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To już czternasta edycja ogólnopolskiego konkursu 
„Modernizacja Roku” organizowanego przez spółkę Targi 
Pomorskie i Stowarzyszenie Ochrony Narodowego 
Dziedzictwa Materialnego. O miano najlepszych w 2009 roku 
walczyło 800 inwestycji z całego kraju. Tylko 78 z nich 
znalazło się w ścisłym finale, w tym dwa projekty 
realizowane w Chrzanowie. To ogromny sukces, bo z roku na 
rok konkurencja jest coraz większa. "W pierwszej edycji 
konkursu zmiany, jakie zachodziły w otoczeniu, były 
niewielkie. Z reguły wiązały się z kosmetyką elewacji czy 
nieznaczną przebudową budynku. Dziś wygląda to zupełnie 
inaczej. Zmiany są ogromne, a przy tym nauczyliśmy się 
korzystać z nowoczesnych technik i świetnych materiałów" – 
podkreśla Roman Pikuła, komisarz konkursu „Modernizacja 
Roku” i prezes Targów Pomorskich. Tym razem komisja 

konkursowa przejechała 7 tysięcy kilometrów, by zobaczyć 
i ocenić zgłoszone projekty oraz ich wykonanie. Wybór tych, 
które wchodziły do finału, a zwłaszcza nagrodzonych, nie był 
łatwy. 
"Czasami zastanawiamy się, czy nie zmienić formuły 
i przyznawać więcej nagród. To jednak zaburzyłoby ideę tego 
konkursu, dlatego przyznajemy tylko jedną nagrodę 
w każdej kategorii i po jednym wyróżnieniu" – dodaje Pikuła. 
W przypadku Chrzanowa ta edycja konkursu była wyjątkowo 
szczęśliwa. Do finału zakwalifikowano dwie inwestycje: 
remont Placu 1000-Lecia oraz przebudowie domu kultury 
wraz z otoczeniem. Członkowie jury uznali, że w obu 
przypadkach metamorfoza była ogromna i korzystna dla 
wizerunku miasta i mieszkańców. "Pierwszy raz 
w Chrzanowie byłem pięć lat temu. Wówczas ocenialiśmy 
wyremontowany rynek. Już wtedy burmistrz mówił nam 
i pokazywał plany dotyczące rewitalizacji placu. Gdy teraz 
ponownie odwiedziliśmy to miasto, mieliśmy przed oczami 
obraz tych obiektów sprzed kilku lat. Zmiany, jakie zaszły, są 
zachwycające. Tą przestrzeń otworzono dla mieszkańców" – 
podkreślał komisarz konkursu. Statuetki opatrzone tytułem 
modernizacja roku przyznawane są w kilkunastu kategoriach, 
jednak w każdej kategorii jest tylko jedna nagroda. 
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Otrzymują ją najlepsi z najlepszych. Chrzanów już raz 
sięgnął po taki tytuł po zakończeniu remontu rynku, potem 
też bywał blisko wygranej, jak choćby w przypadku remontu 
Szkoły Podstawowej numer 3 czy teraz Placu 1000-Lecia. "To 
miasto od kilku lat jest stale na liście naszych wizyt. 
Pamiętam wyremontowaną szkołę w Chrzanowie. Była 
trzecia wśród najlepszych, niestety nagroda jest tylko jedna 
i jedno wyróżnienie. Teraz też mieliśmy dylemat w przy-
padku Placu 1000-Lecia. Był bardzo blisko wygranej, ale 
bardzo blisko to niestety nie nagroda" – tłumaczył dr hab. 
Andrzej Zieliński  członek jury konkursu. Plac 1000-Lecia 
choć znalazł się w finale, to nie został nagrodzony. Mimo to 
burmistrz miasta, który został zaproszony na galę konkursu, 
nie wrócił z pustymi rękami. Złotą statuetkę z napisem 
„Modernizacja Roku 2009” odebrał podczas finału za remont 
Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chrzanowie. 
Metamorfozę tego budynku doceniono w kategorii „Termo-
renowacje i elewacje”. W uzasadnieniu werdyktu jury 
czytamy: „Za doskonałe przeprowadzenie termomo-
dernizacji wpisujące się w konsekwentnie realizowany 
program rewitalizacji centrum Chrzanowa oraz wyko-
rzystanie szlachetnych materiałów”. Oceniając zgłoszone 
inwestycje pod uwagę brano nie tylko wykonanie, nowa-
torstwo czy użyteczność obiektów, ale także środki wykorzy-
stane na ten cel. "Nie sztuką jest wydać ogromną sumę. 
Ważne, czy dobrze wyda się te pieniądze. W przypadku 
inwestycji w Chrzanowie przyznaję, że to się udało" – mówił 
dr hab. Andrzej Zieliński członek jury konkursu. Remont 
domu kultury wraz z otoczeniem kosztował nieco ponad 
7 mln zł. Za te środki nie tylko ocieplono budynek, ale 
zmieniono dach, wykonano nową elewację, uszczelniono 
fundamenty. Ponadto starą kotłownię zmieniono na klub 
i wykonano przejście pod przewiązką. Korzystne zmiany 
zaszły także w ramach zagospodarowania otoczenia budynku. 
Jury potrafiło to docenić. "Jestem miło zaskoczony i cieszę 
się z tej nagrody. To promocja dla miasta, a także powód do 
satysfakcji. Nasz pomysł na ten budynek uznano za dobry, a 
była to ocena fachowców" – stwierdził tuż po otrzymaniu 
nagrody, Ryszard Kosowski, burmistrz Chrzanowa. Miasto, 
wpisało się z remontem tego budynku, także w przesłanie, 
jakie do samorządowców, projektantów i architektów 
kierował minister infrastruktury. Namawiał, by dbać także 
o takie obiekty. "Bardzo często mamy złudne wrażenie, że 
warte ochrony są tylko zabytki sprzed kilkuset lat. 
Tymczasem budynki, które powstawały kilkadziesiąt lat temu, 
to przecież także znak tamtych czasów. To efekt pracy naszej 
i naszych rodziców. Przykład Chrzanowa pokazuje, że trzeba 
tylko mieć na nie pomysł, a mogą być ozdobą" – przekonywał 
Olgierd Dziekoński, podsekretarz stanu w ministerstwie 
infrastruktury. To nadzieja na to, że w kolejnym konkursie 
miasto też ma szansę na wygraną. Chrzanów znów będzie 
mógł startować w tym konkursie z inwestycją, dzięki której 
postsocjalistyczna ruina zmieni się nie do poznania. 
"Będziemy chcieli zgłosić do konkursu nową siedzibę 
biblioteki. Powstanie niemal z gruzów dawnego pawilonu 
handlowego. Zamiast budynku szpecącego krajobraz miasta 
zyskamy piękny i użyteczny budynek. To będzie też 
ukoronowanie rewitalizacji centrum Chrzanowa" – tłumaczył 
burmistrz miasta. 
Za rok jubileuszowa, 15 edycja konkursu „Modernizacja 
Roku”. To jedyny tego typu konkurs ogólnopolski, gdzie 
porównywane są przedsięwzięcia z całej Polski. Jak dotąd 
Chrzanów był tu doceniany i nagradzany. Czy w jubile-
uszowej edycji będzie podobnie?  

Agnieszka Sierocińska

Sukces Chrzanowa w ogólnopolskim konkursie. 
Przebudowa domu kultury w Chrzanowie zdobyła tytuł 
Modernizacji Roku 2009 w ogólnopolskim konkursie 
pod tą samą nazwą. Tę inwestycję nagrodzono złotą 
statuetką w kategorii „Termorenowacje i elewacje”. 
O tytuł najlepszych walczyło 800 inwestycji. Finałową 
galę i rozdanie statuetek zorganizowano 26 sierpnia 
2010 roku na Zamku Królewskim w Warszawie.

Nagrody za modernizacje roku 2009 wręczano podczas wielkiej gali na 
Zamku Królewskim w Warszawie. Burmistrz Chrzanowa Ryszard Kosowski 
dwukrotnie znalazł się w gronie laureatów w związku z inwestycjami 
zrealizowanymi w naszym mieście. 

PRZEBUDOWA DOMU KULTURY I OTOCZENIA - MODERNIZACJĄ ROKU 2009



O unijnych pieniądzach, sukcesach i porażkach rozmawiamy 
z burmistrzem Chrzanowa Ryszardem Kosowskim 

- Czy patrząc wstecz na ostatnie cztery lata może Pan 
powiedzieć, mam satysfakcję ?
R.K. Tak, bo udało nam się pozyskać pieniądze i rozpocząć 
realizacje projektów, które przygotowaliśmy w poprzedniej 
kadencji. Myślę o remoncie Placu 1000-Lecia, budowie nowej 
siedziby biblioteki, pierwszym etapie budowy obwodnicy, czyli 
powstaniu przejazdu pod torami na ul. Zielonej czy rekultywacji 
składowiska odpadów w Okradziejówce
- Czy któraś z tych inwestycji jest dla Pana najważniejsza?
R.K. Nie potrafiłbym wybrać jednej, bo każda ma ogromne 
znaczenie dla miasta i gminy. Generalnie poprawiają układ 
komunikacyjny i składają się na program rewitalizacji Chrzanowa, 
który konsekwentnie realizujemy. 
- To potężne inwestycje na które Chrzanów w dużej mierze 
dostał unijne dofinansowanie. Jaka jest recepta na to, by 
unijne pieniądze płynęły do samorządu?
R. K. Od razu podporządkowaliśmy wiele naszych działań na 
zdobycie unijnych pieniędzy i stworzyliśmy zespół, który miał się 
tym zajmować. Efekt jest taki, że w ramach Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 pozy-
skaliśmy z unii ponad 74 mln złotych, a wartość tych dofinanso-
wanych inwestycji to ponad 112 mln złotych.
- Kwoty robią wrażenie, ale też nasuwa się pytanie, skąd gmina 
bierze pieniądze na wkład własny, bo przecież trzeba go 
zapewnić.
R.K. Oczywiście, dlatego szukamy różnych źródeł finansowania. 
Część pieniędzy pozyskaliśmy ze sprzedaży mienia. Myślę tu 
o nieruchomościach. W ciągu ostatnich 8 lat w taki sposób gminny 
budżet zasililiśmy kwotą 48 mln zł. Te pieniądze inwestowaliśmy 
w środki trwałe, drogi, ale także jako wkład własny przy unijnych 
inwestycjach. Musimy też korzystać z kredytów, które przezna-
czamy zarówno na inwestycje, remonty, jak również pokrycie 
deficytu budżetowego.
 - Kredyty kojarzą się niestety z długami. Jak to wygląda w 
przypadku Chrzanowa czy mieszkańcy powinni się bać tego 
zadłużenia?
R.K. Miasto jest zadłużone i trzeba o tym mówić, ale dług jest 
w dopuszczalnych wskaźnikach. W przypadku wskaźnika zadłu-
żenia gminy w stosunku do jej dochodu ogółem, ta relacja jest na 
poziomie od 47,61 do 60 procent. Wszystko jest więc w normie. 
Dziś niemal wszystkie samorządy posiłkują się kredytami, jeśli 
chcą inwestować w rozwój miast i gmin.
-  No tak, ale większość tych inwestycji o których mówiliśmy 
w przypadku Chrzanowa dotyczy centrum miasta. Pojawiają 
się więc głosy, że inwestujecie państwo tylko w tę część 
Chrzanowa
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R. K. To nieprawda, chciałby wreszcie obalić ten mit. Oczywiście, 
że większość z tych dużych inwestycji powstała w centrum, ale 
korzystają z nich wszyscy mieszkańcy. Obwodnicy nie budujemy 
przecież z myślą tylko o jednym osiedlu. Przyjęliśmy program 
równomiernego rozwoju gminy. Inwestowaliśmy w każde osiedle 
i sołectwo. Tam też szły duże pieniądze. Można to sprawdzić, 
patrząc na nasze wydatki zapisane w budżetach ostatnich lat.
- Najbardziej widoczne inwestycje i zmiany wiążą się z rewi-
talizacją centrum Chrzanowa, czy były też inwestycje o któ-
rych mniej się mówi, a może szkoda?
R.K. Praktycznie nie ma dziedziny, w którą w tych ostatnich 
latach nie zainwestowaliśmy pieniędzy. Poprzez TBS powstają 
w Chrzanowie mieszkania, stworzyliśmy też kolejne lokale 
socjalne. Systematycznie modernizujemy szkoły i przedszkola na 
terenie gminy. Warto wspomnieć też o bezpiecznych i nowo-
czesnych placach zabaw dla dzieci, które powstały na naszych 
osiedlach i w sołectwach. Inwestujemy w ochronę środowiska 
czego przykładem jest wybudowanie w ramach pieniędzy 
pozyskanych z Funduszu Spójność blisko 60 kilometrów sieci 
kanalizacyjnej na terenie Płazy, Balina, Luszowic czy Borowca 
w Chrzanowie. Powstało także alternatywne zasilanie w wodę dla 
naszej gminy. 
- Chrzanowianie tak bardzo przyzwyczaili się do zmian w ich 
mieście, że pewnie zastanawiają się, jakie macie państwo 
dalsze plany?
R. K. W tej chwili musimy się mocno skupić na równoważeniu 
budżetu ze względu na nowe przepisy finansowe. Sporo inwe-
stycji trzeba jeszcze dokończyć, m. in., budowę obwodnicy 
północno – wschodniej i rewitalizację centrum miasta. 
- Członek zarządu województwa Marek Sowa podczas jednej 
z wizyt w naszym mieście mówił, że w kolejnych latach 
Małopolska Zachodnia powinna postawić przede wszystkim na 
drogi i rewitalizacje miast. Na to być może będą środki 
w ramach kolejnego rozdania funduszy z MRPO. Czy to jest 
także przyszłość dla naszej gminy?
R.K. Na pewno w kolejnej kadencji trzeba będzie starać się 
o realizację obwodnicy północnej miasta co leży w gestii 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz obwodnicy 
zachodniej Chrzanowa, gdzie inwestorem powinien być Zarząd 
Dróg Wojewódzkich. W tym drugim przypadku wspólnie przygoto-
waliśmy dokumentację. Generalnie należy się nastawić na mocne 
działania na zewnątrz w zakresie inwestycji związanych z komu-
nikacja, bo nie będzie nas stać by wszystkie te inwestycje realizo-
wać za własne pieniądze. 
- Motorem rozwoju gminy są inwestorzy. Jak postrzegają 
Chrzanów?
R.K. Dobrze, co jakiś czas pojawiają się zapytania. Zresztą 
w ostatnich latach w Chrzanowie powstało przecież Valeo, 
świetnie funkcjonuje Unimięs, firma Rector, rozbudowało się 
Hydroaluminium. Szacuję, że w tych ostatnich latach powstało 
w Chrzanowie około 2,5 tysiąca miejsc pracy. Nie można jednak 
zapominać, iż zniknęły też duże zakłady, w których wielu 
mieszkańców było zatrudnionych. Myślę o Zakładach Górniczych 
„Trzebionka” czy „Wapienniku” w Płazie. Dlatego wciąż trzeba 
być aktywnym w promowaniu gminy na zewnątrz i kreowaniu jej 
na miejsce dobre dla inwestorów. 
- Czy jest coś, czego Pan żałuje lub czego nie udało się załatwić 
w ciągu tych 8 lat pełnienia funkcji burmistrza?
R.K. Na pewno nie udało się usprawnić komunikacji miejskiej i to 
jest zagadnienie, które będzie musiało być wzięte pod uwagę.
- Każdy rządzący musi liczyć się z tym, że będą osoby, którym 
nie podobają się pewne rozwiązania. Pan często miał odwagę 
podejmować niepopularne decyzje.
R. K. To też jest rola burmistrza i trzeba czasem to zrobić. Takim 
przykładem z ostatniego czasu jest choćby sprawa budowy 
spalarni, która budzi różne emocje. Tymczasem to jest ważne nie 
tylko ze względu na gospodarkę odpadami, ale także jako źródło 
energii i podatków do budżetu miejskiego.
Dziękuję bardzo za rozmowę

Rozmawiała Agnieszka Sierocińska

WYWIAD Z BURMISTRZEM CHRZANOWA

Znaleźli sposób na 
zdobycie unijnej kasy
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BUDŻET

dochody

wydatki

2002
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Wydatki z budżetu gminy na przedszkolaGospodarka mieszkaniowa

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2007-2013
Przedmiotem projektu jest budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie polegająca na rozbudowie, nadbudowie 
i zmianie sposobu użytkowania dwóch istniejących budynków handlowo – usługowo – administracyjnych przy ul. Broniewskiego 
10 c (budynek byłej restauracji "Tęczowa",  wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową parkingu na 12 miejsc 
parkingowych.
Zakończenie budowy nowej siedziby biblioteki przy ul. Broniewskiego planowane jest na grudzień 2010 roku. Na realizację 
zadania gmina Chrzanów pozyskała środki finansowe z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Priorytet 3 Turystyk 
i Przemysł Kulturowy, Działanie 3.3, Instytucje Kultury, Schemat A- Rozwój Infrastruktury Kulturalnej.
Wniosek o dofinansowanie został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego początkiem sierpnia 
2008 r. W styczniu 2009 r. gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 11 470 033 zł. co stanowi 75% 
kosztów kwalifikowanych. Wartość zadania to 16 436 715 zł.
W nowym dwukondygnacyjnym budynku mieścić się będą działy i agendy odpowiadające poszczególnym funkcjom biblioteki: 
wypożyczalnia dla dorosłych; oddział dla dzieci i młodzieży z czytelnią, komnatą bajek i pracownią do zajęć grupowych; czytelnia 
naukowa z działem zbiorów regionalnych; czytelnia czasopism; dział multimedialny; salka do projekcji audiowizualnych; klub 
literacki; sala konferencyjna; magazyn zbiorów oraz galeria wystawowa.

n BUDOWA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHRZANOWIE PRZY UL. BRONIEWSKIEGO
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Małopolski Regionalny Program Operacyjny (MRPO) to największy, pod względem wartości oraz zróżnicowany tematy-

cznie, program finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2013 w Małopolsce.
W powiecie chrzanowskim dofinansowanie z MRPO otrzymało 40 projektów, z czego 26 projektów w ramach II Osi 
Priorytetowej. Kwota 6 992 003,38 zł wsparła inwestycje Mikroprzedsiębiorstw, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 
a także projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R (Badania i Rozwój). Są to projekty zwiększające 
konkurencyjność przedsiębiorstw, podnoszące jakość oferowanych przez nie usług, inwestujące we własny rozwój 
i wzrost innowacyjności. 
Gmina Chrzanów otrzymała dofinansowanie do 5. projektów w kwocie: 74 227 550,11 zł.

WARTOŚĆ PROJEKTÓW GMINY CHRZANÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH 
(W TYM Z UNII EUROPEJSKIEJ)

* w kolumnie „Wartość projektów” zostały ujęte także kwoty wniosków odrzuconych

2007 (30 wniosków,
w tym 3 odrzucone)

2006 (6 wniosków) 1 152 525 1 136 501

6 293 821 2 627 634

104 295 748 68 036 697

18 196 096 12 305 542

623 545 545 740

16 023 

3 666 186

36 175 527

4 907 010

77 805

2008 (42 wnioski,
w tym 5 odrzuconych)

2009 (76 wniosków,
w tym 3 odrzucone)

2010 (5 wniosków)



Jako partner Województwa Małopolskiego Gmina 
Chrzanów realizuje projekt pn. „Adaptacja lokalu uży-
tkowego przy Alei Henryka 40 celem utworzenia Punktu 
Informacji Turystycznej w Chrzanowie w ramach 
Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej”. 
Projekt ten dofinansowywany jest w ramach Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Oś 
Priorytetowa 3: Rozwój infrastruktury turystycznej regionu, 
Działanie 3.1, Schemat A.
Całkowita wartość zadania realizowanego przez Gminę 
Chrzanów wynosi 451 545 zł., w tym środki Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowią kwotę w wyso-
kości 373 740 zł. 
Punkt Informacji Turystycznej w Chrzanowie zajmować się 
będzie m.in. gromadzeniem, weryfikacją oraz dystrybucją 
informacji o bazie noclegowej, gastronomicznej, kultu-
ralnej gminy oraz woj. Małopolskiego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2007-2013.
Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie funkcjonowania chrzanowskiego węzła komunikacyjnego, zarówno 
w zakresie drogowych połączeń regionalnych, jak i w ruchu lokalnym. 
Przedmiotem projektu jest budowa obwodnicy Chrzanowa, przebiegającej w płn. -wsch. części obszarów intensywnego 
zainwestowania miejskiego – pomiędzy ul. Szpitalną (ciąg DW 781), a ul. Balińską (droga powiatowa nr 1036 K, stanowiąca 
przedłużenie DW 933) i w połączeniu z autostradą A4, DK 79 oraz drogą powiatową nr 1013K Chrzanów – Zagórze - Wygiełzów. 
Przebieg projektowanej obwodnicy (dł. 3 460 m.) rozpoczyna się na styku ulic Szpitalnej i Topolowej, biegnąc fragmentem 
istniejącej ul. Topolowej. Na wysokości Szpitala Powiatowego, obwodnica zaczyna bieg nowym śladem w kierunku DK 79 
(projekt obejmuje budowę mostu nad rz. Chechło).
Skrzyżowanie z ul. Trzebińską (DK 79) przewidziane jest jako węzeł bezkolizyjny. Dalej obwodnica biegnie ul. Sikorskiego 
do skrzyżowania z torami kolejowymi (w formie bezkolizyjnego wiaduktu kolejowego). Następnie biegnie po śladzie 
ul. Zielonej do skrzyżowania z ul. Wodzińską, nowo projektowanym odcinkiem. Koniec stanowi połączenie obwodnicy 
z ul. Balińską. Wartość zadania wynosi 85 536 514 zł, w tym dotacja rozwojowa 55 097 867 zł.

etap I – budowa wiaduktu kolejowego łączącego ul. Zieloną z ul. Sikorskiego, który został otwarty 11.06.2010 r.
etap II – pozostały zakres inwestycji: projekt typu "zaprojektuj i wybuduj" – planowany termin zakończenia 2012 r.

Realizacja zadania przewidziana jest w dwóch etapach:
n 
n 
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n PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W CHRZANOWIE

n BUDOWA OBWODNICY PŁN. - WSCH. CHRZANOWA
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Na potrzeby funkcjonowania Punktu stworzona zostanie 
baza turystyczna online. Punkt Informacji Turystycznej 
będzie funkcjonował od 2011 r. jako element sieci 
Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej (MSIT), 
który będzie w pełni kompatybilny z systemem Polskiej 
Organizacji Turystycznej.
Dzięki Punktowi IT wszyscy zainteresowani będą mogli 
odszukać wszelkie niezbędne informacje dotyczące 
lokalnych atrakcji turystycznych, otrzymać pełną wiedzę 
o służbie zdrowia, ustalić trasę miejskiej wędrówki czy 
spaceru. Z dnia na dzień zasób tego systemu będzie się 
powiększał o informacje przekazywane przez właścicieli 
lokali gastronomicznych, hoteli, instytucji kultury itp. 
Będzie to bardzo poręczna i praktyczna baza informacji ze 
wszystkich dziedzin naszego życia.



Przebudowa Placu 1000–Lecia jest jednym z samodzielnych przedsięwzięć inwestycyjnych, należących do szerszego 
programu Rewitalizacji Centrum Chrzanowa – Etap III „Tysiąc Kamieni”. Wybudowany, w latach 70. XX wieku Plac, nie 
był dotychczas remontowany czy modernizowany, co mocno odbiło się na jego estetyce i funkcjonalności.
W ramach zadania odnowiono znajdujący się na placu Pomnik Zwycięstwa i Wolności, przebudowano nawierzchnię placu, 
chodniki wokół Placu oraz przylegającą część ul. Broniewskiego, przebudowano miejsca parkingowe, wymieniono również 
oznakowania pionowe. Głównym elementem, podkreślającym charakter przestrzeni placu, jest wykonane oświetlenie, 
a także elementy małej architektury (ławki, siedziska stałe, kosze na śmieci, stojaki na rowery, pergole).
W ramach zadania wykonano również rekompozycję zieleni, która objęła usunięcie starych roślin i nowe nasadzenia. 
Wykonano również niezbędną infrastrukturę techniczną.
Plac został w pełni przystosowany do ruchu pieszego i związanym z nim zagospodarowaniem, funkcjami stałymi, wystrojem 
i detalami. W strefie południowej został utrzymany ruch kołowy jako dojazd dla klientów i pracowników Urzędu 
Skarbowego. Obszar parkowania został wydzielony szeregiem lamp wysokich oraz ławek ograniczających swobodny dojazd 
do strefy centralnej placu. 
W związku z kompleksową przebudową Placu 1000–Lecia wraz z przylegającym zagospodarowaniem terenu wokół budynku 
domu kultury zmodernizowany został również układ komunikacyjny oraz stanowiska parkingowe. Parking został 
dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, poprzez specjalne oznakowanie pionowe oraz wydzielenie czterech 
stanowisk parkingowych, specjalnie oznaczonych kostką bazaltową. 
Plac 1000-Lecia oddano do użytku w październiku 2009 r. natomiast realizacja całego projektu wraz z wmurowaniem tablicy 
pamiątkowej zakończyła się w lutym 2010 r.
Całkowita wartość zadana wyniosła 8 159 620,30 zł. Gmina Chrzanów otrzymała dofinansowanie w wysokości 
5 603 006 zł  ze środków z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Priorytet 6 Spójność wewnątrz regionalna, 
Działanie 6.1. Rozwój miast, Schemat A - Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji. 

Składowisko w Balinie-Okradziejówce działało od 1983 roku do 15.02.2002 roku. Na składowisko trafiało rocznie średnio 
ok. 75-80 tys. m3. odpadów komunalnych z gminy Chrzanów. 
Po zakończeniu eksploatacji składowiska, w roku 2002, wykonano przegląd ekologiczny, który określił procedury jego 
zamknięcia. Prace budowlane, prowadzone pod nadzorem inspektora trwały od IV kwartału 2008 r. do III kwartału 2009 r. 
W ramach prac budowlanych zmierzających do skutecznego i zgodnego z normami europejskimi zamknięcia i rekultywacji 
składowiska wykonano: roboty ziemne celem ukształtowania wyniesienia terenowego z jednolitymi spadkami, uszczelnienie 
wierzchowiny i skarpy składowiska, studnie odgazowujące kwatery, warstwy rekultywacyjne pokrywające uszczelnienie, 
nasadzenie zieleni, elementy odwodnienia, badania tła wody podziemnej i gazu składowiskowego. 
W 2010 roku gmina Chrzanów otrzymała 1 682 905 zł dofinansowania z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2007-2013, jako zwrot wydatków kwalifikowanych poniesionych na "Rekultywację składowiska odpadów inne niż 
niebezpieczne i obojętne w Balinie-Okradziejówce". Projekt został zgłoszony do naboru w ramach MRPO na lata 2007-2013, 
Działanie 7.3 - Gospodarka odpadami w pierwszej połowie września 2009 r. i otrzymał dofinansowanie w wysokości 85% 
wartości zadania, które wynosi 1 979 890 zł.
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n ZAMKNIĘCIE I REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW W BALINIE-OKRADZIEJÓWCE

n PRZEBUDOWA PLACU 1000-LECIA W RAMACH REWITALIZACJI 
CENTRUM CHRZANOWA - ETAP III "TYSIĄC KAMIENI" 
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 Modernizacja budynku na potrzeby placówki opiekuńczo-
wychowawczej Ośrodek wsparcia Dziecka i Rodziny 
w Chrzanowie w ramach Osi Priorytetowej 6. Spójność 
wewnątrzregionalna Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 6.3. Poprawa 
bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowo-
tnego, Schemat B: Opieka społeczna, współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Całkowita wartość projektu: wynosi 2 026 145,08 zł, 
wysokość dotacji: 1 418 301,56 zł. Projekt realizowany był 
w latach 2008-2010. 

 Rozwój Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego 
w Chrzanowie, ul. Focha 3 poprzez modernizację, 
adaptację i wyposażenie istniejących pomieszczeń  w ra-
mach Osi Priorytetowej 1. Warunki dla rozwoju społe-
czeństwa opartego na wiedzy Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 1.1. 
Poprawa jakości usług edukacyjnych, Schemat B: Rozwój 
infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia 
zawodowego, współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość 
projektu wynosi: 1 366 853,24 zł w tym wysokość dotacji: 
443 791,58 zł. Projekt realizowany był w latach 2009-2010. 

 Przebudowa i remont ciągów części dróg powiatowych 
Powiatu Chrzanowskiego przebiegających na obszarach 
gmin Alwernia, Chrzanów i Trzebinia - w ramach Osi 
Priorytetowej 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego 
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2007-2013, Działanie 4.1. Rozwój infrastruktury drogo-
wej, Schemat C: Drogi powiatowe, współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Całkowita wartość projektu: 19 722 000,00 zł w tym 
wysokość dotacji: 10 000 000,00 zł. Projekt realizowany 
w latach 2009-2010.

 Szpital Powiatowy w Chrzanowie otrzymał wsparcie 
z MRPO na realizację projektu: „Poprawa bezpieczeństwa 
i jakości lecznictwa zabiegowego mieszkańców powiatu 
poprzez modernizację bloku operacyjnego w Szpitalu 
Powiatowym w Chrzanowie" w ramach Osi Priorytetowej 6. 
Spójność wewnątrzregionalna Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007  2013, Działanie 6.3 
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego 
i zdrowotnego, Schemat A: Ochrona zdrowia, współfi-
nansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. Całkowita wartość projektu wynosi: 
10 139 056,23 zł w tym dotacja: 6 082 938,50 zł. Projekt 
realizowany był w latach 2009-2010.

 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrza-
nowie jest realizatorem projektu pod nazwą „Rozbudowa 
i modernizacja infrastruktury dydaktycznej Wyższej Szkoły 
Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie przy 
ul. Janiny Wojnarowskiej 1".Projekt współfinansowany 
przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013.  Wartość 
projektu opiewa na kwotę 3 545 192,00 zł, Dofinansowanie 
wynosi:2 426 744,60 zł. 

 W 2009 r. dofinansowanie w kwocie 884 820 zł. ze 
środków pochodzących z Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego 2007-2013 działanie 6.1 A - 
Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów 
rewitalizacji otrzymała Wspólnota Mieszkaniowa 
Nieruchomości ul. Piastowska 15 na zadanie pn. 
"Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Piastowska 15 
w Chrzanowie". Całkowity koszt zadania wynosi 1 314 820 zł. 

 Województwo Małopolskie zrealizowało na terenie 
powiatu chrzanowskiego projekt: „Modernizacja drogi woj. 

nr 933 na odcinku Brzeszcze - Chrzanów wraz z budową 
wiaduktu w m. Kroczymiech" - w ramach Osi Priorytetowej 
4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, 
Działanie 4.1. Rozwój infrastruktury drogowej, Schemat A. 
Drogi o znaczeniu regionalnym, współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całko-
wita wartość projektu wynosi: 71 915 384,93 zł w tym 
wysokość dotacji: 46 546 655,15 zł. Projekt realizowano 
w latach 2007-2009. Dzięki inwestycji podróżujący drogą 
wojewódzką 933 unikną stania w korkach na przejeździe 
kolejowym, co znacznie usprawni ruch na trasie Chrzanów- 
Oświęcim.
Wiadukt ma: 155 metrów długości, 12 metrów szerokości 
oraz 15 metrów wysokości Łącznie na całym zakresie 

2 inwestycji zostało ułożone: 9159,62 m  nawierzchni, 937 
mb bariero-poręczy, 330 mb ekranów akustycznych 

2 3o łącznej powierzchni 700 m . Do budowy zużyto:  4701 m  
betonu, 582 tony stali. 

Wśród mikroprzedsiębiorstw, które otrzymały dofinanso-
wanie znalazły się z Chrzanowa: 

 Zakład Mechaniczno-Budowlany PALMET 
- Grażyna Drop Palka

 Bernard Smółka - Gabinet Stomatologiczny
 TOKFREZ  Zakład Uslug Technicznych - Paweł Papaj
 FHU RINOX - Ryszard Dziedzic
 P.P.H.U. A& K S.C. JANECKA ANETA & 
JANECKI KRZYSZTOF

 Lecznica Weterynaryjna Spółka Cywilna "Na Mydlanej"
- Halina Zielińska, Lucyna Kozikowska, Anna Talaga,
Maciej Zieliński

 Jacek Bojar - Indywidualna Praktyka Lekarska
 F.H.U 'ATOL" - Agata Bolek
 „Auto-Max" - Bogdan Sroka
 Terys - Teresa Szufnarowska
 Promexim - Joanna Sztybór
 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych 
„Budo-Eko-Stal" sp z o.o.

Dofinansowanie z MRPO otrzymały też małe przedsię-
biorstwa w tym z Chrzanowa: „EKO-SERVICE" Zakład 
Usługowo-Handlowy, Rafał Podgórni, Zakład Cukierniczy 
„LINDA" Stanisława Głowacz

Wśród średnich przedsiębiorstw dofinansowanie z MRPO 
otrzymała firma Kromiss-Bis Sp.  z o. o. z Chrzanowa. 
Na badania i rozwój dofinansowanie otrzymały dwie firmy 
w powiatu chrzanowskiego w tym: MEEX Marek Sikora, 
Wojciech Gołdziński z Chrzanowa.

Wśród pozostałych inwestycji dofinansowanych z MRPO 
znalazły się projekty dotyczące rozwoju dróg regionalnych 
i powiatowych, rewitalizacji miast, ochrony zdrowia, 
ochrony środowiska, opieki społecznej, infrastruktury 
dydaktycznej, kształcenia ustawicznego i instytucji kultury.

n
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n NA TERENIE CHRZANOWA POWIAT CHRZANOWSKI I INNE PODMIOTY 
REALIZUJĄ ZE ŚRODKÓW MRPO PROJEKTY: 



W kadencji 2006-2010 na obszarze Gminy Chrzanów zrealizowano szereg inwestycji mających na celu poprawę 

infrastruktury drogowej. Dzięki staraniom władz samorządowych prowadzone były remonty na drogach krajowych, 

wojewódzkich i powiatowych przebiegających przez teren gminy. Wydatkowane na podstawie porozumień środki 

z budżetu gminy przeznaczono głównie na budowę chodników przy tych drogach.  Znaczne środki przeznaczono na budowę 

i remonty dróg gminnych. Ogółem Gmina Chrzanów wydała na remonty i inwestycje drogowe prawie 30 milionów złotych.

WYBRANE INWESTYCJE I REMONTY

Rodzaj drogi

Obszar

Wydatki na 
inwestycje drogowe

Wartość inwestycji
drogowych
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WYDATKI NA INWESTYCJE DROGOWE
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W wyniku inwestycji realizowanych przez samorząd województwa, przy udziale Gminy Chrzanów, wykonano:
 chodnik dla pieszych wraz z kładką dla pieszych, nową nawierzchnię  przy ul. Lipowieckiej w Płazie,
 modernizację ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ronda i budową wiaduktu kolejowego w Kroczymiechu,
 modernizację odcinków dróg i obiektów mostowych oraz odnowę nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 781 
na odcinku leżącym na terenie Płazy.

Przy udziale gminy na drogach powiatowych wykonano:
 przebudowę nawierzchni przedłużenia ul. Powstańców Styczniowych w Chrzanowie,
 przebudowę ul. Podwale, Siennej  i części ul. Pogorskiej w ramach zadania „Przebudowa i remont ciągów części
dróg powiatowych Powiatu Chrzanowskiego przebiegających na obszarach gmin Alwernia, Chrzanów i Trzebinia”,

 modernizację drogi powiatowej – ul. Balińskiej w Chrzanowie,
 remont drogi powiatowej nr  1013 K – ciąg ul. Borowcowej,

n
n
n

n
n

n
n
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Na drogach gminnych i wewnętrznych wykonano:

1. Inwestycje o wartości 14 438 060 zł objęły, m.in.:
 Budowę obwodnicy płn.- wsch. Chrzanowa,
 Budowę dróg na osiedlu domków jednorodzinnych Kąty II - ul. Gierymskiego, ul. Rodakowskiego, 
 Przebudowę ul. Przybosia,
 Przebudowę ul. Skorupki,
 przebudowę ul. Gwardzistów w Balinie, ul. Przy Moście, ul. Dworskiej, ul. Dąbrowskiego.

2. Remonty o łącznej wartości 7 453 570 zł objęły ulice, m.in.:
 na obszarze miasta: ul. Mickiewicza, ul. Kasztanowa, ul. Metalowców, ul. Główna, ul. Mieszka I, 
ul. Chełmońskiego, ul. Wyszyńskiego, ul Orla, ul. Dworska, ul. Chechlana,  ul. Kraszewskiego, ul. Bagnista, 
ul. Wojska Polskiego, ul. B.Prusa, ul. Aleja Henryka, ul. Kopernika, ul. Spacerowa, ul. Przy Moście, 
ul. Słoneczna, ul. Transportowców, ul. Popiełuszki, ul. K. Puchatka, ul. Partyzantów, ul. Focha, ul. Łowiecka,
ul. Armii Krajowej, ul. Sikorskiego, ul. Wrzosowa, ul. Kroczymiech, ul. Grzybowskiego, 

 na obszarze wiejskim: ul. Nadrzeczna, ul. Spokojna, ul. Gminna, ul. Wierzbowa, ul. Dojazdowa, 
ul. Bałuckiego, ul. Rolnicza, ul. Dembowskiego, ul. Podgrodzie, ul. Powstańców Warszawy, ul. Stara Woda, 
ul. Wapienna, ul. Sierakowskiego, ul. Gwardzistów,   

n
n
n
n
n

n

n



Z remontem budynku domu kultury ściśle związane jest 
zadanie inwestycyjne pn: „Rewitalizacja Centrum 
Chrzanowa – Etap III „Tysiąc Kamieni” – Przebudowa 
przestrzeni publicznej wokół obiektów infrastruktury 
społecznej przy ul. Kusocińskiego w Chrzanowie”.
W części pierwszej tego zadania zostało przebudowane 
przedpole Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w 
Chrzanowie, którego naczelną ideą było wyekspo-nowanie 
wejścia głównego do budynku. Wykonano także 
nawierzchnię przedpola oraz przebudowano stare i wyty-
czono nowe chodniki. Zadbano  o małą architekturę oraz 

WYBRANE INWESTYCJE I REMONTY
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n PRZEBUDOWA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ WOKÓŁ OBIEKTÓW 
INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KUSOCIŃSKIEGO

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie jest samorządową instytucją kultury gminy Chrzanów. Od prawie 
45 lat prowadzi szeroką działalność w zakresie kultury i sztuki, oświaty, sportu oraz rekreacji. 
Budynek domu kultury powstał na przełomie lat 60 – tych i 70 – tych XX wieku i od początku pełnił funkcję miejskiego ośrodka 
kultury. Obiekt składa się z dwóch części: teatralnej (o charakterystycznym nieregularnym kształcie) i klubowo – administracyjnej. 
Dla lepszej komunikacji, wokół budynku odtworzono przejście przez budynek na poziomie parteru, poprzez likwidację 
pomieszczeń wykorzystywanych kiedyś jako „Klub pod Filarami”, a następnie Gminne Centrum Informacji. 
Bryła budynku, charakterystyczna dla obiektów użyteczności publicznej okresu lat 60-70- tych XX wieku, została pozostawiona. 
Dokonano zmiany układu okładziny elewacji z blachy tytan – cynk, układu oświetlenia elewacji, wielkości okien i drzwi. 
Wyburzone zostały boczne wejścia do sali teatralnej i wykonano w ich miejscu nowe. Ponadto została wzmocniona konstrukcja 
niektórych elementów elewacji.
Pomieszczenie starej kotłowni zostało zaadaptowane na salę koncertowo – klubową z zapleczem oraz węzłem sanitarnym.

Na cele adaptacji sali koncertowo – klubowej dokonano zmiany układu funkcjonalnego piwnic. Zaprojektowano dodatkowe 
wejścia z wiatrołapu sali, przeprowadzono kanały wentylacyjne, okna i drzwi zostały wymienione na większe. Wewnętrzne ściany 
działowe, przy istniejących schodach do piwnicy, zostały wyburzone, a w ich miejsce zamontowano balustradę.

W piwnicach budynku przygotowano także małe zaplecze gastronomiczne. W pomieszczeniach tych będzie można prowadzić 
działalność gastronomiczną w ograniczonym zakresie. Oprócz tego znajdują się tu szatnia oraz sanitariaty.

n PRZEBUDOWA DOMU KULTURY I OTOCZENIA

rekompozycję zieleni. Zmienione zostało oświetlenie 
otoczenia, ulicy, drzew, nawierzchni oraz oświetlenie 
dekoracyjne
W ramach części drugiej przebudowywana jest przestrzeń 
ulicy i otoczenia hali sportowej. Projekt przewiduje 
wykonanie: murków klinkierowych, żelbetowych, schodów 
terenowych, bram wejściowych sterowanych na pilota, 
ogrodzenia oddzielającego ul. Kusocińskiego od targowiska, 
skarp zieleni wydzielonych palisadami, miejsc parkin-
gowych, elementów małej architektury: ławki, kosze, 
stojaki na rowery.



W latach 2006-2010 gmina Chrzanów kontynuowała prace zmierzające do wyeliminowania negatywnego wpływu 
gospodarki na środowisko naturalne, między innymi poprzez realizację zadań objętych Projektem Nr CCI 
2004//PL/16/C/PE/005 pn. „Gospodarka wodna w Chrzanowie", który uzyskał dofinansowanie w kwocie 
nieprzekraczajacej 21 670 560 euro. 
Realizacja Projektu została zakończona w 2009 r. Do lutego 2011 roku beneficjent tj. Rejonowe Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o. w Chrzanowie zobowiązane jest do złożenia Raportu Końcowego i rozliczenia kosztów 
z Komisją Europejską.

poprawę jakości wody pitnej poprzez uzupełnienie niedoborów ilościowych i jakościowych wody,
ochronę gleby, zasobów wodnych oraz ochronę rzek rejonu Przedsięwzięcia,
podniesienie jakości życia mieszkańców,
poprawę jakości oczyszczania ścieków.

Realizacja Projektu pozwoliła na: 
n 
n 
n 
n 

Koszty jakie zostały poniesione na zaprojektowanie kanalizacji, odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych, 
budowę pompowni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w ramach projektu „Budowa kanalizacji w gminie Chrzanów” 
i poza Projektem wyniosły ponad 2 400 000 zł.
  
Wartość środków własnych gminy Chrzanów, które zostały przekazane Międzygminnemu Związkowi Chrzanowa, Trzebini, 
Libiąża „Gospodarka Komunalna” na podniesienie kapitału zakładowego RPWiK Sp. z o.o. w Chrzanowie:

2006  1 351 000 zł.
2007  1 697 000 zł.
2008  1 281 000 zł.

Bez pomocy funduszy unijnych w latach 2007-2010  na terenie Gminy Chrzanów wykonanych zostało 14 019 metrów sieci 
wodociągowej za kwotę ponad 5,2 mln zł oraz 1 244 metrów kanalizacji za kwotę ponad 970 tyś. zł.

n 
n 
n 

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

Wykonanie kanalizacji w Gminie Chrzanów w ramach Projektu „Gospodarka wodna w Chrzanowie” 
realizowanego z dofinansowaniem ze środków z Funduszu Spójności oraz poza Projektem
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Tytuł „Miasto Roku 2009” zdobyty w plebiscycie 
Euro-Gmina 2008/2009 organizowanym pod patro-
natem Województwa Małopolskiego.

Gmina Chrzanów corocznie zajmuje wysokie pozycje w różnych rankingach. I tak w rankingu „Europejska Gmina  Europejskie 
Miasto” przeprowadzanym przez Gazetę Prawną w 2007 roku Chrzanów zdobył pierwsze miejsce, w 2008  piąte, w 2009 czter-
naste, a w 2010  ósme. W rankingu ocenia się 182 gminy z województwa małopolskiego pod względem wykorzystania środków 
unijnych przez podmioty działające na ich terenie. Także w rankingu Rzeczypospolitej „Gminni Mistrzowie Dotacji”, w którym 
pod uwagę brano wysokość pozyskanych dotacji w przeliczeniu na 1 mieszkańca,  Gmina Chrzanów zajęła dobre 64 miejsce 
wśród 582 gmin wiejsko- miejskich z całej Polski.

W "Rankingu Gmin Małopolski" Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji organizowanym w 2010 
roku, Chrzanów znalazł się na 11 pozycji. Kapituła konkursu oceniała gminy na podstawie 11 wskaźników, m.in.: dochodów 
własnych, wydatków inwestycyjnych, wydatków na administrację publiczną, środków z budżetu Unii Europejskiej w przelicze-
niu na1 mieszkańca, czytelnictwa, ilości podmiotów gospodarczych, udziału ludności w wieku produkcyjnym w ludności 
ogółem. 

Od kilku lat miasto doceniane jest przez niezależne gremia ekspertów otrzymując wiele tytułów m.in. Mądra Gmina, Euro 
Gmina oraz zajmując pierwsze miejsca w konkursach: ORŁY REFE 2005, Najlepiej oświetlona gmina i miasto 2006 roku czy 
Modernizacja Roku 2005 za chrzanowski Rynek oraz Modernizacja Roku 2009 za przebudowę domu kultury i otoczenia. 
Zadania te zrealizowane zostały w ramach „Programu Rewitalizacji Centrum Chrzanowa".
Podsumowaniem wszystkich dotychczasowych działań było jednak otrzymanie w plebiscycie EURO GMINA tytułu MIASTO 
ROKU 2009. Tytuł ten przyznawany jest w oparciu o analizę osiągnięć w różnych dziedzinach działalności: gospodarczej, 
społecznej, oświatowej, kulturalnej, sportowej, turystycznej. Plebiscyt EURO GMINA organizowany jest pod patronatem 
Województwa Małpolskiego. Jego celem jest promocja najlepszych jednostek samorządowych. W skład kapituły wchodzą: 
Wojewoda Małopolski i Marszałek Województwa lub ich pełnomocnicy, Starostowie województwa, przedstawiciel organizatora, 
przedstawiciele patronów imprezy.

„Za doskonałe przeprowadzenie termomodernizacji 
domu kultury, wpisującej się w konsekwentnie 
realizowany program rewitalizacji centrum Chrzano-
wa oraz wykorzystanie szlachetnych materiałów 
podkreślających najlepsze cechy tego modernisty-
cznego budynku"

„Za modernizację starych kamieniczek i odważną 
wizję zmiany charakteru Rynku. Precyzja wykonania 
i atrakcyjne rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne 
centrum Chrzanowa ze szczególnym uwzględnie-
niem elementów małej architektury to dodatkowe 
atuty tej modernizacji"



Gmina Chrzanów prowadzi 11 przedszkoli, 9 szkół podstawowych oraz 5 gimnazjów. W 2009 roku cztery gimnazja i cztery 
szkoły podstawowe, mieszczące się w jednym budynku, połączono w zespoły szkół, dzięki czemu sprawniej i efektywniej 
zarządza się obiektami szkolnymi i kadrami, co wpływa na podniesienie jakości pracy szkół i dobro dzieci. Wszystkimi 
szkołami i przedszkolami kierują doświadczeni nauczyciele wybrani w drodze konkursu. 

EDUKACJA

Obok inwestycji realizowanych ze środków własnych Gminy, 
mających na celu przystosowanie placówek do wymogów Unii 
Europejskiej, szkoły i przedszkola korzystają z dofinanso-
wania z funduszy europejskich na wyposażanie pracowni 
komputerowych, tworzenie Internetowych Centrów Infor-
macji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych, wyrównywa-
nie szans edukacyjnych uczniów oraz doposażenie pracowni 
m.in. w nowoczesne środki edukacyjne. Na powyższe zadania 
w latach 2007-2010 zostały pozyskane środki finansowe 
w łącznej wysokości ponad 3 mln zł  m.in. z MEN, ARR, UMWM, 
UMUW, PFRON.
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Wydatkowanie subwencji w latach 2007-2010

Wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli w latach 2007-2010

Zbiorcze zestawienie inwestycji i remontów wykonanych w latach 2007-2010

Wydatki związane z utrzymaniem 
przedszkoli w zł.

7 234 532,- 7 951 348,- 8 458 032,- 9 723 444,-

21.487.613,-Subwencja oświatowa w zł.

Wydatki związane z utrzymaniem szkół
podstawowych w zł.

Wydatki związane z utrzymaniem 
gimnazjów  w zł.

Wydatki związane z utrzymaniem 
zespołów szkół w zł.

Wydatki w zł. związane z dowożeniem
dzieci do szkół podstawowych,

gimnazjów, i dowożeniem
dzieci niepełnosprawnych

Ogółem wydatki w zł.
(suma wierszy 2-6)



Korty tenisowe

Kryta pływalnia

n 

n 

n 

n 

Do dyspozycji mieszkańców pozostają również dwa korty 
tenisowe o sztucznej nawierzchni („nakrapiana guma") 
wraz z zapleczem szatniowym. Sezon na kortach 
rozpoczyna się wiosną i trwa do jesieni. Korzystają z nich 
klienci indywidualni, szkoły oraz prowadzona jest nauka gry 
w tenisa. Dzięki sztucznemu oświetleniu możliwe jest 
korzystanie z obiektu przez całą dobę.
Frekwencja na kortach była zmienna w zależności od 
warunków atmosferycznych. Można  przyjąć, że rocznie 
z kortów korzystało około 2000 do 2500 osób.

Kryta Pływalnia w Chrzanowie działa od 2000 roku. Na 
basenie prowadzona jest nauka pływania dla osób nie 
umiejących pływać oraz zajęcia doskonalące techniki 
pływania prowadzone przez wykwalifikowanych instru-
ktorów.
Od 2004r. prowadzone są także zajęcia aerobiku w wodzie. 
Cieszą się one bardzo dużą popularnością. Odbywają się 
3 razy w tygodniu w grupach 20  25 osób.
Nieodłącznym elementem funkcjonowania krytej pływalni 
są zawody sportowe.

Corocznie odbywały się tu:   
Ogólnopolski Mityng Pływacki Osób Niepełnosprawnych
im. Krzysztofa Brzęczka,
mistrzostwa gminy Chrzanów szkół podstawowych 
i gimnazjów,
mistrzostwa powiatu chrzanowskiego szkół

 podstawowych i gimnazjów,
mistrzostwa powiatu chrzanowskiego szkół średnich.

Corocznie na utrzymanie Krytej Pływalni wraz z kortami 
tenisowymi, skate parkiem oraz sztucznym lodowiskiem 
utrzymywanym w latach 2008 i 2009 przeznaczane jest 
z budżetu gminy średnio ponad 2,2 mln zł przy dochodach 
rzędu 1 -1,2 mln złotych.
Dbając o bezpieczną zabawę dzieci, gmina Chrzanów w la-
tach 2007-2010 urządziła nowe i doposażyła istniejące 
place zabaw w urządzenia posiadające stosowne atesty 
i certyfikat bezpieczeństwa. W roku 2007 zostały utwo-
rzone i wyposażone w odpowiednie zestawy zabawowe: 
plac zabaw w sołectwie Okradziejówka i plac zabaw 
w sołectwie Płaza. Na osiedlu Młodości urządzono teren 
zielony gdzie zamontowano dwa stoły do ping ponga 
i dwa stoły do gry w szachy.
W latach 2008-2010 modernizację przeszedł plac zabaw 
w Parku Miejskim. 
Ponadto doposażone zostały: place zabaw na osiedlu Północ 
- Tysiąclecia przy ul. Mieszka I, na osiedlu Kąty przy 
ul. Fałata, na osiedlu Niepodległości oraz plac przy nowej  
bibliotece.

Działania w dziedzinie sportu i rekreacji, prowadzone są 
głównie w oparciu o bazę sportową MOKSiR, na którą 
składają się:

wielofunkcyjna hala sportowo-widowiskowa,
ośrodek sportowo-rekreacyjny z basenem letnim
"Basen - Kąty",
kompleksy boisk sportowych na osiedlach "Północ" 
i "Trzebińska", 
siłownia dla kobiet. 

W latach 2007-2009, w obiektach sportowych MOKSiR, 
zorganizowano 425 imprez sportowych,  dla ponad 130 tys. 
uczestników.
Na modernizację, remont oraz wyposażenie obiektów 
MOKSiR w latach 2007-2009 wydatkowano:  1 406 069 zł

Ponadto w 2007 roku wybudowano wielofunkcyjne boisko 
sportowe przy Zespole Szkół nr 2 w Chrzanowie, a w 2009 
roku wykonano remont i modernizację boiska sportowego 
z nawierzchnią naturalną wraz z zapleczem w miejsco-
wości Balin w ramach pro-gramu „ORLIK PLUS".

W 2002 r. zostały oddane do użytkowania korty tenisowe 
o sztucznej nawierzchni wraz z zapleczem socjalno-
gastronomicznym oraz skate-park przy Krytej Pływalni.
Skate-park został wybudowany z trwałych elementów 
betonowych, a po modernizacji i dobudowie w 2008 r. 
kolejnego urządzenia to jest „mini rampy z wjazdem", stał 
się jednym z najlepiej wyposażonych skate-parków 
w południowej Polsce. Korzysta z niego młodzież nie tylko 
z Chrzanowa, ale z całego regionu. Odbywają się na nim 
także zawody i imprezy ogólnopolskie. Korzystanie ze 
skate-parku jest nieodpłatne.

n 
n 

n 

n 

Skate-park

SPORT I REKREACJA

Sport w gminie jest nieodzownym elementem życia wielu jej mieszkańców. Dlatego samorząd gminy stara 
się stworzyć odpowiednie warunki do rozwijania zainteresowań sportowych poprzez stworzenie 
atrakcyjnej oferty oraz pomoc finansową dla stowarzyszeń sportowych.
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Gmina Chrzanów zabezpiecza potrzeby mieszkaniowe 
najuboższych. W tym celu każdego roku remontowanych 
jest szereg lokali mieszkalnych, które wcześniej 
odzyskiwane są w wyniku działań prowadzonych przez 
Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych takich jak: przejęcie 
lokali niezamieszkałych,  wypowiadanie umów najemcom, 
którzy mają zaspokojone potrzeby mieszkaniowe; 
kierowanie osób chorych i niezaradnych do Ośrodka Pomocy 
Społecznej.
W latach 2007-2010 oddano do użytkowania 76 nowo 
wybudowanych lokali w tym 40 socjalnych oraz odzyskano 
316 lokali mieszkalnych w tym 132 lokale socjalne.
W zakresie przebudowy i modernizacji  budynków,  
przeznaczonych na lokale socjalne Gmina Chrzanów 
korzysta z finansowego wsparcia z Banku Gospodarstwa 
Krajowego. Przebudowane budynki charakteryzują się 
wysokim standardem użytkowym. Każdy lokal wyposażony 
jest w samodzielny węzeł sanitarny i kuchenny, lokale 
ogrzewane są centralnym ogrzewaniem gazowym jak 
również posiadają centralną wodę użytkową.
3 wnioski Gminy Chrzanów na tworzenie lokali socjalnych i 
mieszkań chronionych uzyskały dofinansowanie z Banku 
Gospodarstwa Krajowego. Miejski Zarząd Zasobów 
Komunalnych w Chrzanowie uzyskał dofinansowanie do 
następujących projektów:
Przebudowa budynku w celu utworzenia lokali socjalnych ul. 
Sobieskiego 41 w Płazie - wartość finansowego wsparcia 539 
942,15 zł (30%)
Przebudowa zabudowań dworskich w Pogorzycach przy ul. 
Szymanowskiego w celu utworzenia lokali socjalnych - 
wartość finansowego wsparcia 736 023,13 zł (30%)
Budowa (nadbudowa) łącznika zabudowań dworskich 
Pogorzyce przy ul. Szymanowskiego w celu utworzenia 
lokali socjalnych - wartość finansowego wsparcia 50 909,62 
zł (20%).
Zadania inwestycyjne
Wśród zadań inwestycyjnych wykonanych przez MZZK 
w latach 2007-2010 znalazły się m.in: 

przebudowa budynku przy ul. Garncarskiej 4,
przebudowa budynku przy ul. Sobieskiego 41 w Płazie,
termomodernizacje budynków przy ulicach: Berka

 Joselewicza 5a; ul. Krakowskiej 6, 12a i 23b; 
ul. Garncarskiej 21; Ogrodowej 7; 29 Listopada 14 i 16;
Grunwaldzkiej 7, 9 i 9a; Sokoła 13; Alei Henryka 12 
i 12a; Świętokrzyskiej 26.
przebudowa na lokale socjalne zabudowań podworskich
w Pogorzycach przy ul. Szymanowskiego
adaptacja lokalu użytkowego przy Al. Henryka 40
celem utworzenia Punktu Informacji Turystycznej.

W ramach remontów kapitalnych w latach 2007-2010 
wykonano: remonty pustostanów, dachów, elewacji, 
modernizację instalacji c.o., instalacji elektrycznej, 
instalacji gazowej, przyłącza, remonty lokali użytkowych 
oraz podziały lokali.
W latach 2007-2010 na remonty kapitalne i bieżące 
wydatkowano ogółem 6 659 976 zł.

Gmina Chrzanów podejmuje szereg działań mających na 
celu pomoc rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji 
finansowej lub życiowej. Uzyskuje się to poprzez: 
możliwość rozłożenia zaległości na raty, zamiany mieszkań 
na mniejsze lub o obniżonym standardzie, innej lokalizacji, 
która wpływa na wysokość czynszu a także uzyskania 
dodatku mieszkaniowego. 

n 
n 
n 

n 

n 

Wspólnoty Mieszkaniowe

Towarzystwo Budownictwa Społecznego
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Gmina posiada udziały w 118 wspólnotach mieszkaniowych, 
w których na dzień 31.12.2009 r. znajdują się 622 lokale 
mieszkalne i 57 lokali użytkowych, będące własnością 
Gminy Chrzanów. Nieruchomości wspólnot mieszkaniowych 
zarządzane są przez 4 niezależne spółki zatrudniające 
licencjonowanych zarządców oraz 2 wspólnoty zarządzają 
się same.
Gmina jako właściciel lokali we wspólnotach, ponosi koszty 
związane z zarządem nieruchomością wspólną, oraz opłaty 
na fundusz remontowy. Na realizację remontów budynków 
wspólnoty gromadzą środki na funduszu remontowym lub 
zaciągają kredyty.

Gmina jest udziałowcem TBS Sp. z o.o. w Chrzanowie od 
1998r. W okresie od 2002 do 2009 Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego zrealizowało inwestycje i prze-
kazało do zasiedlenia:

w roku 2002  budynek przy ul. Kroczymiech 2f o 21
lokalach mieszkalnych
w roku 2003 - przy ul. Fabrycznej 15 budynek o 30
lokalach mieszkalnych,
w roku 2005 budynek przy ul. Szarych Szeregów 2d,
pięciosegmentowy o 67 lokalach mieszkalnych. Zadanie
inwestycyjne zrealizowane zostało przy udziale
środków z budżetu Gminy Chrzanów do wysokości 30% 
i kredytu BKG ze środków z Krajowego Funduszu
Mieszkaniowego do wys. 70% kosztów inwestycji. 
W budynku Gmina zasiedliła 57 lokali najemcami 
z budynków gminnych przeznaczonych do remontu,
natomiast 10 lokali zostało zasiedlonych przez TBS,
w roku 2006 budynek przy ul. Piłsudskiego 6, o 24 
lokalach mieszkalnych. Zadanie sfinansowane w całości
z budżetu gminy. Mieszkania komunalne zostały
zasiedlone przez najemców przesiedlonych z budynków
gminnych przeznaczonych do remontu lub sprzedaży,
w roku 2008 budynek przy ul. Szarych Szeregów 2h, 
o 28 lokalach mieszkalnych. Zadanie inwestycyjne
zrealizowane zostało przy udziale środków z budżetu
Gminy Chrzanów do wysokości 30% i kredytu BKG ze
środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego do wys.
70% kosztów inwestycji.
w roku 2010 budynek przy ul. Szarych Szeregów 2i, 
o 28 lokalach mieszkalnych. Zadanie inwestycyjne
zrealizowane zostało przy udziale środków z budżetu
Gminy Chrzanów i kredytu BKG ze środków 
z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

Administrowaniem budynkami oraz lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność lub 
współwłasność Gminy Chrzanów zajmuje się Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych.
W administracji MZZK znajdują się obecnie 103 budynki oraz 1088 lokali mieszkalnych w tym: 478 lokali 
zarządzanych przez MZZK oraz 610 będących własnością Gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych.
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Przebudowa przestrzeni publicznej wokół obiektów infrastruktury społecznej przy ul. Kusocińskiego obejmuje swoim 
zakresem przebudowę przedpola MOKSiR-u, ulicy Kusocińskiego i otoczenia hali sportowej, otoczenia bloku przy 
ul. Piastowskiej 15, a także stworzenie pasażu łączącego ulicę Krakowską z ulicą Kusocińskiego, z możliwością przejścia do 
Placu 1000-Lecia.
Obecnie zakończono prace na przedpolu domu kultury, a przebudowa ul. Kusocińskiego, otoczenia hali sportowej oraz 
bloku przy Piastowskiej 15 zbliża się ku końcowi. Budowy pasażu, między ulicami Kusocińskiego i Krakowską, możemy się 
spodziewać w przyszłym roku.
Dzięki prowadzonej inwestycji Chrzanów zyska przyjazną, funkcjonalną przestrzeń miejską dla mieszkańców oraz nowy, 
atrakcyjny wizerunek.
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