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Trzebinia, Chrzanów i Babice
szykują się na zmiany.
Niebawem ruszą inwestycje mające odmienić centra powiatowych miejscowości. Działka po Aholdzie ma zmienić się w nowoczesny i przyjazny
mieszkańcom skwer. Chrzanów planuje wyremontować i zmodernizować
płytę rynku wraz z Aleją Henryka, a Babice aspirują, by stać się turystyczną wizytówką regionu z odnowionym centrum wsi.

Zielone światło dla
przebudowy skrzyżowania
przy ul. Piłsudskiego
w Trzebini.
str. 2

W Bolęcinie trwa wojna
z uciążliwym przedsiębiorcą.
Mieszkańcy wsi mają dosyć urzędniczej niemocy i wolnej amerykanki ze
strony niefrasobliwego przedsiębiorcy. Na ostatnim spotkaniu wiejskim,
w ostrych słowach podsumowali dotychczasowe kilka lat karkołomnej
walki o spokój.
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Chrzanów i Babice szykuje się na zmiany
- Przyświeca nam myśl, aby tej zieleni było jak najwięcej,
jednak nie możemy zapomnieć o tym czym i jaką funkcje
pełni Rynek w rozumieniu całej społeczności, ale także i
Gminy. To nie tylko park do którego przychodzimy i możemy się dobrze czuć. Totam w domyśle będą realizowane inicjatywy gminne i społeczne, musimy to wszystko umiejętnie
połączyć – komentuje Michał .

#Chrzanów
Niebawem ruszą inwestycje mające odmienić
centra powiatowych miejscowości. Chrzanów
planuje wyremontować i zmodernizować płytę
Rynku, a Babice aspirują by stać się turystyczną i
gospodarczą wizytówką regionu z odnowionym
centrum wsi i strefą aktywności gospodarczej.
Zielony Chrzanów
15 lat temu ogłaszając rewitalizacje chrzanowskiego
Rynku za kwotę ponad 8 mln złotych, wielu mieszkańców
nie mogło zrozumieć fascynacji z „betonozy” placów miejskich. Potężna krytyka wylała się na ówczesnego sprawcę
zdarzenia Ryszarda Kosowskiego, byłego już burmistrza
Chrzanowa. Jednak głosy były podzielone. Dla jednej strony
płyta Rynku powinna być pozbawiona zielonego akcentu
na rzecz otwarcia i poszerzenie przestrzeni pod imprezy,
spotkania miejskie i gastronomię, z kolei druga strona nie
oczekiwała zasadzenia lasu w centrum, jedynie zachowania
enklaw zieleni, które są tak potrzebne w okresie letnim. Dają
cień i obniżają temperaturę w czasie letnich upałów. Po tylu
latach tendencja się jednak odwraca. Mieszkańcy Chrzanowa zauważają gdzie niegdyś można było schować się w
cieniu, dziś wylano beton, co zaczyna być problematyczne.
Piekło, z którym musimy się zmagać, dobitnie pokazują pomiary przeprowadzone przez Miasto Jest Nasze na
jednym warszawskich placów. W miejscach, gdzie nie ma
drzew, temperatura chodnika osiągała 52 stopnie Celsjusza.
Z kolei tam, gdzie był cień, termometr pokazywał nawet 20
stopni mniej. Wniosek? Drzewa nie tylko dają ulgę mieszkańcom, ale również izolują beton, chłodząc przy okazji całe
miasto. To podstawowa wiedza, którą powinni dysponować
ludzie zasiadający w urzędach. Jednak najwyraźniej jej nie
posiadają.
Ale taką wiedzę posiada Michał Tempiński z chrzanowskiego biura projektowego Propagita Designe, którego zadaniem jest odnowienie przedmiotowego terenu.

- Zieleń wszędzie tam, gdzie tylko
się da – uważa Michał, przygotowujący koncepcję odświeżenia płyty
chrzanowskiego Rynku.
Rynek ma być bardziej funkcjonalny i przyjazny mieszkańcom. Kierujemy się ich sugestiami – dodaje Michał. To
bardzo cenna wiedza, którą nie zawsze dysponują urzędnicy.
Musi połączyć trzy strefy: konsumpcyjną, społeczną i rekreacyjną. W pierwszej kolejności architekt planuje zrezygnować z ciągu wodnego idącego przez środek placu – to
pozwoli na zwiększenie faktycznej przestrzeni użytkowej
– komentuje. Drugą częścią jest powstanie od wschodniej
pierzei Rynku strefy zielonej. W pierwszej fazie zasadzone
miały być trzy drzewa, jednak jest szansa że projekt budowlany, z którym aktualnie mierzą się pomysłodawcy, pozwoli
na doprojektowanie zieleni.

Inwestycja nie jest rewitalizacją, co warto podkreślić. Nie
będzie radykalnej zmiany sposobu funkcjonowania Rynku,
to kosmetyka na wysokim poziomie, polepszenia standardów tego co się na nim dzieje. Zgodnie z propozycjami
mieszkańców będzie więcej zacienionej przestrzeni, więcej
miejsc siedzących. Powstaną również miejsca parkingowe
dla rowerów. Płyta posiada już pełną infrastrukturę techniczną, która nie będzie podlegała przebudowie.
Wizualizacja, którą operuje biuro ulegnie zmianie. To
była pierwsza propozycja architektów, jeszcze przed konsultacjami społecznymi.
- Na pewno będziemy rezygnowali z ram okalających
fontannę. One w domyśle miały zostać obsadzone zielenią,
natomiast wielu ludziom źle się kojarzą – mówi architekt.
Przekształcenie fontanny i wytworzenie pełnego ciągu, który teraz powstanie poprzez likwidację strumyczka, pozwoli
na to, że nie trzeba podkreślać nowych traktów komunikacyjnych, one naturalnie i automatycznie się wytworzą.

Koniec z brukarskim szaleństwem
Nowa nawierzchnia ma być przede wszystkim praktyczna i estetyczna. Obecnie duży problem mają mieszkanki
chodzące na szpilkach. Biuro planuje zrezygnować z wszelakiej maści okładzin kamiennych i płyt marmurowych, ale w
tym aspekcie ich swoboda jest mocno ograniczona poprzez
działanie i zgodę wydawaną przez Małopolskiego Konserwatora Zabytków. Od jego decyzji zależy czy ich wizja zostanie zrealizowana.

Fontanna na podium
To główny punkt podkreślenia nowego Rynku. Fontanna zdaniem mieszkańców powinna być bardzie efektowna,
tryskająca wodą. Architekcie planują zrezygnować z lustra
wody, które jest dosyć problematyczne i poprzez ciągły
taniec wody, doprowadzić do relaksacyjnego szumu wody.
Efekty świetlne i stałe tryskanie wodą ma nadać dynamiki
w ciągu dnia jak i w nocy. Fontanna wyznaczy część wypoczynkową. Na ten cel Burmistrz miasta przeznaczy 800
tysięcy złotych.

- Na tym etapie ciężko się wypowiadać czy taka kwota będzie wystarczająca. Wiele rzeczy jest jeszcze
niedomówionych. Już teraz pojawiają się tzw. kwiatki, których nie
mogliśmy przewidzieć na etapie
wizualizacji. Teraz trwają ekspertyzy techniczne i to one ostatecznie będą rysowały przyszły wygląd
Rynku i koszt jego przemodelowania.
#Babice
Babice stawiają na strefę aktywności gospodarczej i polepszenie infrastruktury
W rejonie placu Mogielnickiego powstanie plac miejski z
deptakiem, mini parking i nowoczesny pasaż handlowy. Rewitalizacja obejmująca ścisłe centrum wsi jest wieloetapowa.
W pierwszej kolejności objęła budowę nowego przedszkola
i wyburzenie starej placówki, połączenie deptakiem szkoły
w kierunku zabytkowego kościoła oraz stworzenie od podstawa całkiem nowej przestrzeni publicznej.
W dużej części teren będzie stanowił zieleniec, swoisty
mini park, a element który można opisać jako mały ryneczek będzie służył na co dzień jako miejsca postojowe, a
w czasie świąt, uroczystości państwowych będzie pełnił
funkcję ryneczku jarmarcznego czy umiejscowiona będzie
na nim choinka – wylicza wójt.
Na objętym inwestycja terenie pojawi się mała architektura, wpisująca się w turystyczny i historyczny wymiar tego

miejsca oraz wyeksponowany będzie zabytkowy kościół należący do dekanatu Babice archidiecezji krakowskiej.
Inwestycja podzielona jest na etapy. W tej chwili część
parkowa oszacowana jest na 1 300 000 złotych. Wpłynęło 8
ofert z czego najniższa jest lekko ponad 1 mln złotych – to
koszt budowy i przebudowy właśnie kilku ciągów pieszo –
rowerowych, placu i miejsc sprzyjających rekreacji.
Równocześnie prace trwają nad zmodernizowaniem i
unowocześnieniem pawilonu handlowego, który w tej chwili jest mocno archaiczny. To ma być kompleksowe działanie
– powtarza wójt. Właścicielem przeważającej części gruntów jest gmina, ale po dwóch krańcach budynku, fragment
parceli i budynku należy do prywatnych właścicieli. W tej
sytuacji wymagany jest konsensus obu stron, jednak trwa on
od 2016 roku i brakuje spójnej wizji. Radosław Warzecha
ma dosyć czekania i niezależnie od decyzji właścicieli pozostałej części, planuje wykonań obiecaną przebudowę.
- Budynek ma formę litery L, znajdujące się aktualnie
pawilony handlowe nie mają wspólnego podłączenia do
ogrzewania, co jest mocno problematyczne – ocenia wójt.
Proponuje budynek w nowej technologii, bardziej ekonomiczny. Na poczet jednego pawilonu znajdą się szalety miejskie wraz z przyłączem kanalizacyjnym i główną kotłownią
dla całego budynku. Z jednej strony opieszałość w partycypowaniu w kosztach może być spowodowana nakładem inwestycyjnym rzędu 100-150 tysięcy złotych od prywatnego
właściciela, jednak wójt stara się przekonać że to działanie z
korzyścią dla nich samych.

- w przypadku odmowy i zerwania
rozmów z tymi osobami, będziemy
prowadzili remont jedynie części
gminnej, starając się wkomponować te lokale w całość założenia
urbanistycznego
– dodaje. Niezależnie od decyzji, zachęca do korzystania
ze wspólnej kotłowni.
Całość tego zadania zamknie się w kwocie 2,5 mln złotych wraz z najbliższym otoczeniem budynku. Nie wyklucza
wzięcia niskoprocentowej pożyczki na
Radosław Warzecha – wójt miejscowości, nie kryje dobrego humoru, nie tylko przez to zadanie. W tej chwili
włącza ponad 50 hektarowy teren przeznaczony dla inwestorów. Końcówka maja, początkiem czerwca rozpoczną się
pierwsze przetargi na sprzedaż tych nieruchomości.
- Główne podłączenie mediów jest, natomiast przed
nami pozostaje budowa nitki kanalizacyjnej i wodociągowej
i rozprowadzenie tego po działkach, które zostaną sprzedane – mówi Radosław Warzecha. Nie robiliśmy tego teraz
bo nie wiemy jak one się sprzedadzą, a nie chcieliśmy tracić
czasu i funduszy, jednak to pozostanie w naszej kwestii.
W tym roku uruchomiona zostanie dodatkowo kanalizacja drugiej części Babic. Zadanie to pochłonie ponad 4
mln. Jednak to nie wszystko. Równocześnie rozpocznie się
tworzenie koncepcji kanalizowania drogi w stronę Olszyn,
ale to jest kwestia perspektywiczna, ponieważ gmina czeka
na decyzję środowiskową.
- liczę że w tym roku uda nam się ten temat spiąć, wówczas będziemy szukali dofinansowania na to zadanie – mówi
wójt.
Filip Lach

1 ze 100 obwodnic dla
Trzebini. Realna szansa
czy złudna nadzieja?
Trzebinia znalazła się na mapie rządowego programu budowy Stu Obwodnic. W jego ramach planuje się
realizację setki obwodnic na sieci dróg krajowych, o
łącznej długości ok. 820 km, za 25 mld złotych, w latach
2020-2030. Jednak przetarg budowy obwodnicy Trzebini
miałby ruszyć już pod koniec pierwszej 5-latki programu.
Optymizm powinny studzić dotychczasowe realizacje
odważnych infrastrukturalnych programów rządowych.
Wieść o planie budowy obwodnicy w Trzebini na drodze
krajowej 79 wybudziła oczywisty entuzjazm wśród mieszkańców Gminy, która w godzinach szczytu grzęźnie w korkach i przedostanie się z jednego końca gminy na drugi to
prawdziwa udręka. Pojawiła się szansa, że rządowa inicjatywa przełamie imposybilizm kolejnych włodarzy miasta budowy trasy, która choć trochę pozwoliłaby odetchnąć miastu, alternatywnej wobec DK79, gdzie dziennie przejeżdża
ponad 18 tys. pojazdów
(wg stanu na 2015 r.), w tym ponad 1,6 tys. ciężarówek.
Niestety, odważne rządowe programy infrastrukturalne
podlegają ciągłym korektom i redukcjom.
W 2025 r. po polskich drogach miało jeździć milion samochodów elektrycznych, co zakładała Strategia na Rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju – flagowa inicjatywa premierostwa Mateusza Morawieckiego. W 2020 r. elektryfikacja
polskiego parku samochodowego miała objąć 60 tys. samochodów i powstanie ponad 6 tys. punktów ładowania. Na
koniec 2019 r. liczba zarejestrowanych wszystkich pojazdów
elektrycznych wyniosła 10 631 szt., punktów ładowania powstało tysiąc. W takiej sytuacji rząd skorygował te plany do
600 tys. samochodów elektrycznych - i dużo popularniejszych – hybrydowych, do 2030 r.
Kolejnym fiaskiem zakończył się sztandarowy (obok
500+) program - Mieszkanie+. W 2019 r. w budowie miało być 100 000 mieszkań, w tym kilkaset w Trzebini, która
była 1 z 17 miast w Polsce, gdzie miały powstać bloki w
ramach programu. Gdy podpisywano list intencyjny w tej
sprawie, poważnie liczono, że roboty ruszą w 2017 r. Końcem grudnia 2019 r. wg Ministerstwa Rozwoju w budowie
było 1,9 tys. mieszkań. Do użytku oddano 867 czynszówek.
Program przejdzie, więc przejdzie rebranding i zastąpi
go „Mieszkanie dla Rozwoju”. Gruntownie odmienny od
Mieszkania+, gdzie inicjatorem inwestycji miało być państwo, które następnie najmowałoby lokale. MdR miałby
stworzyć system przekazywania gruntów skarbu państwa
deweloperom odpowiedzialnym za inwestycje mieszkaniowe. Alternatywnym pomysłem jest wsparcie MdR z samorządowych TBS-ów.
Największym rządowym przedsięwzięciem pozostaje do
tej pory Centralny Port Komunikacyjny. CPK miałoby się
stać węzłem łączącym sieci dróg szybkiego ruchu i szybkiej
kolei z megalotniskiem początkowo obsługującym 45 mln
pasażerów rocznie, docelowo - 100 mln. Według koncepcji
z 2017 r. koszt budowy infrastruktury lotniczej szacowany
jest na 16-19 mld zł. Rozwój linii kolei w standardzie szybkich prędkości (250 km/h) to 8-9 mld zł. Rozwój infrastruktury drogowej ma pochłonąć 7 mld zł. Lotnisko ma
zostać sfinansowany na zasadach komercyjnych, infrastruktura towarzysząca, w oparciu o środki unijne i państwowe. Plan zakłada, że w tym toku dojdzie do ostatecznego
wyboru lokalizacji CPK, wykupu i scalenia gruntów oraz
uzyskania pozwolenia na budowę, która miałaby ruszyć w
2021 roku, a zakończyć się w 2027. Póki co, projekt jest na
etapie konsultacji koncepcji, tzw. briefu strategicznego. Pomysł budowy megalotniksa będącego centrum komunikacyjnym dla części Europy nie jest nowy. W Niemczech od
13 lat powstaje lotnisko Berlin-Brandenburg, które początkowo miało obsługiwać 24 mln pasażerów. Gdy inwestycja
startowała otwarcie planowano w 2011 roku. Najnowszym
terminem jest jesień tego roku. Pierwotnie koszty realizacji
z zakładanych 2 mld euro urosły już do prawie 6,5 mld euro.
Rzeczywistość zweryfikowała 2 z 3 ambitnych infrastrukturalnych programów rządowych. Trzeci, największy –
Centralny Port Komunikacyjny – którego realizacja ma się
zacząć już w przyszłym roku, dostarczy nam wiarygodnych
przesłanek, czy mieszkańcy Trzebini doczekają się obwodnicy niezbędnej do efektywnego funkcjonowania miasta.
Emil Krawczyk
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Trzebinia. Działka po Aholdzie ma zmienić się w nowoczesny i przyjazny mieszkańcom skwer.
Realizacja wybranej w 2019 roku koncepcji mającej
ożywić ten, zgodnie z obietnicą Burmistrza ma ruszyć jak
najszybciej. W tegorocznym budżecie na opracowanie dokumentacji technicznej zabezpieczono 100 tys. złotych.
Dopiero po opracowaniu dokumentu będzie jasne, ile ostatecznie wyniesie koszt przekształcenia działki. Wstępnie
mówi się o kwocie rzędu 30 milionów złotych.

stronomię, a piętra budynku były przeznaczone pod mediatekę i pomieszczenia biurowe pod wynajem. Mając na uwadze zaplecze techniczne kamienic już istniejących, udałoby
się połączyć i zasłonić nieatrakcyjny ciąg techniczny. Ostatecznie ta koncepcja okazała się zbyt ciężka do realizacji
przez wzgląd na typ istniejącej zabudowy, czyli budynków
jednorodzinnych. Również względy nasłonecznienie budziły zastrzeżenie, ponieważ 1/3 placu byłaby z racji zabudowy
niedoświetlona. Dla architektów taka forma bryły wydała
się być za toporna i mogłaby przytłoczyć całość założenia
architektonicznego. Również kwestia kosztów miała wpływ
na odrzucenie tego pomysłu.

Najdroższa łąka w mieście przejdzie metamorfozę.
Na zlecenie Gminy, duet młodych architektów — rodowitej trzebinianki Pauliny Walusiak — Bogumił z biura
projektowego SALA Studio wraz z Wojciechem Wiatrem
z firmy RAWW przygotował trzy koncepcje zagospodarowania terenu na rogu ulic Ochronkowej i Krakowskiej. Od
wielu nastu lat, teren za Orionem czeka na odpowiednie
zagospodarowanie. Zamiast być wizytówką przy drodze
wojewódzkiej w kierunku Krakowa, straszy. Biuro projektowe rodem z Trzebini ma na to pewien pomysł. Wprawdzie
obydwoje prowadzą działalności oddzielnie, to przy większych projektach od lat współpracują razem. Paulina skupia się na projektach nietypowych, bo jak sama przyznaje,
nie lubi powielania schematów. Dla duetu każdy projekt to
dzieło, w które wkładają całych siebie.
Projektanci stawiają na funkcjonalność miejsca, tak aby
współgrało z Rynkiem i stało się uzupełnieniem jego funkcji – Dołożymy wszelkich starań, aby ta realizacja powstała i
bicie serca Trzebini, zostało faktycznie zauważone nie tylko
w Gminie, ale również całym kraju – odważnie artykułował Jarosław Okoczuk. Burmistrz akcentuje szybki start
inwestycji – Nie chcę, aby to był kolejny dokument zalegający w szufladach urzędu. Warto przypomnieć, że takich
projektów od ostatnich lat przybyło. Pierwszy z brzegu to
hucznie ogłaszana rewitalizacji obszaru Parku Miejskiego
Balaton – Rybna, zapowiadana jeszcze za kadencji Stanisława Szczurka.
Nowoczesna bryła budynku ma scalić szereg funkcji.

Drugi wariant zakładał rozlokowanie pomieszczeń
do boksów o różnych funkcjach, wszystko to zamknięte
szklanym kloszem na środku placu. Klosz o prostokątnej
kubaturze otwierałby w założeniu budynek z każdej strony,
dodatkowo powstałyby dwie zielone wyspy zaaranżowane
pod park. Jednak i ta koncepcja ostatecznie byłaby zbyt
kosztowna, z drugiej strony zabrakło strefy technicznej do
obsługi budynku.
Trójka na podium
Sale ślubów, mediatekę, sale do zajęć pozalekcyjnych, salę
konferencyjną na 150 miejsc, galerię, bistro i biura. Dodatkowo powstanie parking przewietrzany pod placem na
73 miejsca – chcemy w ten sposób wykorzystać naturalne
ukształtowanie terenu i różnice poziomów działki – komentuje Paulina. Kolejne 17 miejsc powstanie przy samym
budynku. Dojazd do miejsc parkingowych prowadziłby od
strony placu postojowego za młynem, jak również od ul.
Ochronkowej.
Przestrzeń otwarta zostanie zaaranżowana na plac miejski z alejkami spacerowymi, ścieżką rowerową i dużą ilością
zieleni oraz ławkami. Od strony komisariatu wyodrębniono
pawilon gastronomiczny, który naturalnie stałby się barierą
dźwiękową od strony drogi krajowej. Przewidziana po-

Zmiany dla przedsiębiorców w 2020 roku
Z nowym rokiem wszedł w życie pakiet Przyjazne Prawo, czyli seria regulacji mających ułatwiać prowadzenie
działalności gospodarczej. 2020 rok to także nowe obowiązki dla biznesu i wyzwania podatkowe.
Przyjazne Prawo
Podstawową zmianą, którą wprowadza Przyjazne Prawo
jest prawo do popełnienia błędu, za który grozi mandat lub
kara pieniężna. W przypadku popełniania takiego błędy,
przedsiębiorca ma zostać pouczony oraz wezwany do usunięcia naruszeń oraz ich skutków w wyznaczonym przez organ terminie. Z tego przywileju mogą skorzystać wyłącznie
przedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG w czasie roku od
dnia podjęcia działalności gospodarczej po raz pierwszy lub,
którzy ponownie wznawiają swoją aktywność gospodarczą,
po upływie co najmniej 36 miesięcy od ostatniego zakończenia lub zawieszenia działalności.
Kolejną nowością jest rozszerzenie definicji „rzemieślnika”. Do końca 2019 rzemieślnikiem mogła być tylko osoba
fizyczna, wpisana do CEIDG. Od 2020 wykonywaniem
rzemiosła mogą zajmować się też spółki, jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, czy jednoosobowe spółki
kapitałowe. Warunkiem koniecznym, jest aby przynajmniej
jeden ze wspólników posiadał kwalifikacje zawodowe, a
pozostali wspólnicy byli małżonkiem lub krewnymi w linii
prostej.
Ponadto, pakiet przyjazne prawo rozszerzył możliwości
prowadzenia firm dla naukowców z zagranicy, wprowadził:
potwierdzenie gwarancji bezpieczeństwa bytowego podczas
prowadzonej egzekucji komorniczej, ułatwienia w sukcesji
przedsiębiorstw, cyfryzację niektórych obowiązków sprawozdawczych, zniósł obowiązek dołączania dokumentów
będących w powiadaniu instytucji lub informacji, która
mogą samodzielnie ustalić.
Ograniczenie zatorów płatniczych
Z nowym rokiem wchodzi w życie ustawa, która przewiduje skrócenie: do maksymalnie 30 dnia od dnia wręczenia

faktury – terminu jej uregulowania w transakcjach, gdzie
dłużnikiem jest podmiot publiczny, do maksymalnie 60 dni
– terminu zapłaty faktury w transakcjach, gdzie wierzycielem jest przedstawiciel sektora MŚP, a wierzycielem duży
przedsiębiorca. Poszkodowany przez zator płatniczy będzie
miał prawo do ulgi w podatku dochodowym w kwocie nieuregulowanej wierzytelności, która zostanie doliczona do
obciążeń podatkowych dłużnika.
Nowe zasady gospodarki odpadami
Styczeń 2020 to także nowe obowiązki. Chociaż elektroniczna baza danych o gospodarce odpadami (BDO) istnieje
od dwóch lat, to nowy rok przyniósł obowiązek spisu do
rejestru BDO przedsiębiorcom, którzy: wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, sprowadzają na
terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje,
pojazdy, baterie (w tym akumulatory samochodowe), sprzęt
elekt rocznicy i elektryczny. Rejestr prowadzą marszałkowie
województw. W zależności od naszej działalności zostaniemy do niego wpisani z urzędu lub na nasz wniosek. Sporządzanie sprawozdań z zakresami gospodarki odpadami jest
dopuszczalne wyłącznie elektronicznie, z użyciem serwisu
on-line BDO. Kara pieniężna za prowadzenie działalności
bez wpisu do BDO może wynieść od 5000 zł do 1 mln zł.
Sankcje za niestosowanie się do Białej listy…
Biała lista Ministerstwa Finansów to baza danych podatników VAT, która miała pomóc firmom skutecznie weryfikować swoich kontrahentów. Chociaż jest prowadzona
już od września 2019 r., to wciąż nie wszyscy przedsiębiorcy znajdują się na liście. Wykaz nie obejmuje podatników
oczekujących na rejestrację jako „VATowiec” oraz tych,
którzy nie musieli się rejestrować. Od 1 stycznia nabywcom, którzy przeleją należność na konto spoza białej listy o
wartości przekraczającej 15 tys. zł, grozi utrata prawa do zaliczenia wydatku do kosztów. Do tego należy dodać wcześniej wprowadzoną odpowiedzialność solidarną za VAT
sprzedawcy, jeśli ten nie rozliczy podatku od tej transakcji!

wierzchnia użytkowa budynku to 2586 mkw.
Trzy koncepcje – jedna słuszna.
Ideą projektu jest przyciągnięcie osób spoza miasta. Plac
ma stać się wielofunkcyjnym centrum, w którym można
spędzić praktycznie cały dzień. Pierwsze założenie miało
za cel stworzenie nowej pierzei przy zabudowie śródmiejskiej od ulic Krakowskiej i Ochronkowej, czyli kontynuacje
zwartej zabudowy kamienic przy Rynku i dopasowanie do
już istniejącej wysokości zabudowy. Zabudowa miała mieć
wysokość 4 kondygnacji i tworzyć swoistą barierę dźwiękową dla nowo powstałego parku za tym zabudowaniem, oraz
otworzyć i oświetlić teren od strony wschodniej. W parterze
mała być wyodrębniona przestrzeń pod drobne usługi i ga-

…i do split payment
W 2017 r. wprowadzono mechanizm podzielonej płatności – split payment. W skrócie: nabywca reguluje fakturę
w dwóch przelewach: kwotę netto przelewa na konto sprzedawcy, wartość podatku VAT na specjalny rachunek VAT
dostawcy. Od 1 stycznia 2020 r. nabywca, który ureguluje
fakturę poza split payment na kwotę brutto ponad 15 tys.
zł, za określone towary i usługi, utraci prawo do zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodu oraz 30%
sankcję VAT.
Wyższa płaca minimalna
2020 rok to kolejna waloryzacja wartości minimalnego
wynagrodzenia, które wynosi 2600 zł brutto, czyli około
1921 zł netto. Przedsiębiorca poniesie koszty utrzymania
takiego etatu w kwocie 3132 zł miesięcznie, czyli tzw. dużego brutto.
Niższy ZUS, PIT i CIT dla niektórych
Z tzw. małego ZUS, czyli składki mniejszej średnio o ok.
500 zł, skorzystać będą mogli też przedsiębiorcy, których
działalność nie generuje miesięcznie dochodu większego niż 6 tys. zł i przychodu większego niż 10 tys. zł. Aby
skorzystać z małego ZUS należy zgłosić do końca lutego
2020. To rozszerzenie rozwiązania z ubiegłego roku dal
przedsiębiorców, których średniomiesięczny dochód nie
przekroczył 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia.
Ich składki ZUS liczone były proporcjonalnie do przychodu. Z 9% stawki CIT będą mogły od tera skorzystać firmy
mające do 2 mln euro przychodów rocznie. Rozszerzono
też możliwość rozliczania ryczałtowego PIT do 1 mln euro
rocznych przychodów.
Wyższy ZUS
W związku ze wzrostem średniego wynagrodzenia,
sprzężonego ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia,
wzrosną też składki ZUS dla przedsiębiorców. Składka
wzrośnie do 1069 zł, bez składki zdrowotnej, której wysokość jeszcze nie została obliczona. Porównując wzrosty w jej
poprzednich latach w 2020 r. można spodziewać się kwoty
około 380 zł.

Ostatnia z prezentowanych koncepcji, została pomyślnie
zaopiniowana przez władze, to nowoczesny 4 kondygnacyjny budynek z piętrami ukształtowanymi w taki sposób,
aby tworzyły tarasy otwierające się na foyer (duże i rozległe
pomieszczenie). Od strony placu, bryła zostanie zamknięta
przeszkloną fasadą, która wyeksponuje i otworzy wnętrze.
Obszerne foyer ma pełnić role czytelni miejskiej, ale także
dać możliwość organizowania koncertów, wernisaży, spotkań i warsztatów.
Fundusze na ten cel Gmina planuje pozyskać z regionalnych funduszy zewnętrznych albo niskoprocentowych
pożyczek z Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego z
możliwością umorzenia spłaty. Burmistrz liczy, że budynek
będzie nie tylko miejscem spotkań, ale także samofinansu-

Nowe JPK_VAT
Zmiany w podatkach 2020 nie pominęły także jednolitych plików kontrolnych, którzy za jego pomocą kontaktują się ze skarbówką. Od kwietnia 2020 roku dla dużych
przedsiębiorstw wprowadzona zostanie nowa struktura
JPK_VAT, która łączyć będzie ze sobą deklarację VAT z
ewidencją VAT. Dla sektor MŚP obowiązek stosowania nowej struktury ruchy z początkiem lipca 2020 r.
Faktura na firmę tylko za paragon z jej NIP
Rok 2020 to także nowy sposób wystawiania faktur. Od
teraz jeśli chcemy otrzymać fakturę do paragonu musi na
nim znajdować się NIP nabywcy. Sankcją w tym przypadku
będzie 100% kwoty podatku VAT wskazanej na fakturze.
Dla transakcji pomiędzy firmom, a osobą prywatną obowiązują dotychczasowe przepisy.
Wszystkie kasy fiskalne online do 2023 r.
Od stycznia 2020 r. wdrożyć kasy fiskalne zobowiązani będą mechanicy samochodowi, serwisy ogumienia oraz
sprzedawcy paliw. Od lipca dołączą do nich przedsiębiorcy
zajmujący się gastronomią oraz sprzedażą węgla i paliw z
niego wytwarzanych, przeznaczonego do celów opałowych.
Styczeń 2021 r. obowiązek obejmie: salony kosmetyczne i
fryzjerskie, właścicieli firm budowlanych, placówki opieki
medycznej, kancelarie prawnicze, obiekty służące poprawie
kondycji fizycznej. Bezwzględny obowiązek wyposażenia
się w kasy fiskalne on-line, dla wszystkich grup przedsiębiorców to styczeń 2023 r.
Emil Krawczyk
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Komornik odpuścił. Teraz nastolatkę ściga
Urząd Skarbowy w Chrzanowie.

Zielone światło dla przebudowy skrzyżowania przy ulicy
Piłsudskiego w Trzebini.
Od wielu lat przejście dla pieszych w kierunku ulicy Kościelnej budzi grozę wśród mieszkańców. W ostatnim czasie
nasilające się kolizje i wypadki doprowadziły do przygotowania petycji obywatelskiej w celu zabezpieczenia przejścia
i ograniczenia prędkości pomiędzy dwoma łukami drogi w
bliskim sąsiedztwie pasów. Wprawdzie doszło do poprawy
widoczności poprzez montaż oświetlenia, ale niewiele to
zmieniło w przypadku bezpiecznego przejścia osób. Miasto zadeklarowało pokrycie kosztów budowy sygnalizacji w
kwocie 150 tys.

75 rocznica
wyzwolenia obozu
Auschwitz – Birkenau
W związku ze zbliżającym się frontem
wschodnim, rozpoczęto akcję ewakuacyjną
niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady
Auschwitz – Birkenau. Do wyprowadzonych 18
stycznia około 25 tysięcy więźniów skierowanych do Wodzisławia Śląskiego, dołączyło 600
więźniów doprowadzonych z podobozu Arbeitslager Trzebinia.

Już w 2018 roku p.o Burmistrza Grzegorz Żuradzki
zawnioskował po uprzednio podjętej uchwale radnych do
Wojewódzkiego Zarządu Dróg i Mostów, o wspólną inwestycję na drodze wojewódzkiej 791 w kierunku Olkusza.
Przebudowane miało zostać skrzyżowanie i zamontowana
pełna sygnalizacja świetlna, której koszt szacowano na 300
tys. złotych.
- W tamtym rejonie zadanie jest proste. Przyłącza już istnieją, wiele pracy tam nie ma - tłumaczy Grzegorz Żuradzki poprzedni inicjator i gorący zwolennik świateł, o które
wnioskował już w czasie trwania swojej krótkiej kadencji.
Niezrozumiałym jest dla niego blokowanie przedsięwzięcia,
tak ważnego dla mieszkańców i tak strategicznego.

Wysepki nie zdały egzaminu. Podobny mechanizm zamontowany na ulicy Długiej, nie spowodował poprawy bezpieczeństwa i nie wpłynął na ściągnięcie nogi z gazu przez
kierowców.

Wypadek i debata społeczna.
W lipcu zeszłego roku doszło do bardzo niebezpiecznego wypadku czołowego dwóch samochodów osobowych.
Wówczas nie było ofiar śmiertelnych, a mocno poturbowani
uczestnicy wypadku Pani Patrycja i Pan Jarosław, mimo że
nie z Trzebini postanowili zawalczyć o zabezpieczenie tego
miejsca przed kolejnymi niefortunnymi zdarzeniami.
-W

całej sytuacji chodzi nam głównie o nagłośnienie naszych wątpliwości, a zarazem sprzeciw wobec
decyzji Pana Burmistrza Jarosława Okoczuka, która dotyczy rezygnacji z budowy skrzyżowania z
sygnalizacją świetlną na rzecz proponowanych wysepek ograniczających prędkość z pominięciem wyżej
wymienionego skrzyżowania

– tłumaczyli w 2019 roku pomysłodawcy petycji.
W wypadku oprócz całkowitej utraty samochodu-kasacja, doświadczyli niezliczonej ilości bólu i stresu. Wiele
nieprzespanych nocy w pozycji półsiedzącej. Każdy przejazd
tą trasą powoduje w nich po dziś dzień narastający stres,
który daje w konsekwencji powrót wspomnień związanych
z wypadkiem. Wobec wykonywanego przez nich zawodu
ponieśli ogrom strat finansowych. Prowadząc własną działalność, muszą na wszystkie jej składniki sami zapracować,
a wypadek uniemożliwił im to, oraz wykluczył z aktywności
zawodowej na długie tygodnie.
- Po zapoznaniu się z większą ilością opinii mieszkańców
Trzebini odnośnie miejsca, w którym wydarzył się wypadek,
podjęliśmy decyzję, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy,
aby w tym miejscu pojawiła się sygnalizacja świetlna. Osoby
piastujące wysokie stanowiska, które zadeklarowały swoją
pomoc i wsparcie, tylko upewniły nas o słuszności naszej
decyzji – komentował Pan Jarosław.
Łuk przy Piłsudskiego to czarny punk na mapie powiatu.

Po publikacji tygodnika Wprost o egzekucji komorniczej wobec 11-letniej Zuzanny, komornik sądowy ponownie przejrzał dokumenty i stwierdził, że jego kancelaria popełniła błąd. Komornik przeprosił dziewczynkę, podarował rower i
zwrócił rentę. Izba Komornicza w Krakowie przeprowadziła kontrolę w kancelarii, a Ministerstwo Sprawiedliwości w
oświadczeniu zapowiedziało złożenie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.
Gdy wszyscy już sądzili, że bulwersująca sprawa znalazła swój pozytywny finał, to sprawą zainteresował się Urząd
Skarbowy w Chrzanowie.

Rondo, wysepka, a może światła?

Jednak w okresie wzmożonej dyskusji pełniący już urząd
Burmistrza Jarosław Okoczuk był sceptyczny wobec budowy świateł, tłumacząc między innymi duży problem z
przebudową ze względu na brak prostego przecięcia drogi Kościelnej i Piłsudskiego. Stanowczo temu zaprzeczył
Grzegorz Żuradzki, tłumacząc, że to nie jest problematyczne, zwłaszcza że takie rozwiązania już istnieją.
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Tak wynika z obserwacji Pana Piotr, który od 12 lat przygląda się i również walczy o przedmiotowe skrzyżowanie.
Burmistrzowi nie spodobało się brak zgody na dialog w tym
temacie, a żądanie mieszkańców na natychmiastową przebudowę.

- To jest kpina. Urząd traktuje nas
niczym zarazę i zbywa, tłumacząc,
że jak możemy czegokolwiek żądać. To farsa
– ocenia Pani Halina. Mieszkanka osiedla Centrum.

Uchwała i jej interpretacja
Rozgrywki polityczne mocno opóźniają inwestycję. To
przekłada się na niezadowolenie społeczne i obniżenie
słupków poparcia dla aktualnej władzy. Działania podjęte
w 2018 roku powinny być dawno zrealizowane, zwłaszcza
że były na to środki, wola oby stron i co ważne pełna dokumentacja. Wszystkiemu kibicuje Z-ca Dyrektora ds. Utrzymania Katarzyna Węgrzyn-Madeja.
Realizacja została zbombardowana przez nową radę
miejską. W marcu 2019 MZDiM dał zielone światło inwestycji. W tym czasie na wniosek Jarosława Okoczuka rada
głosowała nad zmianą formy przebudowy pod kątem wysepek. Wówczas 6 radnych było przeciwko, reszta bezrefleksyjnie propozycję przyjęła. Uchwała narobiła zamieszkania
w urzędzie drogowym. Sytuacja doprowadziła do punktu
zero. Poprzednia uchwała będąca aktem prawa miejscowego miała konkretne brzmienie, zmiana oznaczała ponowne
procedowanie i tym samym wydłużenie czasu realizacji.

Przeszkoda w partykularnych celach
Echa urzędu mówią o czystej rozgrywce pomiędzy niektórymi radnymi a Burmistrzem. Coraz więcej głosów uważa za celowe opóźnianie inwestycji.

- To niewygodna inwestycja. Proszę
sobie to zobrazować. Wykonanie
zadania powinno trwać dosłownie chwilę. Całkiem duży projekt z
budową od podstaw ronda, sygnalizacji świetlnej oraz przebudowę
skrzyżowania Puławskiego i Lipcowej na odcinku 3 km, zamknięto w
dwa lata. Tutaj od dwóch lat trwa
szafowanie dokumentami i chwiejnie zajmowane stanowiska w tej
sprawie
– mówi osoba z urzędu, prosząca o zachowanie anonimowości.

Wojewódzki Zarząd Dróg i Mostów jednak potwierdza dzisiaj informację, na którą czekają mieszkańcy tego
newralgicznego miejsca. Powstaje w tej chwili dokumentacja techniczna i został wyłowiony projektant. Urzędnicy
wojewódzcy nabierają wody w ustach na pytanie, jaka firma przygotuje dokumenty do fazy projektowej. W BIP na
próżno szukać takiej informacji. Telefon rzecznika prasowego jednostki nie odpowiada.
Chociaż jest to wielowariantowa koncepcja, to nieoficjalnie mowa jest o budowie sygnalizacji świetlnej, która
jest optymalnym i najbardziej efektywnym rozwiązaniem.
Pytanie, czy ta inwestycja nie okaże się najdłużej budowaną
sygnalizacją w Polsce.

Myślachowice dostana sygnalizację.
Rok po batalii o skrzyżowanie przy Piłsudskiego, pozytywnie została zaopiniowana budowa siostrzanej inwestycji, tym razem na myślachowickim skrzyżowaniu ulic
Trzebińskiej, Olkuskiej, Partyzantów i Centralnej. W tym
przypadku również dało się bardzo szybko przejść z fazy
koncepcyjnej do fazy projektowej i zabezpieczyć środki w
tej samej wysokości co w Trzebini. Wielu
twierdzi, że to wynik lobbowania Panów Rejdychów – radnych powiatowych i mieszkańców Myślachowic.
Niektórzy podnoszą, że są tylko, albo
aż partykularne interesy
Filip Lach

Podobóz Trzebinia został utworzony 7 sierpnia 1944 r.
W obozie początkowo umieszczono 300 więźniów. Nocowali oni w barkach pozostałych po 200 brytyjskich jeńcach wojennych, których odesłano do obozu Lamsdorf. Po
dwóch tygodniach w obozie umieszczono kolejnych 300, a
we wrześniu następnych 200 więźniów.
Kierownikiem obozu był SS-Unterscharführer Wilhelm
Kowol. Obozu strzegło około 60 esesmanów. Więźniami
obozu byli głównie węgierscy i polscy Żydzi, którzy pracowali przy rozbudowie rafinerii. Po bombardowaniu rafinerii
przez aliantów w sierpniu 1944 r., wykorzystywano ich do
naprawy zniszczeń i odkopywania niewybuchów. Na terenie obozu zlokalizowano krematorium z powodu wysokiej
śmiertelności wśród więźniów. 18 stycznia 1945 r. Niemcy
przystąpili do likwidacji obozu w Trzebini, wyprowadzając
więźniów w kierunku Oświęcimia.

Kilka dni po tekście tygodnika Wprost, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chrzanowie wysłał do 11-latki wezwanie, w
którym osobiście zobowiązuje Zuzannę do złożenia zaległej deklaracji podatkowej o nabyciu spadku po zmarłym w 2011
r. ojcu.
Decyzja Naczelnika US jest co najmniej niezrozumiała, gdyż wezwanie jedenastolatki nie wywołuje skutków prawnych.
Powinno zostać skierowane do jej prawnych opiekunów. Poza tym, spadek dla dziecka nie jest opodatkowany. Nawet gdyby
US jakoś zinterpretował przepisy na niekorzyść dziewczynki, to ewentualny podatek od spadku sprzed 9 lat i tak jest przedawniony, jak i sam obowiązek złożenia deklaracji podatkowej. Zuzia ma 7 dni na odpowiedź.

OKIEM SPECJALISTY
Pamiętacie jedenastoletnią Zuzię, która odziedziczyła ogromny dług po zmarłym w 2011 roku ojcu i której komornik zabrał rentę?
Dziewczynka dostawała 640 zł miesięcznie, komornik
chciał z tego 180 zł. Kiedy sprawa zrobiła się głośna, komornik szybko zrozumiał swój błąd, sprezentował Zuzi
rower i przepraszał za swoje postępowanie. Głos w sprawie zabrali Prezydent Andrzej Duda, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i wiele innych osób. Gdy już
wydawało się, że dobro znów zwyciężyło, gdzieś tam ktoś
doszedł do wniosku, że sprawa nie może się tak łatwo zakończyć. Znalazł się szeryf, który uznał, że nie będą mu
się Prezydent z ministrem i opinią publiczną pakować do
ogródka.
Bohaterem tej historii jest Naczelnik Urzędu Skarbowego z Chrzanowa, który wysłał jedenastoletniej Zuzi
wezwanie do złożenia zaległej deklaracji podatkowej od
nabycia spadku po ojcu. Naczelnika nie interesuje to, że
wysłanie wezwania do jedenastolatki nie wywołuje skut-

22 stycznia kolumna ewakuacyjna dotarła do Wodzisławia Śląskiego. Tam więźniów załadowano do
otwartych węglowych wagonów kolejowych. W mrozie i ścisku skierowano ich dalej w głąb Rzeszy, do
znajdujących się tam obozów koncentracyjnych.
Wyzwolenie
Po zakończonej ewakuacji KL Auschwitz, Niemcy przystąpili do zacierania dowodów swojej zbrodniczej działalności. Wysadzili krematoria i podpalili magazyny z mieniem po ofiarach eksterminacji. Pozostałych w obozie około
9 tys. więźniów - skrajnie wyniszczonych i chorych, którzy
nie nadawali się do pieszej ewakuacji - Niemcy przeznaczyli do eksterminacji. 27 stycznia 1945 r. do Oświęcimia
wkroczyli żołnierze 60. Armii Pierwszego Frontu Ukraińskiego. Obóz macierzysty Auschwitz I oraz obóz Auschwitz II-Birkenau wyzwolili około godz. 15.

W walkach o wyzwolenie Auschwitz
poległo ponad 230 żołnierzy radzieckich. Wyzwolenia doczekało
około 7 tys. więźniów.
Emil Krawczyk

ków prawnych. Naczelnik jest ponad to, że ewentualny
podatek od spadku sprzed 9 lat (Zuzia miała wtedy 2
lata), a co za tym idzie obowiązek złożenia deklaracji podatkowej jest już dawno przedawniony. Nie ma dla niego
znaczenia, że spadek przekazywany dziecku jest zwolniony z podatku. Naczelnik nie dba o obowiązujące prawo,
o okoliczności i o tragedie życiowe. Jeżeli tylko można
podatnikowi zepsuć dzień stresującym wezwaniem, to
należy to zrobić. Dlatego Naczelnik zagroził Zuzi postępowaniem podatkowym i karą za wykroczenie skarbowe,
jeżeli w ciągu 7 dni nie złoży deklaracji podatkowej.
Dzięki temu na przyszłość każdy będzie wiedział, że
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chrzanowie jest wybitnie zdeterminowany by uszczelniać system podatkowy
i wyławiać oszustów podatkowych. Nawet jeżeli oszuści
przybierają postać jedenastoletnich sierot.
Sławomir Mentzen

Biuro Podatkowe Tax Consulting

PANI BASIA SCHUDŁA 22 KG W PROJEKT
ZDROWIE W CHRZANOWIE!

Marsz śmierci
Trasa ewakuacyjna liczyła 63 kilometry długości i przebiegała w dwóch wariantach: z Oświęcimia przez Pszczynę,
Jastrzębie Zdrój i Mszanę, lub z Oświęcimia przez Pszczynę, Suszec i Marklowice. Na obu trasach znajduje się 15
zbiorowych mogił osób różnej narodowości i wieku, których zabił chłód i wycieńczenie lub esesmani podczas próby
ucieczki. Strzelano także do nienadążających za kolumną
marszu. Szacuje się, że w trakcie ewakuacji zginęło od 9 do
15 tysięcy więźniów KL Auschwitz.

źródło: "Wprost"

To już kolejny raz, kiedy możemy się pochwalić
niesamowitym efektem współpracy z naszym dietetykiem,
Aleksandrą Stańczyk. Pani Basia w ciągu 4 miesięcy schudła 22 kilogramy. Ponadto ubyło jej 22 cm w pasie, 16 cm
w biodrach, a jej wiek metaboliczny zmniejszył się o 22
lata! Zobaczcie, co nasza bohaterka mówi o przebiegu całej
kuracji.

Co skłoniło Panią do umówienia się na wizytę
do gabinetu Projekt Zdrowie w Chrzanowie?
Przede wszystkim otyłość i to bardzo duża, złe
wyniki badań (cukier, cholesterol, ciśnienie, kwas moczowy
– wszystkie w podniesionych wartościach). Poza tym złe
samopoczucie, bóle kolan oraz ogólne zmęczenie i brak
kondycji. A nade wszystko, własne odbicie w lustrze...

Czy od początku wierzyła Pani, że uda się
odnieść sukces?
Szczerze mówiąc, to nie. Już nie raz w swoim życiu próbowałam różnych diet z marnym skutkiem i powracającym
efektem jo-jo. Jednak tym razem byłam bardzo zdeterminowana. Postanowiłam zrobić wszystko, aby się w końcu udało.
I udało się :)

Jak ocenia Pani system cotygodniowych
spotkań z dietetykiem oraz zaproponowany
plan żywieniowy?
Bardzo pozytywnie! Plan żywieniowy bardzo dobrze
dobrany, wielka różnorodność potraw. Proponowane przez
panią dietetyk dania są bardzo smaczne i przede wszystkim
proste w przygotowaniu. Cotygodniowe spotkania i spa-

dające kilogramy bardzo motywowały mnie do działania.
Uważam, że to świetne rozwiązanie dla osób, które szybko
się zniechęcają. W gabinecie pani Oli zawsze mogłam liczyć
na super atmosferę oraz fachowe podejście.

Jak czuje się Pani w mniejszym rozmiarze?

Rewelacyjnie! W końcu mogę spojrzeć w lustro i nie przestraszyć się.
To bardzo miłe uczucie, kiedy inni
mówią do mnie: „Świetnie wyglądasz! Odmłodniałaś! Ubyło Ci lat!”.
Ja sama czuję się całkiem innym
człowiekiem – dowartościowanym
i podbudowanym.
Czy poleciałby Pani gabinet Projekt Zdrowie
osobom, które chcą skutecznie pozbyć się
nadprogramowych kilogramów?
Powiem krótko – oczywiście! W 100%.
Jeśli chcesz przywitać wiosnę lub lato w mniejszym rozmiarze, to właśnie teraz jest odpowiedni moment na to, aby
zacząć działać! Już dzisiaj umów się na bezpłatną konsultację z naszym dietetykiem, który podczas wizyty w gabinecie
przeprowadzi wywiad odnośnie obecnych nawyków żywieniowych, dokona analizy składu ciała wraz z omówieniem
wyników oraz udzieli wskazówek, dotyczących zmiany nawyków żywieniowych na lepsze.
Zapisów można dokonywać, dzwoniąc pod numer telefonu 790-618-333 lub poprzez formularz zgłoszeniowy na
stronie internetowej www.chrzanow.projektzdrowie.info

PRZED KURACJĄ

PO KURACJI

POLSKIE CENTRA DIETETYCZNE Projekt Zdrowie
32-500 Chrzanów, ul. Garncarska 8
tel. 790-618-333

User

LUDZIE POWIATU CHRZANOWSKIEGO

Kamil Dudek i Justyna Zelech mistrzami
w Międzynarodowych Mistrzostwach
Fryzjerskich Top City.
Młodzi Berberzy z Chrzanowa odkrywają sztukę tradycyjnego męskiego fryzjerstwa na nowo, ale za to w oldschoolowym stylu. Pomady, woski, olejki, golenie brzytwą
i strzyżenie nożyczkami nie mają przed nimi żadnych tajemnic. Na co dzień dbają o fryzury i brody mieszkańców
powiatu w najstarszej i najbardziej renomowanej pracowni fryzjerskiej u Dudka w Chrzanowie. Swoje autorskie
stylizacje prezentują na dużych wydarzeniach branżowych, odnosząc spore sukcesy.
Są młodzi, zdolni i piekielnie ambitni. Razem stanęli
w rywalizacji o tytuł najlepszego Barbera stylem oldshool.
Brodę, wąsy, fryzurę trzeba potrafić pielęgnować, strzyc i formować. Oni tego dowiedli, zajmując II i III miejsce w Międzynarodowym Konkursie Top City w kategorii Barber styl
oldschool Kamil zajął II miejsce, za to Justyna, mimo że nowicjusz może pochwalić się III miejscem w tej konkurencji.
To na pewno duży motywator przed kolejnymi wyzwaniami,
do których przygotowania trwają nawet miesiąc – komentuje
Justyna.

Mistrzowie stylu
- Fryzurę należało wycieniować i zaczesać do tyłu oraz wyrównać i wyprostować brodę – tłumaczy Justyna Zelech. Czas,
w jakim musieli przygotować wieloetapowo brodę i fryzurę
to 40 minut plus dodatkowe 5 minut na końcowe poprawki.
To jedna z najbardziej wymagających konkurencji jak na
te czasy, ponieważ wymaga użycia tylko nożyczek i brzytwy,
czyli to, co było dla tradycyjnego rzemiosła niegdyś normą.
Należało wycieniować włosy, a następnie z gracją zaczesać
je do tyłu i uformować w tzw. Pompadour. Stylizacja wywodząca się z XVIII Francji, swój come back miała za sprawą
Elvisa Preslaya w latach 50 ubiegłego wieku. W 2019 roku
stała się hitem, a to za sprawą ułożenia jej z każdego rodzaju
włosów.
- to bardzo ważne wydarzenie w naszej branży. Możemy
zaprezentować swoje umiejętności przed wybitnym jury branżowym, a tym samym zdobywać doświadczenie i zyskiwać na
umiejętnościach – mówi Kamil Dudek. Chociaż oboje na co

dzień to doświadczenie zdobywają w pracowni.
Walczyli w międzynarodowym, składającym się z 20 osób składzie. Atmosfera jak
mówią zgodnie, była napięta, a stres nad
pracą dał się we znaki, zwłaszcza Justynie.
- musisz całkowicie się wyłączyć i nie myśleć co dzieje się obok
Ciebie – mówi Kamil, mistrz w cięciu brody. Kamil, będąc w
branży już 10 lat, stara się na zawodach podchodzić na luzie.
Dla młodziutkiej Justyny to ogromne możliwości zaistnienia w świecie fryzjerstwa i stylizacji.

Mistrz numer 1
Kamil i Justyna jednogłośnie za swojego mentora i nauczyciela uznają Pawła Dudka, właściciela salonu, ale również mistrza i zdobywcę paryskiego Oskara we Fryzjerstwie
w 2013 nadaną przez prestiżową organizację zrzeszającą
najlepszych fryzjerów na świecie - Intercoiffure
Mondial, czy Order De La Chevalerie order rycerza fryzjerstwa z roku 2009.
Prywatnie ojciec Kamila i belfer Justyny, związany z branżą od powstania salonu, czyli ponad 40 lat.
Filip Lach
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Bartosz Głowacki - wschodząca gwiazda
boku z ziemi chrzanowskiej
Momentem przełomowy był sylwester 2015/2016 kiedy doszedł do granicy upadku. Ciągłe libacje alkoholowe,
niewyspanie się, codzienne wyjścia na miasto, zaczęły być
standardem. To był upadek moralny i fizyczny, czego nie boi
się przyznać.

Niespełna 30-letni chrzanowianin ma apetyt na osiągnięcie tytułu zawodowego mistrza Polski w boksie.
Wprawdzie związany umową z Chorten Boxing w Białymstoku, swoje szlify doskonali w Sosnowcu u boku Marcina
Walasa, to jego serce bije w Chrzanowie i właśnie te tereny
z dumą reprezentuje.
Zamiłowanie do rywalizacji i walki
To konsekwencja wyboru szkoły średniej. Jak sam przyznaje, to jak z miłością. Czasami widzisz kogoś pierwszy raz
i twoje myśli, twoje czyny koncentrują się wokół tej osoby.
Takie samo uczucie towarzyszyło Bartkowi na zajęciach z
samoobrony, gdy pojawiły się rękawice. Chęć podjęcia walki
na ringu narastała. Następstwem tego było uczęszczanie do
krakowskiego Hutnika od 2011 roku i coraz intensywniejsze treningi.
Boks to dla mnie całe życie
Wiele czasu zajęło bokserowi doskonalenie techniki na
własną rękę, bez zaangażowania sztabu ludzi, których widzimy w filmach.
- rzeczywisty obraz młodego adepta tej sztuki walki daleki jest od filmowej interpretacji. Tutaj nie ma starszych
panów siedzących na treningach i wyłapujących dobrze
zapowiadających się bokserów, chcący zainwestować pieniądze. To na ogół praca na trzy etaty. Pierwsza to codzienne,
mordercze treningi i kontrola swoich słabości. Drugi to
poszukiwanie trenera, poszukiwanie promotora, a trzeci to
szukanie sponsorów. To deficytowy i mało dotowany segment sportu w mojej kategorii – tłumaczy Bartek.
Upadek na dno jako impuls do działania

- kiedy poczułem, że nie jestem w stanie wypić klina, to
wtedy coś we mnie pękło. Z korzyścią dla siebie i dla swojego zdrowia. Wtedy uznał, że zerwanie z alkoholem jest
początkiem nowej drogi. Od 4 lat nie wypił nawet kieliszka.
Na ogół w piątki i soboty odsadzany jest w roli kierowcy dla
znajomych. Zmiana podejścia do życia nastąpiła gwałtownie. Ograniczenie alkoholu, codzienne treningi, to wszystko
stało się integralną częścią Bartka życia.
- przed tym faktycznie wolałem dużo imprezować, prowadzić nieregularny tryb życia, mało się wysypiałem, bo
przecież trzeba było się napić, to wszystko cofało mnie w
moich dotychczasowych treningach i chęci osiągnięcia sukcesu - dodaje.
W sierpniu 2016 roku na obozie strażackim dostał numer do Roberta Gortata z jaworznickiej Akademii Boksu.
To on uporządkował treningi i motywował młodego boksera. Jako trener był autorytetem. Dzięki niemu zawdzięcza rozwinięcie swoich umiejętności technicznych, większe
skupienie się na ringu w trakcie walki i poprawę kondycji i
motoryki.
Pierwsze sukcesy i porażki na ringu
Ambicje były coraz większe. Nie wystarczały amatorskie
spotkania w klubie. Ciągnęło Bartka do rywalizacji w trybie zawodowym. Nie trzeba było długo czekać na stoczenie
pierwszych walk. Pod wpływem emocji, postanowił, że z
amatorskiego boksu przechodzi na zawodowstwo.
- dostałem namiary na Irosława Butowicza promotora
grupy Silesia Boxing. To był moment przełomowy w karierze i pierwsza styczność z zawodowym ringiem. Pierwsza
wygrana w II rundzie przed czasem. Jednak trener Gortat
nie był nastawiony pozytywnie do takiej decyzji, pomimo
wygranej. Uważał, że należy nabrać większego doświadczenia i kontynuować drogę amatorską, która trwała do 2019
roku.
W marcu 2019 nastąpił powrót do walk zawodowych.
Nawiązana została współpraca z obecnym promotorem Dariuszem Snarskim – osobą odpowiedzialną za załatwianie
walk. Zakontraktowane wówczas były 3 walki transmitowane w ogólnopolskiej telewizji Polsat Sport. To był impuls dla
sponsorów, którzy zauważyli Bartka i zainwestowali w jego
karierę. Logistore, Idea Bud, Alltra to najważniejsi sponsorzy w tej chwili. Głównie przedsiębiorstwa z Trzebini i
Chrzanowa.
Do porażek zalicza mocno wątpliwy werdykt w jednej
z walk. Nie chce mówić, o którą dokładnie chodzi, jednak
uważa, że w rzeczywistości to wygrana była po jego stronie,
a sympatia sędziego do rywala miała podbić jego wynik. –
To są sytuacje demotywujące, ale czasami tak musi być –
wyjaśnia.
Kontuzje na ringu
Najbardziej ucierpiał na walce z ukraińskim pięściarzem.
To był 2017 rok na turnieju w Częstochowie. Złamana ręka,
nos i szczęka - po nieregulaminowym dwukrotnym uderzeniu z główki było po wszystkim.
- dochodziłem do siebie wówczas 12 godzin. Na drugi
dzień musiałem stoczyć kolejną walkę, tym razem z polakiem. Ze względu na charakter turnieju chciałem ukończyć
go mimo poważnej kontuzji. Dzień później był powrót do
szkoły podoficerskiej. To był koszmarny okres. Nie mogłem
robić tego, co lubię robić najbardziej, czyli jeść. Wszystko
sprawiało ból, każde poruszenie szczęką. Przez kolejne dwa
tygodnie pokarm, jaki przyjmowałem miał płynny stan.
Krok do walki o wszystko
Kariera pięściarza nabiera na prędkości. Liczy na to, że
kolejne zakontraktowane pojedynki przyniosą większy rozgłos niż dotychczas – Chcę coraz większych zmian i mam
apetyt na tytuł mistrza – dodaje. W chwili obecnej Bartek
jest na 3 miejscu w Polsce w rankingu czołowych pięściarzy w rankingu wagi super półśredniej. Wierzy, że ciężką
pracą finalnie wejdzie na szczyt. W swoich planach rozważa dodatkowo otwarcie szkoły sportowej w powiecie. Tego
wszyscy powinni życzyć naszemu rodzimemu sportowcowi.
Filip Lach
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Wyjście Awaryjne wpisuje się w głos nowego pokolenia chrzanowian
Zespół szturmem wdarł się na powiatową
scenę muzyczną i mocno zaakcentował swoją
obecność. Ich najsłynniejszy kawałek „Andrzej”
stał się swoistym hymnem zespołu i zyskał sporą ilość fanów. Zaczynali w kultowym już klubie
Żywiecka Chata, teraz można ich posłuchać w
Starej Kotłowni w Chrzanowie. Jak mówi lider
zespołu Andrzej Kocot, w swoich tekstach starają się opisywać różne aspekty życia. Utwory mają
w dużej mierze rozbawić słuchacza poprzez humorystyczne i ironiczne historie wypływające z
twórczości. - Mamy w zanadrzu numery, które
opisują nasze społeczeństwo czy pozorowany
bunt pewnej jego części. Są też utwory, które nie
mają głębszego przekazu – na celu mają wpadać
w ucho i być zapamiętane – mówi Andrzej.
Filip Lach: Skąd nazwa Wyjście Awaryjne? Jaka z tym
wiąże się geneza?
Geneza nazwy nie jest zbyt skomplikowana - wzięła się
z dawnej nazwy osiedla, z którego wywodzi się 3/5 zespołu. Teraz oficjalna nazwa to os. Energetyków, lecz i tak w
okolicy wszyscy potocznie nazywamy to miejsce Awaryjne.
Filip Lach: Tworzycie skład różnorodny pod kątem
gatunku. Mamy elementy rapu, rocka, metalu. Jak to się
stało, że doszło do fuzji, wydawać by się mogło, tak odległych stylów muzycznych?
W największym stopniu spowodowane jest to muzyką,
którą każdy z nas słucha na co dzień. Nie mamy ukierunkowania, na jakiego to gatunku mają być tworzone utwory i
jaki styl chcemy reprezentować. Jedyną oceną, jaką staramy
się posługiwać, jest to czy utwór jest spoko, czy nie.
Filip Lach: Jak długo tworzycie formacje? Od czego to
wszystko się zaczęło?
Zespół w pełnym składzie zaczął funkcjonować mniej
więcej w drugiej połowie 2014 roku. Na początku zaczęło
się od spotkania Endiego(rap) i Michała(perkusja) na sali
prób, w celu pogrania dla zajawki. Jakiś czas później spotkaliśmy się z Wojtkiem(ex gitara i skrzypce) i postanowiliśmy
założyć zespół. Powoli sklejaliśmy skład do kupy i tak z ma-

łymi zmianami personalnymi zespół istnieje do teraz.
F.L: Andrzej to wasz hymn, sztandarowy numer, który
śpiewają trzebinianie. Dlaczego Andrzej?
I tutaj znowu historia nie będzie zbyt ambitna. Nazwa
wzięła się od imienia frontmena, a jak wiadomo, to imię
ma swoją sympatię wśród społeczeństwa jak np. Janusz.
Po spontanicznym zrobieniu „Andrzeja” zadebiutowaliśmy
z nim na pierwszej Koncertowej Akcji Chrzanowskiej w
Żywieckiej Chacie, gdzie ludzie przyjęli go z ogromnym
entuzjazmem. I tak zostało do dziś.
F:L Kapela to tylko pasja po godzinach czy już sposób
na życie?
Pasja po godzinach, która daje spełnienie. Ale jak ktoś
chce rzucić groszem, to oczywiście nie płaczemy z tego powodu. Na pierwszym miejscu zawsze jest jednak satysfakcja
związana z odbiorem naszej muzyki wśród ludzi.

Kim są młodzi muzycy: Andrzej Kocot – 26 lat, autor
tekstów i sceniczne zwierzę, pracuje w zakładzie mięsnym.
Dominik Sęk – 26 lat, gitarzysta, ratownik medyczny i wodny. Michał Motyka – 26 lat, perkusista i pasjonat kolei. Filip
Hajdyła – 20 lat, gitarzysta, student biotechnologii.
Filip Lach

USŁUGI INTERNETOWE/KOMPUTEROWE/REKLAMOWE
• Tworzenie stron internetowych, budowanie
sklepów internetowych, strategii marketingowych, doradztwa. Firma Viden.pl. Kontakt:
508 535 528. E-mail: viden@viden.pl
• Wielkoformatowy i cyfrowy druk. Konkurencyjne
ceny i szybki czas dostawy. Kontakt: 604 551 272

• Ty rób to co kochasz, ja wyczaruję grafikę spójną
z Tobą i Twoją marką. Pomogę Ci tworzyć markę
firmy w zgodzie z Twoją wizją. A jeśli jej nie masz,
to odkryjemy ją i dopracujemy. Firma MiszaDot.
Kontakt: 502 262 886
• FirmaMconcept
Eleganckie
strony internetowe dla wymagających. Grafika reklamowa
i kreowanie wizerunku. Kontakt:
biuro@mconcept.pl. Mconcept.pl
• SERWIS LAPTOPÓW, komputerów, tabletów.
Tel. 791 797 999, Chrzanów. Ul. Krakowska 2.
• Serwis laptopów/tabletów.
Trzebinia/Chrzanów. Tel. 722235 623
• PIXEL
STUDIO.
Chrzanów
Nowa
Generacja
Reklamy
Napisz i dowiedz się więcej.
Pixelstudio.artur@gmail.com
• Trzebinia. Naprawa komputerów i telefonów.
Tel. 513 969 709

• Kolportaż ulotek, gazetek, materiałów
promocyjnych. Już od 100 złotych netto.
Tel: 667 750 820.
USŁUGI
• Tłumaczenia. Angielski, Niemiecki
Biznesowy – Paulina Godyń. Kontakt: 880 336 636 MOBI - SPAW.
Mobilne Usługi Spawalnicze na
terenie powiatu chrzanowskiego i małopolski.
Kontakt: 663 612 333
• MOBI - SPAW. Mobilne Usługi
Spawalnicze na terenie powiatu chrzanowskiego i małopolski.
Kontakt: 663 612 333
• Zapraszamy do skorzystania
z naszych usług związanych z kompleksowym
czyszczeniem samochodów i auto detailingiem.
Tel. 694 841 071
• Udzielę korepetycji z j.angielskiego na terenie os.
Widokowego, Krakowskiego, Piaski oraz Trzebinia Centrum. Jestem studentką filologii ang.
Mam dobry kontakt z dziećmi jak i młodzieżą.
• Kontakt: 732 908 621, ag.pytko@gmail.com
• Piaskowanie i Lakierowanie – samochody ciężarowe, naczepy, maszyny budowlane, felgi, ramy
i inne. Kontakt: 694 120 194
• Język niemiecki – korepetycje i tłumaczenia.
Kontakt: 880 336 636. Teren powiatu chrzanowskiego.
• Natur House Libiąż – skuteczne odchudzanie.
Kontakt: 570 057 201. Sprawdź i umów się na
spotkanie z dietetykiem.

• Zaopiekuje się dzieckiem (wiek 3+) Kochająca
dzieci, ciepła, uśmiechnięta, odpowiedzialna,
energiczna NIANIA z wykształceniem plastycznym i znajomością języka angielskiego.
- możliwy odbiór dziecka ze szkoły/przedszkola,
- elastyczne godziny pracy, na część etatu,
dorywczo. KONTAKT: 577 984 257
• Firma Ad-Bud specjalizuje się w profesjonalnym
wykończeniu wnętrz. Posiadamy 15 letnie doświadczenie w różnego rodzaju remontach. Wykonujemy kompleksowe prace wykończeniowe w
mieszkaniach, domach, biurach. Tel. 694 072 560
• Biuro tłumaczeń KUMIRIA – Trzebinia ul. Kościuszki 50. Tel. 790 427 242
• Projekty budynków indywidualnych. F.H.U Natalia. Tel. 32 754 11 00
• Sprzątanie po zmarły. Dezynfekcja pomieszczeń. Gwarancja 100% skuteczności. Kontakt:
605 907 004 lub 605 140 004. Dariusz i Justyna
Paliwoda. www.sprzataniepozmarlym.pl
• Wynajmę miejsce na reklamę. Trzebinia Centrum.
Wymiary: 3x5 metra. Kontakt: 794 455 191
• Wycinka i pielęgnacja drzew, również trudno
usytuowanych. Tel. 668 144 777
• Naprawa RTV, telewizorów, anten. Dojazd
bezpłatny. Szybko i solidnie. Tel. 691 511 914
• Zrzucę węgiel, potne drzewo, położę płytki
i gładzie. Tel: 698 978 479
• GAZY TECHNICZNE, MATERIAŁY SPAWALNICZE.
Atrakcyjne ceny. Tel: 602 695 059

• Woda źródlana dla firmy i domu. Dostawa gratis!
Kontakt: 886 773 658
• Zrzucę węgiel, potnę drzewo i wykonam pracę
porządkowe. Kontakt: 578 292 624
• Elektryk.
Usługi
elektryczne
.
Kontakt:
575 868 767.
• Gospoda COREK zaprasza. Organizujemy:
Chrzciny, Komunie, Przyjęcia okolicznościowe.
Dobre ceny. Kontakt: 669 525 386
• Elektroinstalacje, przyłącza, ogrzewanie podłogowe, alarmy, systemy centralnego odkurzania.
Tel. 691 852 751.
• Kafelkowanie łazienek, wykańczanie całościowe
(woda, kanalizacja, etc). Olkusz. Tel. 537 320 700.
• Wylewki maszynowe.
Kontakt: 510 191 033

Fachowa

ekipa.

NIERUCHOMOŚCI
• Firma FLATEX wynajmie lub
pomoże wynająć dom czy mieszkanie w Jaworznie, Chrzanowie,
Trzebini,
Libiążu,
Oświęcimiu
i okolicy. Więcej informacji:
www.flatex.pl
• Kupię pilnie mieszkanie w Trzebini 1 lub 2 pokojowe ZA GOTÓWKĘ. MÓJ NR. TEL. 668103182
• KUPIĘ MIESZKANIE. Może być do remontu, zadłużone. Tel. 508 335 230
• Kupię mieszkanie lub dom Trzebinia, Libiąż,
Chrzanów. Tel 793 999 910
• Wynajmę miejsce hotelowe dla pracowników
Firm i osób prywatnych. Chrzanów. Telefon:
531 072 649
• Mieszkanie do wynajęcia. Osiedle Południe.
Chrzanów. Tel: 602 627 508
• A Ty kiedy sprawdzisz, w jakim stanie jest Twoja
nieruchomość? Już dziś, zadzwoń do nas i umów
się na swój przegląd/odbiór swojej nieruchomości. Tel. 579 066 492 lub 797 273 750, E-mail:
profesjonalne.odbiory@gmail.com
• Na sprzedaż działka budowlana – PŁAZA CENTRUM. 12 ar. Regularny kształt, płaska, ogrodzona. Media w ulicy. Dogodny dojazd z drogi
publicznej z dwóch stron. Kontakt: 609 363 263
• POSZUKUJEMY DLA NASZYCH KLIENTÓW
DZIAŁEK, DOMÓW I MIESZKAŃ. KONTAKT: 505
694 865
• Sprzedam mieszkanie lub wynajmę. Tel: 783 999
058
• SPRZEDAM działkę 40ar w Płazie.
Tel. 533 853 913
• DZIAŁKA 372m2 - Chrzanów, 3 Maja (centrum),
240 tys zł. Tel. 531-739-486
• LOKAL użytkowy - centrum Chrzanowa. Tel. 788968-480
• Tablica reklamowa do wynajęcia. Dulowa, przy
głównej drodze. Tel: 600 465 773
• Zamienię dom na mieszkanie. Działka 25 arów. 2
garaże. Chrzanów – Orła. Tel: 663 748 634.
• Kupię działkę lub dom do remontu. Tel. 508 760
225.
• Pomieszczenia pod gabinety lekarskie w centrum
Chrzanowa. Tel. 504 244 916.
• Sprzedam/Wynajmę mieszkanie w Chrzanowie
72m2. Tel. 605 641 576.
• Garaż murowany do wynajęcia w w Chrzanowie.
20m2. ul Świętokrzyska 15. Tel. 32 623 55 10,
721365151
• Wynajmę lokal w Chrzanowie przy ulicy Krakowskiej 54m2. Tel. 510 796 425.
• Lokal pod salon kosmetyczny, biuro, usługi wynajmę tanio w Libiążu. Tel. 609 187 091.
• Sprzedam. Solidny, nowy dom o powierzchni
użytkowej 155 m. Możliwość negocjacji ceny!!!
Działka 20 arów. Kontakt do agenta: Sylwia Kosowska, wese@wesenieruchomosci.pl.
• Lokale pod działalność gospodarczą do
wynajęcia. 3 miesiące gratis! Chrzanów. Tel:
502 277 455.
PRACA
• Zatrudnię kierowcę KAT. C, Kontakt: 602 62 44 25
• ZATRUDNIĘ pracowników/brygady. Praca przy
dociepleniach. Trzebinia Tel. 663-310-949
• Szkoła nauki jazdy LUNA poszukuje na stanowisko instruktora jazdy. Kat. B, ale wszystkie mile
widziane. Kontakt: 729 451 204
• ZATRUDNIĘ - ŻABKA Trzebinia. Tel. 660 672 151
• FIRMA budowlana zatrudni cieśli szalunkowych
i pracowników ogólnobudowlanych, praca z dowozem na terenie Krakowa. Tel. 662-019-839.
Email: kris.bud@onet.pl
• PRACA dorywcza - sklep Chrzanów - mięsno-wędliniarski Tel. 783-486-603

• VEOLIA Południe zatrudni elektromontera, praca
w Chrzanowie; email: veoliapoludnie@veolia.com
Tel. 32-623-51-54
• KUCHARZA i kelnera z praktyką przyjmę.
Tel. 605-444-498 ZATRUDNIĘ kierowcę C+E
transport międzynarodowy, wymagana karta
kierowcy, doświadczenie. Tel. 692-288-673
• Poszukuję chętnych do prowadzenia punktu
sprzedaży RUCH S.A. Kontakt: 514 607 620.
Lokalizacja dworzec PKP.
• Zatrudnię mechanika samochodowego do pracy
w autoserwisie. Powiat chrzanowski. Tel: 512 898
278.
• Praca w Trzebini. Zatrudnię tokarza, frezera, spawacza, operatora tokarki CNC ze znajomością
podstawowego oprogramowania. Praca zmianowa. Trzebinia. 32 611 04 03. E-mail: dalin@op.pl.
• Przyjmę pracownika do tynków maszynowych.
Tel. 781 171 935.
• Majstra robót drogowych i kanalizacyjnych zatrudni firma. 698 631 523.

KULTURA

▶▶ Funk, elektronika, muzyka latynoska czy metal oto cała paleta brzmień, które usłyszą fani perkusji
podczas czwartej edycji chrzanowskiego festiwalu
Caban Drummer Fest. Skład jest bardzo zróżnicowany i gwarantuje godziny dobrej muzyki. Impreza
ma charakter rodzinny i znakomicie integruje środowisko nie tylko perkusyjne. Jak co roku podczas
festiwalu nie zabraknie konkursów z nagrodami dla
uczestników. Każdy będzie miał też szansę spróbować swoich sił na profesjonalnym zestawem. A
na koniec tradycyjny finał, który przez lata stał się
już punktem obowiązkowym Caban Drummer Fest
2020.

• Skup Samochodów. Gotówka od ręki. Płacimy
najlepiej. Każda marka. Każdy stan. Tel. 733 999
910.

▶▶ Weź udział w KLANGU i wygraj 1000 zł oraz
miejsce na festiwalu Chechło Life 2020. Na zgłoszenia zespołów z Małopolski i Śląska czekamy do
19 kwietnia 2020 roku. Koncert finałowy odbędzie
się 9 maja 2020 roku w chrzanowskim klubie Stara
Kotłownia. Regulamin i formularz zgłoszeniowe dostępne na stronie MOKSiR!

• SKUP AUT, ZŁOMOWANIE,
Tel.694 384 777.

LAWETA.

▶▶ 6 marca 2020 roku. Koncert Chopinowski w Dworze Zieleniewskich. Wstęp wolny.

• Kupię każdą Mazdę. Tel. 793001819
• AUTOSKUP. KUPIMY KAŻDE AUTO za gotówkę,
najlepsze ceny, dzwoń. Tel. 880 308 471
• Sprzedam komplet felg do Audi A3 rok 1999 stan
bardzo dobry cena 420 zł. Tel. 600 143 929.
• Kupię samochody i motocykle. Również z okresu
PRL. Kontakt: 603 15 44 11

▶▶ 7 marca 2020 roku. Spektakl „Okno na parlament”. Bilety 75 złotych. Godzina. 19.00.

MOTORYZACJA

AUTO

OPIEKA ZDROWOTNA
• Specjalista Neurochirurg Rafał Staszkiewicz
ul. Dobczycka 17 Chrzanów. Tel. 792-040-399
Email: staszkiewiczrafal@gmail.com
• Lek. med. Bogdan Krok. Chrzanów, rejestracja.
Tel. 535-557-771
• Specjalista dermatologii dr n. med. Dominik
Ludew, porady dermatologiczne, botox, kwas
hialuronowy Chrzanów, Wyszyńskiego 17a,
Artroskop; wtorek 16-20 Tel. 32-223-61-77
www.wzietek.pl
• Lek. med. Leszek Romanowski - specjalista diabetolog-endokrynolog; przyjmuje: „Diabet” Chrzanów, Kościuszki 18 Tel. 32-623-13-73, 623-13-75,
623-28-27
• Dr n. med. Jakub Bukowczan - specjalista diabetolog. MEDIQUS Chrzanów, al. Henryka 39.
Tel. 508-620-616
• Dr n. med. Jakub Bukowczan - spec. chorób wewnętrznych. MEDIQUS Chrzanów al. Henryka 39.
Tel. 508-620-616
• Lek. med. Ewa Potocka Chrzanów, Sienna 8/2,
pon. 10-14, wt. 12-17, śr. 13-17, czw. 12-16. Badania profilaktyczne, sanitarne, promieniowanie
jonizujące, kierowców, pracowników ochrony fizycznej, broń Tel. 604-233-331
• Lek. med. Katarzyna Dygdoń-Niechwiej, specjalista chorób oczu; Trzebinia, Rynek 4, poniedziałki i
czwartki. Rejestracja Tel. 32-753-37-30
• Dr n. med. Dariusz Kozub – specjalista neurolog;
Płaza, Lipowiecka 1 Tel. 601-455-350
• Sklep Medyczny Artroskop Barbara Wziętek,
czynny codziennie, refundacja NFZ, Chrzanów,
Wyszyńskiego 17a Tel. 609-469-593
INNE
• MONTAŻ
ogrodzeń
panelowe,
siatka
ogrodzeniowa, łupkowe, bramy wjazdowe
Tel. 735-595-378
• POCIĘTE drzewo opałowe, bardzo tanio.
Tel. 694-798-072
• ORIFLAME kupuj ze zniżką 20% lub podejmij
współpracę z moim zespołem. Darmowe szkolenia, wyjazdy, zabiegi pielęgnacyjne twarzy
i dłoni. Zapraszam Tel. 531-166-371
• POSPRZĄTAM, umyję okna, zrobię zakupy, pomogę w czynnościach domowych dorywczo lub
na stałe. Tel. 787-899-385
• KUPIĘ kontener socjalny lub melaminę za rozsądną cenę Tel. 605-904-930
• MATEMATYKA- mgr matematyki. Tel. 505157459
• FOTOGRAF Paweł Ludwikowski Tel. 664-383-005.
www.projekt35mm.com.pl
• HISZPAŃSKI. Tel. 693-446-543
• BUSY do 30 osób Tel. 507-055-581
• Sprzedam ciągnik 2x2, silnik nowy ze sprzętem
0 betoniarka 150 l, rury ogrodzeniowe. Tel: 516
933 570

Biuro Nieruchomości EFEKT | Jakub Nowakowski - 694 616 682 | Mateusz Kucharski - 668 103 182

NIERUCHOMOŚCI PREMIUM

▶▶ 14.03.2020 roku w Starej Kotłowni w Chrzanowie
IV edycja festiwalu perkusyjnego Caban Drummer
Fest. Start o godz. 17:00. Zagrają: Maciej Sobczak,
Natalia Krząkała, Łukasz ‘Icanraz’ Sarnacki, Piotr
Pniak, Tomasz Torres. Wstęp wolny!

ZOSTAŁY OSTATNIE 2 DOMY!!!

Nowe Domy Góry
Luszowskie

Nowe Domy Bolęcin
na widokowych działkach

- 3 sypialnie, salon, kuchnia, jadalania, 2
łazienki, garaż
- okna 3-szybowe
- pow. użytkowa 145m2
- działka 9 arów
Stan surowy zamknięty

- 3 lub 4 sypialnie, salon z aneksem kuchennym, 2 łazienki, garaż
- okna 3-szybowe
- pow. całkowita 170m2
- działka 8,7 ara
Stan surowy zamknięty

Cena 329 000zł

Ustawna działka Góry
Luszowskie

Działka Trzebinia Siersza
- powierzchnia 8,2 ara
- dojazd drogą asfaltową
- media na działce

- powierzchnia 20 arów
- kształt prostokąta
- dojazd drogą asfaltową
- sąsiedztwo nowe domy

Cena 332 000zł

Cena 105 000zł

Cena 69 000zł

▶▶ Libiąż. 5 kwietnia o godzinie 16.00 wyjazd do
Opery Krakowskiej na oratorium dramatyczne Arthura Honeggera pt. „Joanna Dark na stosie”. Cena:
90 złotych. Szczegóły: 32 627 12 62
▶▶ PRZEDWOJENNY SKLEPIK KOLONIALNY – nowa
ekspozycja stała Muzeum w Chrzanowie. Znalazły się na niej eksponaty z lokalnych sklepów oraz
przedmioty ilustrujące dawny handel, głównie branży spożywczej. Wystawa w budynku głównym, ul.
Stowarzyszenia I ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i
Inwalidów „SENIOR” w Chrzanowie
Chrzanów. Ul. Sokoła 24, pokój 109. Kontakt:
32 725 96 52
KALENDARIUM
28.02 – Wyjazd do Cieszyna i Wisły.
9.05 -19.05 – Wyjazd do Rabki z zabiegami, cena
1170/1200 złotych.
24.04 – 28.04. – Bardo. Wyjazd do Drezna. Cena:
870/890 złotych + 30 euro.
17.07 – 21.07 – Wyjazd do Wilna oraz Mazur. Cena:
759/790 złotych.
7.08 – 11.08 – Wyjazd do Lwowa i Złotej Podkowy.
Cena: 749/770 złotych.
31.08 – 12.09 – Wjazd do Darłówka. Cena:
1280/1300 złotych. Możliwość wpłat na raty.
28.09 – 1.10 – Wyjazd do Poznania. Cena: 360/380
złotych.
Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów
SENIOR jest organizacją pozarządową dobrowolną,
samodzielną i neutralną pod względem politycznym.
Działalność Stowarzyszenia jest oparta przede
wszystkim na pracy społecznej.
Stowarzyszenie określa swoje cele , programy działania i struktury organizacyjne, zrzesza Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w celu organizowania:
. życia kulturalnego
. artystycznego
. poprawienia ich warunków socjalno-bytowych
. uczestnictwa w życiu społecznym
Staramy się uaktywnić tych wszystkich, którzy po zakończeniu pracy zawodowej mają nadmiar wolnego
czasu i staramy się im pomóc w jego zagospodarowaniu.
Organizujemy spotkania integracyjne, zabawy, wycieczki krajowe jednodniowe i wielodniowe oraz zagraniczne.
Naszym nadrzędnym celem są kontakty z ludźmi
samotnymi , opuszczonymi przez los a często przez
bliskich.
OGŁOSZENIE PREMIUM
Transport ze sklepów meblowych, budowlanych, osób prywatnych. Przeprowadzki;
domów, mieszkań, pojedynczych pomieszczeń, studentów, biur, firm, magazynów
itp.
Wnosimy ciężkie przedmioty: sejfy, meble,
pianina, piece itp.
Tel: 733 99 99 10

SPRZEDAM

WYNAJMĘ

SPRZEDAM

SPRZEDAM

SPRZEDAM

Chrzanów. Budynek magazynowo-produkcyjny z częścią
biurowo - socjalną . Budynek
dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony wykonany
w technologii tradycyjnej.
Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Chrzanów. Lokale o charakterze handlowo-usługowym
znajdujące się na parterze
w 2-kondygnacyjnym, nowoczesnym budynku zlokalizowanym w ścisłym centrum
Chrzanowa

Trzebinia. Mieszkanie usytuowane jest na drugim piętrze
w czteropiętrowym bloku, po
termomodernizacji . Okna
nowe PCV. Lokal mieszkalny
składa się z dwóch pokoi z
aneksem kuchennym, przedpokoju oraz łazienki z WC.
Powierzchnia 33 m2.

Kraków. Oferujemy do
sprzedaży apartament
zlokalizowany niedaleko Rynku Głównego w Krakowie.
Mieszkanie znajduje się na
pierwszym piętrze odrestaurowanej kamienicy z windą.
Sprzedawane jest w stanie
deweloperskim. Kontakt:

Podlesie. Sprzedam dom
wolnostojący
o powierzchni użytkowej
180m2 + garaż dwustanowiskowy/piwnica 118m2, na
działce 5600m2.

Opiekun oferty Anna Olszewska-Mróz
mobile: 782 190 881

Biuro Nieruchomości Meetropoliatel.
578 595 000

Cena: 145.000 złotych

Cena: 1 050 000 złotych

CENA 1 150 000, 00 ZŁ
+VAT 23%
Kontakt Dariusz Zieliński
+48 503 112 787

Tel. 782 190 881
biuro@apartmentnieruchomosci.pl
Cena: 50 zł/m2 brutto

WYNAJMĘ

SPRZEDAM

SPRZEDAM

SPRZEDAM

Libiąż. Do wynajęcia lokal w
pawilonie handlowym Agat
w samym centrum Libiąża.
Lokal o powierzchni 15 mkw.
Dodatkowo zaplecze sanitarne.

Chrzanów. Serdecznie zapraszamy do
zapoznania się z ofertą
mieszkania M3, położonego
na otoczonym pełną infrastrukturą Osiedlu Północ, o
powierzchni 42,5 m2.

Trzebinia. Hala produkcyjna
z częścią
socjalno-biurową o pow.
1008 mkw.
Położona na obrzeżach
Trzebini.

Chrzanów tel.: 782 190 881

Podlesie. Sprzedam dom
wolnostojący
o powierzchni użytkowej
180m2 + garaż dwustanowiskowy/piwnica 118m2, na
działce 5600m2. Zainteresowanych zapraszamy do
kontaktu pod numerem: 608
832 971

Więcej informacji pod nr. tel.
692765423.

Cena: 190 000 złotych

Cena: 1 200 000 złotych

Cena: 2 500 000 złotych

Tel. 692 765 423.
Cena: 800 złotych

POMOC
Dane podopiecznego
Nr. subkonta 24749
Województwo Małopolskie
Data Urodzenia 14.12.2009 r.
Schorzenie: Autyzm, Całościowe Zaburzenie Rozwojowe

Apel podopiecznego:
Zwracamy się z prośbą o przekazanie
1% podatku na leczenie i rehabilitację
10-letniego syna Dawida Skoczylasa
mieszkającego w Trzebinii od urodzenia. Jest chłopcem niemówiącym, żyjącym w swoim zamkniętym świecie.
Z orzeczenia z poradni Psychologiczno-Pedagogicznej stwierdzono, że jest
opóźniony w rozwoju i funkcjonuje na
etapie 3-letniego dziecka. Środki z 1%
wykorzystujemy na terapie wspomaga-

jące jego rozwój. Dawid wymaga zajęć
logopedycznych, terapii z integracji
sensorycznej i zajęć z psychologiem.
Pieniążki potrzebne są również na leki i
turnusy rehabilitacyjne. Dawid jest podopiecznym Fundacji Dzieciom ,,Zdążyć z
Pomocą".
Niestety koszty terapii znacznie przewyższają możliwości finansowe rodziców.
Dawidek jest uczniem klasy II Terapeutycznej Szkoły Podstawowej Specjalnej
w Trzebini. Dawid ma swój świat, trudności w nawiązywaniu kontaktów z
dziećmi, a także przyswajaniu wiedzy.
Bardzo łatwo się dekoncentruje, jest
nerwowy i bardzo ruchliwy.
Efekty jego nauki i rozwoju emocjonalno-społecznego znacznie odbiegają od
poziomu jego rówieśników.

Rozwój Dawida kształtuje się na poziomie dziecka 3-letniego.
Dzięki rehabilitacji i kontynuacji leczenia jest szansa na poprawę i sprawniejsze funkcjonowanie Dawida.
Specjalistyczną terapią w obecnym
okresie obejmują zajęcia z neurologopedą, psychologiem, pedagogiem,
terapeutą integracji sensorycznej oraz
spotkania z psychiatrą.
Brak jednak regularnych ćwiczeń powoduje regres nabytych umiejętności,
dlatego tak ważna jest systematyczna
terapia.
Bardzo jesteśmy Państwu wdzięczni i
serdecznie dziękujemy wszystkim ludzią
dobrego serca, którzy okazali pomoc
Dawidowi w ubiegłym roku i prosimy o
kontynuację: dalsze przekazywanie 1%
podatku na leczenie i rehabilitację.

SPRZEDAM

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu pod
numerem 608 832 971
Cena: 1 200 000 złotych

LGOTA, DZIAŁKA BUDOWLANA, GMINA TRZEBINIA, 2356
m2. Biuro nieruchomości
Inwest-Lokum oferuje do
sprzedania piękną działkę
budowlaną o powierzchni
2356 m2.
Kontakt: Robert Solecki +48
791377551
Cena: 146 000 złotych

Jesteśmy z całego serca wdzięczni za
pomoc finansową w rehabilitacji Dawida.
Dokonaj wpłaty na subkonto podopiecznego w Fundacji:

Tytułem:

Wpłaty prosimy kierować na konto,
podając poniższe dane:

24749 Skoczylas Dawid
Darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Fundacja Dzieciom ,,Zdążyć z Pomocą"
ulica Łomiańska 5 01-685 Warszawa
Alior Bank S.A. nr. rachunku: 42 2490
0005 0000 4600 7549 3994.
Nr KRS 0000037904
Cel szczegółowy:
24749 SKOCZYLAS DAWID

Wpłaty zagraniczne:

Można także przekazać darowiznę:
Fundacji Dzieciom ,,Zdążyć z Pomocą".
Ul.Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
ALIOR BANK S.A.
42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

KOD SWIFT (BIC): ALBPPLPW
PL 90 2490 0005 0000 4530 9858 4994
(darowizny w dolarch amerykańskich
USD)
PL 82 2490 0005 0000 4600 7337 4309
(darowizny w euro)
Dziękujemy za każdy 1% i darowizny
przekazane na Dawida
Katarzyna Skoczylas mama Dawida
Numer 784785476
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SPORT. Złoto i srebro podczas Halowych Mistrzostw
Małopolski U18.
Złoto i srebro zdobyli juniorzy młodsi KS Victoria Trzebinia podczas dzisiejszych Halowych Mistrzostw Małopolski
Juniorów Młodszych U18 (rocznik 2004 i 2003) w Brzeszczach.
Mateusz Juszczak (2004) zdobył złoty medal i tytuł Mistrza
Małopolski U18 w skoku wzwyż z wyrównanym rekordem
życiowym 1.75 m.
Szymon Saternus (2004) zdobył srebrny medal i Vice Mistrzostwo Małopolski U18 na 60 m z rekordem życiowym
7.59 s.
W mistrzostwach na 60 m ppł wystartowała Julia Jaśkaczek
(2004) uplasowała się poza podium ale ustanawiła na tym
dystansie nowy rekord życiowy - 11.74 s.
Pozostali zawodnicy z młodszych kategorii: Artur Łapcik
(2005) U16 i Julia Kulawiak (2008) U14 wystartowali w
mityngu ustanawiając nowe rekordy życiowe.

Anna Cudak mieszkanka Chrzanowa.
Posiadam wykształcenie medyczne.
Książeczka „Bajki dla Nadii” to 11 bajek pisanych rymowanymi
wierszami. Są to idealne bajeczki na dobranoc. Wszystkie mają
sporą dawkę humoru, uczą i każda kończy się morałem. Treść
bajeczek jest wzbogacona kolorowymi obrazkami również mojego autorstwa.
Gazeta Trzebińska
Blok informacyjny gwarantuje,
A na relaks bajki z morałem proponuje.
Do czytania zaprasza Państwa Cudak Ania.
Kontakt w sprawie zamówień książki: 501 934 563

WYNAJMĘ
Trzebinia. Miejsce na
reklamę w centrum miasta,
przy drodze wojewódzkiej
791 w kierunku Olkusza.
Kontakt: 507 672 320
Cena: 220 zł/miesięcznie
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