@mbp.trzebinia.pl
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ZUS jest państwową jed-
nostką organizacyjną,  
do której zadań należy 
w szczególności ustala-
nie prawa do świadczeń 
tj. rent, emerytur lub 
zasiłków. W skład ZUS 
wchodzą terenowe jed-
nostki organizacyjne, 
do których należy ZUS 
o/Chrzanów, obsługujący 
ubezpieczonych m. in. 
z Gminy Trzebinia. Często 
decyzje ZUS są jednak 
niekorzystne. Jeśli się 
z decyzją nie zgadzamy to należy złożyć 
tytułowe odwołanie od decyzji ZUS. Sku-
piając się na praktycznym tego aspekcie 
warto wiedzieć, jak zrobić to poprawnie. 
Przede wszystkim odwołanie składa się 
w terminie miesiąca od dnia doręczenia 
decyzji. Odwołanie składamy do Sądu, 
ale za pośrednictwem ZUS. W celu zapa-
miętania terminu rozsądnym jest zapi-
sanie sobie daty odebrania decyzji. Cza-
sami jednak ZUS wysyła decyzje listem 
zwykłym i wtedy bezpiecznie jest liczyć 
termin od daty stempla pocztowego na 
kopercie. Fizycznie  odwołanie składa 
się w budynku ZUS lub wysyła pocztą 
(listem poleconym). Pismo składa się 
w dwóch podpisanych egzemplarzach, 
do którego można, a czasami trzeba 
załączyć dodatkowe dokumenty (np. 
dokumenty medyczne, których nie 
posiada ZUS). Kolejno ZUS przesyła 
w terminie 30 dni odwołanie wraz ze 
swoimi aktami oraz odpowiedzią na od-
wołanie do Sądu. Od tego czasu wszel-
ka korespondencja będzie  przychodzi-
ła z Sądu a nie z ZUS (np. odpowiedź 

na odwołanie, wezwa-
nie na badanie biegłego 
sądowego lub wezwanie 
na rozprawę). Powinno 
to nastąpić najwcześniej 
po około dwóch miesią-
cach od złożenia odwo-
łania. Można wcześniej 
zadzwonić do sądu i, po-
dając swoje dane ustalić 
na jakim etapie znajduje 
się sprawa. Znając sygna-
turę akt sprawy w sądzie 
można także uzyskać 
elektroniczny dostęp do 

sprawy poprzez portal informacyjny. 
W tym celu zakłada się konto na owym 
portalu – informacje w tym zakresie 
znajdują się np. na stronie Sądu Rejo-
nowego w Chrzanowie. Dzięki temu 
o zmianach w sprawie informacje będą 
przychodziły mailowo. Ważną informa-
cją jest, że odwołujący jest zwolniony 
z kosztów sądowych, czyli nie ponosi 
kosztów np. opinii biegłych sądowych. 
Sprawy z odwołań dla mieszkańców 
Gminy Trzebinia odbywają się w Są-
dzie Okręgowym w Krakowie (np. renty 
i emerytury), a od niedawna również 
w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie 
(np. zasiłki, świadczenia rehabilitacyj-
ne, odszkodowania). W treści odwoła-
nia należy zaznaczyć, że wnosi się o jej 
zmianę uzasadniając swoje żądanie. 
W Internecie można znaleźć wiele dar-
mowych wzorów odwołań, w tym na 
blogu prawniczym „Odwołanie od de-
cyzji ZUS”.

Radca Prawny Krzysztof Bogusz
www.radcykontrazus.pl

Jak odwołać się od decyzji ZUS Oddział 
w Chrzanowie? Porada prawna.

Nowe zasady
przyznawania
dopłat dla
mieszkańców
do wymiany
kotła

Coraz mniej czasu na złożenie wniosku
1 lipca wszedł w życie obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wła-
ściciel (lub zarządca) budynku ma na to 12 miesięcy. Dotyczy to jednak wyłącznie istniejących obiektów. 
W przypadku nowo wybudowanych, termin jest dużo krótszy i wynosi zaledwie 14 dni od uruchomienia 
nowego źródła ciepła lub spalania paliw.
Katalog urządzeń, które muszą być 
wpisane do CEEB, obejmuje m.in. kotły 
i grzejniki gazowe, kotły na paliwa stałe, 
pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne 
czy ogrzewanie elektryczne. 

Celem stworzenia centralnej bazy 
(tj. CEEB – Centralnej Ewidencji Emisyj-
ności Budynków) jest poprawa jakości 
powietrza. To narzędzie wspierające 
wymianę starych kotłów grzewczych. 
W bazie znajdują się również informacje 
na temat wszystkich programów finan-
sowania wymiany pieców.
Obowiązek złożenia deklaracji o źródle 
ciepła i spalania paliw mają właścicie-
le i zarządcy budynków. Jeśli w loka-
lu jest indywidualne źródło ciepła, 
np. piec węglowy, to złożenie deklara-
cji należy do zadań właściciela. Jeśli 
natomiast budynek ogrzewa ciepło ze 
wspólnego źródła, deklarację powinna 
złożyć spółdzielnia.

Deklaracje można składać:
1. w formie elektronicznej, czyli przez 
Internet – jest to najszybszy i najwygod-
niejszy sposób. Umożliwia oszczędność 
czasu i pieniędzy, wniosek można złożyć 
bez konieczności wychodzenia z domu.  
2. w formie papierowej – wypełniony do-
kument można wysłać listem albo złożyć 
osobiście w Urzędzie Miasta w Trzebini 
(dla budynków zlokalizowanych w gmi-
nie Trzebinia). 

Jakie informacje zawiera deklaracja?
Zgodnie z ustawą o wspieraniu termomo-
dernizacji i remontów oraz o centralnej 
ewidencji emisyjności budynków dekla-
racja zawiera:
1. imię i nazwisko albo nazwę właścicie-
la lub zarządcy budynku lub lokalu oraz 
adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
2. adres nieruchomości, w obrębie której 
eksploatowane jest źródło ciepła lub źró-
dło spalania paliw;

3. informacje o liczbie i rodzaju eksplo-
atowanych w obrębie nieruchomości źró-
deł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz 
o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych 
w nich paliwach;
4. numer telefonu właściciela lub zarząd-
cy (opcjonalnie);
5. adres e-mail (opcjonalnie).

Deklaracje, złożone w formie papierowej, 
urzędnik ma obowiązek wprowadzić 
do systemu. Na wprowadzenie danych 
z deklaracji dostarczonej do urzędu 
w formie papierowej dla budynków już 
istniejących, ma 6 miesięcy. W przypad-
ku nowo powstałych budynków, gdzie 
źródło ciepła zostało uruchomione po 
1 lipca, na wprowadzenie danych z dekla-
racji papierowej do systemu ma 30 dni.

Więcej informacji o CEEB znajduje się 
na stronie internetowej Centralnej Ewi-
dencji Emisyjności Budynków.
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Biuletyn Gminny

Jak w rodzinie
Spotkania w Kole Gospodyń Wiejskich to dla mieszkanek Karniowic nie tylko mile spędzony czas we 
wspólnym gronie. Poprzez kultywowanie tradycji, wspólne przygotowywanie potraw czy występów 
zdobywają nowe umiejętności. W kole wspierają się i pomagają sobie wzajemnie. 

Spotykamy się późnym popołudniem 
w Domu Kultury w Karniowicach. To tam 
odbywają się próby działającego w ra-
mach koła zespołu „Karniowianie”. Przez 
pandemię na redakcję Biuletynu czeka 
okrojony skład formacji. Już w progu 
wita nas Barbara Paszcza. To ona jest tu 
sterem. Od wielu lat kieruje Kołem Go-
spodyń Wiejskich w Karniowicach oraz 
zespołem. Pani Basia odpowiada za re-
pertuar. Starych ludowych pieśni, które 
panie wykonują później na przeglądach, 
szuka w trakcie rozmów z najstarszymi 
mieszkańcami okolicy, w bibliotece, Inter-
necie. To ona organizuje stroje, załatwia 
transport, zajmuje się promocją zespołu.

Sukces goni sukces

- Koło Gospodyń Wiejskich w Karniowi-
cach istnieje już 85 lat, a od dwudziestu 
przeżywa renesans. W tym czasie powstał 
też zespół „Karniowianie” – mówi Barbara 
Paszcza, która od tego czasu przewodni-
czy gospodyniom. Jak dodaje, sama nic 
by nie zrobiła, gdyby nie wsparcie koleża-
nek i ich mężów.

Dziś Koło Gospodyń Wiejskich liczy  
34 członków, zaś w zespole śpiewa 18 
osób. Najstarsza członkini ma blisko 80 lat. 

Mimo trwającej pandemii, mijający rok 
był dla gospodyń z Karniowic owocny. 
Największym sukcesem było zdobycie 
I miejsca w województwie małopolskim 
w Konkursie dla Kół Gospodyń Wiej-
skich o Nagrodę Małżonki Prezydenta 
RP i udział w finale, jaki odbył się w War-
szawie. Panie zaproszono też do udziału 
w Dożynkach Prezydenckich w Pałacu 
Prezydenckim. Było to dla nich ogrom-
ne wyróżnienie.

Nie lada wyzwanie

Gospodynie brały udział w wielu innych 
wydarzeniach. Zajęły m.in. II miejsce 
w Przeglądzie Zespołów Obrzędowych 
w Wygiełzowie, II miejsce w Przeglądzie 
Kapel i Śpiewaków „Krakowski Wianek”, 
III miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie 
Folklorystycznym w Pawłowicach, czy 
wyróżnienie na konkursie w Zebrzydo-
wicach. Współorganizowały Dożynki 

Gminne, odpowiadały za przygotowanie 
posiłku dla pielgrzymów. Brały udział 
w seminarium folklorystycznym. 
- Godnie reprezentujemy gminę – uważa-
ją gospodynie z Karniowic. I przyznają, że 
spora w tym zasługa władz miasta, które 
wspierają ich działania. 

W przygotowaniu występów pod kątem 
muzycznym pomaga zespołowi instruk-
tor Ireneusz Stańczak, dyrektor Szkoły 
Muzycznej w Chrzanowie. 

- Panie mają świetny słuch i dobrą pamięć. 
Szybko się uczą – Ireneusz Stańczak wy-
chwala gospodynie.

Burza mózgów

Panie z Karniowic słyną nie tylko z wystę-
pów, ale także znakomitej kuchni, gotu-
ją, pieką Szarpańce Karniowickie według 
ich przepisu wpisano na Listę Produktów 
Tradycyjnych. To smaczne i bardzo proste 
danie. Jego nazwa pochodzi od wyglądu. 
Racuchy są bowiem różnego kształtu 
i mają poszarpane brzegi.

- Ciasto „rzucamy” łyżką na gorący olej. 
Każdy racuch wygląda inaczej – śmieją się.

Przyznają, że gdy mają przygotować me-
nu na przykład na organizowane przez 
gminę „Wielkanocne Spotkanie z Trady-
cją” czy „Lato na Polu”, bywa burzliwie.  

Bo każda kucharka chciałaby zaprezento-
wać swój przepis.
- To prawda. Mamy wtedy w kole burzę 
mózgów, ale zawsze osiągamy kompro-
mis. I co najważniejsze, gościom smakuje 
– podkreśla przewodnicząca.

Do dziś panie wspominają jedną z imprez 
z cyklu „Lato na Polu”, gdy zaprezento-
wały tuńczyka w brzoskwiniach. Jeden 
z członków jury podszedł i nie bardzo 
chciał skosztować. Ryba, słodkie brzo-
skwinie i sos na bazie jogurtu nie bardzo 
mu pasowały.

- Ale gdy wreszcie dał się przekonać i się 
poczęstował, chciał więcej. Bo takie to jest 
dobre – mówi szefowa KGW w Karniowi-
cach i poleca wszystkim ten przepis na 
nadchodzące święta Bożego Narodzenia.

Gospodynie cenią sobie wspólnie spę-
dzony czas. Spotkania w kole to nie tylko 
przygotowania do występów, wspólne 
gotowanie, ale przede wszystkim czas 
mile spędzony we wspólnym gronie, 
kiedy można się pośmiać, porozmawiać, 
poradzić kogoś, pomóc sobie wzajemnie. 
Dla wielu KGW to prawie jak rodzina.

- To odskocznia od rzeczywistości –  
potwierdza Lucyna Kulig z Karniowic.

- Człowiek czuje się tu częścią czegoś waż-
nego – wtóruje Teresa Przybyła.

Tuńczyk w brzoskwiniach
Potrzebujemy:

1 puszkę brzoskwiń w syropie
2 puszki tuńczyka w sosie własnym
Jogurt naturalny 450 ml
2-3 ząbki czosnku, pieprz, sól, koperek

Połówki brzoskwiń odsączamy, deli-
katnie wydrążamy i w pustym miej-
scu układamy kawałki tuńczyka. 
Łączymy jogurt, sól, pieprz, przeci-
śnięty przez praskę czosnek, koperek.  
Na talerz dajemy sos, układamy brzo-
skwinie z tuńczykiem, dekorujemy.

W tym roku KGW w Karniowicach zdobyło I miejsce w województwie małopolskim w Konkur-
sie dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP i brało udział w finale, jaki 
odbył się w Warszawie. Fot. Archiwum KGW
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Z serca Trzebini

Gwiazdka pełna 
życzeń –
Klaudia Bianek

W grudniu nie wy-
pada zapropono-
wać Państwu nic 
innego niż coś zwią-
zanego ze świętami. 
Taka właśnie jest 
książka „Gwiazdka 
pełna życzeń”. To 
drugi tom do wyda-
nego dokładnie rok 
temu „Najcenniej-
szego podarunku”.

Główna bohaterka cyklu w życiu nie miała 
łatwo. W pierwszej części - jej matka wyje-
chała do Anglii w celach zarobkowych, ale 
nie wróciła. Oliwia, nie dosyć że zrezygno-
wała ze studiów i poszła do pracy, aby ro-
dzina miała pieniądze, to dodatkowo stała 
się nagle opiekunką młodszej siostry i ojca, 
którego przytłoczyło samotne wychowy-
wanie córek. Do tego wszystkiego ojciec, 
nie radząc sobie z codziennością, popadł 
w alkoholizm, a Sara – ukochany pies, cięż-
ko zachorował. Dość duża porcja trudności 
jak na młodą dziewczynę… Na szczęście 
pojawia się Oskar, znajomy z lat dzieciń-
stwa, a ich zauroczenie jest obopólne. 
 Na horyzoncie pojawia się miłość i wszyst-
ko zmierza ku szczęśliwemu finałowi.  
Tak, pokrótce, jawi się część pierwsza cy-
klu. W drugiej – właśnie w „Gwiazdce peł-
nej życzeń” – akcentów optymistycznych 
jest znacznie więcej. Oliwia i Oskar nadal 
są razem. Ojciec Oliwii powoli wychodzi 
z alkoholizmu, a w jego życiu pojawia się 
bardzo sympatyczna pani Lucynka. Oli-
wia myśli o powrocie na upragnione stu-
dia, jej siostra ma za sobą młodzieńczy 
bunt, a w odwiedziny przyjeżdża siostra 
ojca, ciocia Jola, która wprowadza sporo 
pozytywnego zamieszania w życie boha-
terów. Jedyny minus – pojawia się dawno 
niewidziana matka, która pragnie rozliczyć 
się z przeszłością. Jej osoba wprowadza 
troszkę zamieszania i cięższej atmosfery, 
ale na szczęście nie jest najgorzej. Wszyst-
kie wydarzenia odbywają się w grudniu 
oczywiście. Chyba największym plusem 
książki jest właśnie ta magia świąt, która 
widoczna jest niemal na każdej kartce. 
Kolędy, świąteczne piosenki, wspomnie-
nia zeszłorocznych świąt, motyw choinek 
pojawiający się niemal na każdym kroku. 
Bigos, pieczenie świątecznych ciast i moc 
prezentów; nawet dla Sary – psa Oliwii 
i dwóch kotów cioci Joli. No i oczywiście 
wypowiadanie życzeń w wigilijną noc!

Książka Klaudii Bianek literaturą wysokie-
go lotu nie jest; zresztą jak zdecydowana 
większość tzw. serii świątecznej. Ale czyta 
się ją łatwo i przyjemnie, a przecież chyba 
z takimi emocjami kojarzyć powinny się 
właśnie święta.

Monika Kłak-Gorlewicz
Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Adama Asnyka w Trzebini

100 drzew na 100-lecie OSP

Czytanie kształtuje wyobraźnię

W tym roku przypada setna rocznica powstania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. 
Z tej okazji wszystkie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Trzebinia otrzymały sadzonkę 
dębu, by na pamiątkę posadzić ją na swoim terenie. Pamiątkowy dąb do zasadzenia podarowała 
ochotnikom Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych. Sadzonkę dębu posadzono m.in. przy remi-
zie OSP w Sierszy z udziałem władz gminy, strażaków i dzieci.

Dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 2 w Trzebini z zainteresowaniem słuchały bajki, czytanej 
przez burmistrza

W ramach akcji promocji czytelnictwa 
wśród najmłodszych burmistrz Jarosław 
Okoczuk odwiedził Przedszkole Samo-
rządowe nr 2 i przeczytał maluchom baj-
kę o Smoku Wawelskim i szewcu Skubie.

- Zachęcam wszystkich do czytania dzieciom 
każdego dnia. To kształtuje wyobraźnię i roz-
wija ich kreatywność, uczy koncentracji, 
zwiększa ich wrażliwość. Ma same zalety. 
Jest też wspaniałą rozrywką dla nas, do-
rosłych – podkreśla burmistrz Okoczuk.

Przedszkole Samorządowe nr 2 otrzy-
mało dofinansowanie w wysokości 
2 500 zł i dodatkowo 625 zł, jako 
wkład własny gminy. Jeszcze więcej, 
bo 3 000 zł dostało Przedszkole Sa-
morządowe nr 1 i dodatkowo 750 zł 
(wkład własny gminy). Największa 
kwota trafiła do Szkoły Podstawowej 
w Dulowej, która z Narodowego Progra-
mu Rozwoju Czytelnictwa pozyskała  
aż 15 000 zł (w tym 3 000 zł stanowił wkład 
własny gminy).

Dwa gminne przedszkola (nr 1 i nr 2) oraz Szkoła Podstawowa w Du-
lowej otrzymały dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa. Dzięki tym pieniądzom uzupełnią swój księgozbiór.


