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14 stycznia br. o godz. 12.00 odbyło się uroczyste przekazanie do użytku nowo wybudowanego
Komisariatu Policji w Trzebini. Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą w kościele pw. św. Piotra
i Pawła w Trzebini. Po nabożeństwie, na placu przed komisariatem nastąpiło oﬁcjalne otwarcie
nowego komisariatu Policji.
W uroczystości uczestniczyli m.in. Zastępca Komendanta Głównego Policji mł. insp. Andrzej Szymczyk, Wicewojewoda
Małopolski Piotr Ćwik, Starosta Chrzanowski Janusz Szczęśniak, Wicestarosta Chrzanowski Krzysztof Kasperek, Burmistrz
Miasta Trzebini Adam Adamczyk oraz burmistrzowie i samorządowcy sąsiednich miast. Swoją obecnością uroczystość
uświetniła również pani Iwona Gibas- Dyrektor Biura Poselskiego Poseł Beaty Szydło. Obecni byli także duszpasterz
małopolskiej Policji ks. kanonik Krzysztof Bogdał, kapelan Małopolskiej Straży Pożarnej ks. Władysław Kulig oraz kapelan
chrzanowskiej Policji ks. Jan Molanda, a ponadto również Przedstawiciele Firmy Projektowej i Wykonawcy inwestycji oraz
mieszkańcy Trzebini. Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie reprezentowali , Komendant Wojewódzki Policji w
Krakowie nadinsp. Mariusz Dąbek oraz Zastępca Komendanta Wojewódzkiego w Krakowie insp. Jacek Fabisiak, którzy
czynili starania o to, by oddawana do użytku inwestycja mogła zostać zrealizowana.
Uroczystościom towarzyszyła Kompania Honorowa Oddziału Prewencji Policji z Komendy Wojewódzkiej Policji w
Krakowie, natomiast oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
Podczas ceremonii otwarcia nowego komisariatu Zastępca Komendanta Głównego Policji mł. insp. Andrzej Szymczyk
oraz Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Mariusz Dąbek przekazali trzebińskim policjantom także trzy
nowe radiowozy.
Nowy obiekt Komisariatu Policji w Trzebini przy ulicy Krakowskiej 12 powstał zaledwie w 1,5 roku. Budynek znajduje się
w centrum miasta Trzebini, przy głównej arterii komunikacyjnej, w bezpośredniej bliskości przystanku komunikacji
publicznej. Jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych, posiada parking zapewniający odpowiednią liczbę
miejsc parkingowych zarówno dla interesantów, jak też pracowników komisariatu. Bardzo wysoki standard obiektu
pozwoli na właściwą obsługę interesantów z miasta i gminy Trzebinia.
Budynek biurowo-administracyjny Komisariatu Policji w Trzebini składa się z części wejściowej z recepcją, węzła służby
dyżurnej, pomieszczeń biurowych przeznaczonych dla służb prewencji, dzielnicowych, dochodzeniowo –śledczych,
kryminalnych, komendantów i sekretariatu, magazynów, pomieszczeń technicznych, składnicy akt oraz garaży wraz z
myjnią pojazdów służbowych.

Budynek znajduje się na działce o powierzchni - 3903,98 m2, ma powierzchnię zabudowy – 635,67 m2, powierzchnia
użytkowa obiektu – 1693,65 m2. Posiada dziewięć garaży o powierzchni - 150,30 m2. Wysokość komisariatu – 15,78
m, szerokość budynku – 21,73 m i długość obiektu - 61,54 m.
Inwestycja powstała na działce przekazanej w drodze darowizny przez gminę, która, dodatkowo partycypowała także w
kosztach budowy kwotą 2 mln złotych oraz wyposażenia kwaterunkowego komisariatu kwotą 50 tys. zł. Znacznym
wsparciem dla budowy były także środki przekazane w ramach Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów (kwota
6.437.996,39 złotych).
Do tej pory Komisariat Policji w Trzebini przy ulicy Kościuszki 35 funkcjonował w ponad 100 letnim budynku, który z
uwagi na ograniczenia architektoniczne nie spełniał warunków wymaganych dla siedziby jednostki organizacyjnej Policji.
Nie był przystosowany dla osób niepełnosprawnych, nie posiadał również parkingu dla interesantów. Znajdował się w
odległości kilkuset metrów od centrum miasta, bezpośrednim w jego pobliżu nie było przystanków komunikacji
publicznej. Dlatego też na nową siedzibę trzebińskiego komisariatu z niecierpliwością czekali stróże prawa oraz
mieszkańcy miasta.
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