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Rreforma oświaty - decyzja o zmianie
funkcji zabierzowskiej szkoły
Jak Państwu wiadomo, w maju b.r. generalny wykonawca rozbudowy budynku szkoły podstawowej w Zabierzowie, spółka Hydro Invest z siedzibą w Krakowie, bezpodstawnie przerwał roboty
budowlane przy rozbudowie Szkoły Podstawowej w Zabierzowie.
W związku z tym zdarzeniem i wejściem w życie od dnia
1 września 2017 r. reformy edukacji, zasadne było podjęcie działań
zmieniających przeznaczenie rozbudowywanej części szkoły.
28 czerwca 2017 r. na wspólnym spotkaniu 3 Komisji Rady
Gminy Zabierzów- Komisji Komunalnej, Budżetu i Edukacji,
Dyrektorów szkół i Wójta Gminy omówiono propozycję przygotowania projektu zamiennego na rozbudowywaną część szkoły.
Propozycja ta spotkała się z pozytywnym przyjęciem obecnych na
spotkaniu.
Zaproponowano aby w projekcie zamiennym uwzględnić potrzeby społeczne i zaplanować tam żłobek, oddziały przedszkolne
i centrum multimedialne z biblioteką gminną. Nowoczesna Gminna
Biblioteka Publiczna powinna funkcjonować zgodnie z najlepszymi
standardami zarówno pod względem infrastruktury, wykorzystania
nowoczesnych technologii, jak i obsługi czytelnika. Pomieszczenia
powinny być przestrzenne z dostępem dla osób niepełnosprawnych
ruchowo i na wózkach inwalidzkich. Przeniesienie biblioteki do
nowych pomieszczeń zwolni jednocześnie pomieszczenia w Samorządowym Centrum Kultury przy ul. Szkolnej 2.
Podczas sesji Rady Gminy Zabierzów w dniu 31 sierpnia 2017
r. została podjęta uchwała Nr XXXIV/346/17 w sprawie zmiany
uchwały Nr XXVI/278/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Zabierzów na lata 2017-2027, w której to zmianie uchwały znalazł się zapis o rozbudowie i przebudowie Szkoły Podstawowej
w Zabierzowie wraz z wykonaniem projektu zmian funkcji nowej
części szkoły. W uchwale zaplanowano wydatkowanie środków finansowych następująco: kwota łączna wynosi 8 487 105 zł z czego
w 2018 r. do wykorzystania jest kwota 3 137 105 zł (i tu jest projekt
zamienny rozbudowy), a w 2019 r. kwota 5 350 000 zł.
Od 1 września 2017 r. Szkoła Podstawowa w Zabierzowie funkcjonuje w 2 budynkach: przy ul. Szkolnej 50 i Kolejowej 15. Sytuacja uczniów z obwodu szkoły w Zabierzowie (Zabierzów, Kochanów i Kleszczów) uległa pod względem lokalowym znacznej poprawie. Uczniowie oddziałów przedszkolnych i klas I – V pozostali
w budynku przy ulicy Szkolnej, a starsi uczniowie z klas VI, VII
i II oraz III klas gimnazjalnych uczą się przy ulicy Kolejowej 15.
W roku 2019, kiedy zakończą edukację ostatnie klasy gimnazjalne, przy ul. Szkolnej pozostaną przedszkolaki i klasy I-IV,
a przy ulicy Kolejowej klasy V-VIII gdzie mają doskonałą bazę
dydaktyczną dostosowaną do ich podstawy programowej i potrzeb.
Taki podział uczniów pozwoli na naukę 1 zmianową w obu
budynkach oraz zapewni większe bezpieczeństwo dzieci poprzez
m.in. oddzielenie maluchów od rosłych uczniów klas starszych.
Realizacja w/w projektu zamiennego dla rozbudowywanej szkoły podstawowej w Zabierzowie, jest w świetle zaistniałych zmian
w oświacie jak najbardziej zasadna i będzie służyć nam wszystkim.

Więcej środków na inwestycje
i rozbudowę szkół
W związku z reformą oświaty, w gminie Zabierzów konieczne jest przeprowadzenie adaptacji budynków szkolnych dla potrzeb szkół ośmioklasowych z równoczesnym dostosowaniem do
potrzeb zespołów szkolno – przedszkolnych. Na ten cel przewidziano w 2018 roku 2 mln 300 tys zł, co umożliwi rozbudowę szkół
w Balicach, Brzoskwini, Nielepicach i Kobylanach.
W związku z wycofaniem się wykonawcy z rozbudowy szkoły
w Zabierzowie, radni zdecydowali, że przeznaczone w 2017 roku
środki na tę inwestycję w kwocie prawie 5,5 mln zł podzielone zostaną w ten sposób, że część z nich tzn. ponad 2 240 tys. zł przeznacza się na zmniejszenie deficytu, a pozostałą część przekazano na
inne zadania. Zwiększono więc środki na melioracje na terenie gminy
oraz na poszczególne zadania w sołectwach zgłoszone przez radnych.
Wśród zadań znajdują się m. in.: budowa chodnika przy ul. Szkolnej
w Balicach, wykonanie nakładki asfaltowej i poprawa odwodnienia
przy ul. Uroczej w Nielepicach, wykonanie chodnika przy ul. Długiej
w Szczyglicach, przygotowanie do budowy boiska wielofunkcyjnego
w Bolechowicach, budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzeziu, parking przy ul. Radosnej w Brzezince, remont chodnika przy ul. Jana
Pawła II w Kobylanach, uporządkowanie skarp w Rudawie, modernizacja placów zabaw w Rząsce i Rudawie, kontynuacja budowy placu
zabaw w Karniowicach, wykonanie nakładek ul. Krakowskiej i Nad
Stawem w Zelkowie, remont drogi gminnej w Brzoskwini, urządzenie
stałego dojścia pieszego z ul. Szkolnej na płytę Rynku w Zabierzowie,
odwodnienie i położenie kostki brukowej na parkingu i placu targowym przy ul. Kalwaryjskiej w Zabierzowie, wykonanie trawiastego
boiska na tzw. Topólkach w Zabierzowie.
Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Zabierzowie
kontynuowana będzie w 2018 i 2019 roku. Planuje się wykonanie
projektu zmian funkcji nowej części szkoły. Wstępny „zamienny”
projekt przewiduje, że na istniejących już fundamentach nowego budynku powstaną pomieszczenia dla oddziałów przedszkolnych, żłobka i centrum multimedialnego z biblioteką gminną.

Protest przeciwko budowie
pasa startowego na lotnisku
W dniu 6.10.2017r. w godzinach 17.00-18.30 mieszkańcy Balic,
Rząski i Szczyglic organizują przed Portem Lotniczym w Balicach
akcję protestacyjną przeciwko planom budowy północnych wariantów nowej drogi startowej. Mieszkańcy będą apelować o realizację
wariantu południowego, który odsunie hałas z lotniska. Organizatorzy zapraszają wszystkich do udziału w proteście. Informacje będą
również umieszczane na tablicach ogłoszeń. Dodatkowo informujemy, że na stronie internetowej http://www.petycje.pl/petycja/12553/
budowa_nowej_drogi_startowej_w_kierunku_polnocnym_lotnisko_
krakow_-_balice.html można podpisać petycję sprzeciwiającą się
planom budowy nowej drogi startowej w wariancie proponowanym
przez lotnisko.

Nawiewniki dla szkół
i przedszkoli
Urząd Gminy Zabierzów przekazał 12 nawiewników czystego powietrza do szkół i przedszkoli naszej gminy. Znajdą się one w szkołach w Balicach,
Bolechowicach, Brzeziu, Kobylanach, Nielepicach,
Rudawie, Rząsce, Zabierzowie – przy ul. Szkolnej,
Sportowej i Kolejowej, oraz w Brzoskwini i Zelkowie. Nawiewniki montuje się w świetlicach szkolnych. Typ zakupionych nawiewników zapewnia stuprocentowe oczyszczanie powietrza.

Trwa realizacja PONE
Zakończyło się podpisywanie umów z mieszkańcami przez Urząd Gminy Zabierzów w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Podpisano 120
umów na wymianę starych palenisk na nowoczesne,
ekologiczne piece grzewcze. Po zweryfikowaniu
przez Urząd Gminy Zabierzów dokumentacji dostarczonej przez mieszkańców, zostanie ona przesłana
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
w Krakowie. Środki przyznane w formie dotacji
(do 50% kosztów wymiany palenisk z WFOŚ oraz
do 35% z budżetu Gminy Zabierzów) mieszkańcy
otrzymają pod koniec 2017 roku.

Wnioski 500+ do końca
października
Od dnia 1 sierpnia 2017 w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Zabierzowie przyjmowane
są wnioski dotyczące ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres zasiłkowy
tj. na czas od dnia 1 października 2017 r. do dnia
30 września 2018 r. GOPS zachęca rodziny, które
nie złożyły jeszcze wniosku, o dokonanie tego najpóźniej do końca października. Złożenie wniosku
w tym terminie gwarantuje otrzymanie świadczenia
z wyrównaniem od początku okresu zasiłkowego. Po
tym terminie świadczenie będzie przysługiwało od
miesiąca złożenia wniosku.
Do dnia 15 września 2017 r. do Ośrodka wpłynęło 1681 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego, co stanowi ponad 80% wszystkich
wniosków złożonych w 2016 roku. Spośród tej liczby GOPS Zabierzów przekazał do Małopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego 22 wnioski z uwagi na fakt
przebywania członka rodziny poza granicami RP.

Medal dla Adama Nawałki
Na Sesji Rady Gminy Zabierzów w dniu
21.09.2017 podjęto uchwałę o przyznaniu Medalu
Gminy Zabierzów „Za wybitne osiągnięcia sportowe” Adamowi Nawałce. Adam Nawałka – trener
reprezentacji Polski w piłce nożnej jest mieszkańcem naszej gminy. Odnosząc sukcesy – dawniej jako
zawodnik, a obecnie – jako trener, godnie reprezentował społeczność gminy Zabierzów na arenie krajowej i międzynarodowej.

Planuje się wymianę ponad 200 starych
palenisk na nowoczesne w ramach PGN
W ramach Programu Gospodarki Niskoemisyjnej można uzyskać dofinansowanie wymiany nieekologicznych palenisk na ogrzewanie gazowe, pompy ciepła
i kotły na biomasę spełniające wymagania dyrektywy UE – Ecodesign. Warunkiem
niezbędnym przystąpienia do PGN jest wykonanie oceny energetycznej budynku.
Do Urzędu Gminy są obecnie dostarczane oceny energetyczne wykonane już u 100
mieszkańców, prowadzona jest także ich weryfikacja. Chęć uczestniczenia w PGN
zgłosiło ponad 200 właścicieli domów na terenie naszej gminy. Umowy z mieszkańcami będą podpisywane od początku przyszłego roku. Będą oni mogli wymienić
piece w 2018 i 2019 roku.

Przebudowa linii kolejowej E30
Jak informuje PKP PLK, przebudowa linii kolejowej E30 na odcinku Krzeszowice – Kraków Mydlniki realizowana jest zgodnie z planem, ale w trakcie prac zaistniała konieczność wykonania dodatkowych robót z powodu odmiennych warunków
gruntowych a także w celu zabezpieczania osuwisk w dwóch lokalizacjach. Wykonawca stara się dotrzymywać terminów, ale dodatkowe prace mogą mieć wpływ
na tempo prac. Obecnie prowadzona jest modernizacja toru nr 2. Zakończenie prac
w torze nr 2 i jego otwarcie planowane jest na przełomie października/listopada
2017r. Wykonywane są tu m. in. prace obejmujące ułożenie szyn na podkładach,
umocnienie skarp, montaż elementów sieci trakcyjnej i ekranów akustycznych. Trwają również prace wykończeniowe na 4 obiektach - spośród 37 ( takich jak wiadukty,
mosty, przepusty, ściany oporowe ) oraz roboty drogowe. Kontynuowana jest także
budowa peronów na stacjach Rudawa, Zabierzów i Kraków Mydlniki Wapiennik.
W Rudawie i Zabierzowie na ukończeniu jest montaż płyt peronowych.
Po zakończeniu robót w torze nr 2, rozpocznie się II faza inwestycji, czyli modernizacja toru nr 1. Planuje się, że inwestycja na odcinku Krzeszowice – Kraków
Mydlniki zakończy się w II połowie 2018 r. Także wiadukt w Zabierzowie nad ul.
Kolejową zostanie oddany do eksploatacji w II połowie przyszłego roku.
Dodatkowy przejazd przez tory w Zabierzowie w ciągu ul. Kolejowej i ul. Poganów, jest rozwiązaniem tymczasowym.
Prace za ponad 352 mln zł brutto, wykonuje Konsorcjum VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A., DRAGADOS S.A., ELECTREN S.A.
Realizacja zadania obejmuje dwutorowy odcinek linii kolejowej, o długości
blisko 16 km między Krzeszowicami a Krakowem Mydlnikami. Przebudowane
będą m.in. tory na stacjach i szlakach, sieć trakcyjna, urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz 37 obiektów inżynieryjnych, w tym 6 wiaduktów (4 kolejowe
i 2 drogowe), 8 mostów i 2 przejścia pod torami (w Rudawie i Zabierzowie). Wyższy poziom bezpieczeństwa na styku toru i drogi zapewni przebudowa przejazdów kolejowo-drogowych m. in. dzięki dodatkowym urządzeniom zabezpieczenia
i nowej nawierzchni. Tak jak na wszystkich modernizowanych przez PLK trasach,
tak i tu zmieni się standard obsługi pasażerów, dzięki budowie 6 nowych peronów
w stacjach kolejowych ( Rudawa, Zabierzów, Kraków Mydlniki Wapiennik ) wraz
z elementami małej architektury. Dojście do peronów umożliwią schody, pochylnie,
przejście podziemne, a w stacji Zabierzów również windy.

Pomoc dla gmin poszkodowanych
podczas nawałnic
Rada Gminy Zabierzów na Sesji w dniu 21.09.2017 podjęła uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej w kwocie 50 tys. zł Gminie Czersk w woj. Pomorskim
z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków nawałnic,
jakie miały miejsce w sierpniu. Pomoc udzielona będzie z budżetu Gminy Zabierzów w formie dotacji celowej.
Rada uchwaliła też rezolucję adresowaną do gmin z terenu Województwa Małopolskiego, w której apeluje o udzielenie pomocy finansowej poszkodowanym
gminom. „W ramach szeroko rozumianej solidarności zarówno z poszkodowanymi
samorządami jak również mieszkańcami, którzy ponieśli największe straty i tym samym zostali w największym stopniu pokrzywdzeni, Rada Gminy Zabierzów widzi
pilną potrzebę udzielenia wspólnej pomocy poprzez przekazanie środków finansowych na ten cel” - czytamy w rezolucji.

Spotkania edukacyjne dla seniorów
o prawie i mediacji
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie zaprasza seniorów
na cykl spotkań o prawie i mediacji, które zostaną zorganizowane na początku listopada 2017 r. w wybranych miejscowościach Gminy Zabierzów. Celem
spotkań jest podniesienie świadomości prawnej seniorów oraz poszerzenie
ich wiedzy na temat ich praw, a także wskazanie możliwości rozwiązania na
drodze prawnej i mediacyjnej najczęstszych problemów osób starszych. Spotkania prowadzone będą przez Monikę Florczak-Wątor, która jest radcą prawnym, mediatorem i pracownikiem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Szczegółowe informacje o tematyce spotkań, a także ich miejscu i czasie, będą
dostępne w październiku 2017 r. na stronie internetowej GOPS w Zabierzowie
oraz w klubach seniora działających na terenie Gminy Zabierzów. Udział w
spotkaniach jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmuje GOPS w Zabierzowie (tel.
12 285-14-13).

Szkolenia za bony
Nawet do 87% dofinansowania do szkoleń można uzyskać uczestnicząc
w małopolskim projekcie „Kierunek Kariera”, który realizuje Wojewódzki
Urząd Pracy w Krakowie. Szansę na otrzymanie dofinansowania w formie bonów otrzymają osoby, które spotkają się z doradcą zawodowym i wraz z nim
określą jakich szkoleń potrzebują.
Bony i usługi doradztwa zawodowego (Bilans Kariery) są przeznaczone dla
osób pracujących, które: ukończyły 25 lat, a jeszcze nie mają 50 lat - posiadają
wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum
(łącznie ze zdaną maturą); ukończyły 50. rok życia – niezależnie od wykształcenia; są w jakiś sposób związane z Małopolską - mieszkają, uczą się lub pracują
w województwie małopolskim;
Na Bilans Kariery będzie można umówić się w Zabierzowie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Cmentarnej w dniach 2, 6, 9 i 13
października w godzinach od 10.00 do 17.00. Aby umówić się na spotkanie
z doradcą zawodowym prosimy o kontakt z Centrum Informacji i Planowania
Kariery Zawodowej w Krakowie tel.: 12 424 07 38, e-mail: centrum.krakow@
wup-krakow.pl.
Szkolenia realizowane są na terenie całej Małopolski przez firmy
szkoleniowe, które w pierwszej kolejności oferują szkolenia: językowe
w połączeniu z egzaminem; informatyczne, w tym dotyczące: obsługi np. komputerów, smartfonów, laptopów i innych urządzeń; umiejętności korzystania
z internetu; korzystania z narzędzi cyfrowych i aplikacji; obsługi programów
biurowych, m.in. pakietu MS Office; obsługi specjalistycznych programów;
kurs prawa jazdy kat. A i B; zarządzanie projektami.
Więcej informacji o projekcie „Kierunek Kariera” realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie udziela biuro projektu „Kierunek Kariera”:
tel.: 12 619 84 55, e-mail: kariera@wup-krakow.pl.
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia najnowszych filmów na TVI Gminy – prezentujących zasoby przyrodnicze, walory krajobrazowe, zabytki, infrastrukturę oraz bazę
edukacją, turystyczną i rekreacyjną Gminy Zabierzów. Filmy zostały zrealizowane
w polskiej i angielskiej wersji językowej.
Właśnie Tutaj, na gminnym kanale You
Tube zamieszczane są tematyczne filmy poświęcone gminie Zabierzów i jej walorom jak
również relacje z wybranych wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i sportowych.

Zajęcia twórczo – rozwojowe
dla każdego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie
zaprasza na bezpłatne „Zajęcia twórczo – rozwojowe dla
każdego”, realizowane w ramach Programu Wspierania
Rodzin dla Gminy Zabierzów na lata 2017-2019.
Zajęcia skierowane są do osób w każdym wieku (od
dziecka do seniora), które chcą pobudzić i rozwijać swoją
twórczość poprzez różnego rodzaju działania plastyczne.
Od uczestników nie wymaga się specjalnych umiejętności czy talentu artystycznego, wystarczą chęci i gotowość
na dobrą zabawę. Na zajęciach będzie można malować na
porcelanie, tworzyć kolaże, wykorzystywać tradycyjne
materiały, ale także przekształcać „nietypowe przedmioty” w działalność plastyczną. Zajęcia odbywać się będą
w formie 9-ciu trzygodzinnych spotkań. Planowane rozpoczęcie zajęć: początek października.
Prowadząca: Paulina Osowska-Czudec - pedagog, arteterapeuta i psychoterapeuta. Pracuje warsztatowo i terapeutyczne zarówno z dziećmi, młodzieżą, jak i dorosłymi.
Prowadzi zajęcia arteterapii dla seniorów. Z zamiłowania
artysta -plastyk. Mama rocznej Zosi.
ZAPISY I PYTANIA POD NUMEREM TELEFONU:
510 609 649 lub e-mail: paulinaosowska@tlen.pl
Zgłoszenia przyjmowane są do 06.10.2017 r.

IX TRIADA- Turniej
Świetlic Środowiskowych
w Gminie Zabierzów
W okresie wakacji dzieci ze świetlic środowiskowych
uczestniczyły w akcji LATO. Wychowankowie brali udział
w wycieczkach krajoznawczych i do muzeów, ogniskach
i innych wydarzeniach kulturalnych i środowiskowych.
Finansowanie wyjazdów zapewniła Gmina Zabierzów.
Od 2009 roku zajęcia świetlic środowiskowych zostały
wzbogacone o integracyjny cykl działań profilaktycznowychowawczych zwanych TRIADĄ gminną.
Turniej ma na celu kształcenie pozytywnych postaw, poszerzanie wiedzy, integrację pomiędzy miejscowościami oraz rozwijanie sprawności fizycznej.
W każdym roku temat TRIADY jest inny, a wyboru tematu dokonują wychowawcy świetlic we
współpracy z wychowankami. 9 września 2017r.
w Gospodarstwie Rybackim w Dolinie Będkowskiej, odbyło się podsumowanie IX TRIADY, która była realizowana od marca br. pod hasłem „SMOG to nasz wróg”.
Organizatorem TRIADY jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy wsparciu Urzędu
Gminy Zabierzów - Wydziału ds. Rozwoju i Promocji.
Organizatorzy TRIADY przygotowali w tym roku
szczególnie atrakcyjny program, a w nim m. in. pokaz
sprzętu strażackiego OSP Kobylany. Zwycięzcy TRIADY
otrzymali nagrody i przechodni Puchar Wójta Gminy Zabierzów, który w tym roku powędrował do świetlicy środowiskowej w Rudawie, prowadzonej przez Agnieszkę Stefanowską. Świetlica ta w całorocznej klasyfikacji świetlic
środowiskowych zajęła I miejsce, II miejsce zdobyła świetlica z Kleszczowa - wychowawca Anna Cichoń, a III miejsce świetlica z Młynki - wychowawca Alicja Miłek. Dzieci
z pozostałych świetlic otrzymały indywidualne medale
IX TRIADY i dyplomy.

Budujemy, remontujemy
W październiku ogłoszone zostaną przetargi na wykonanie inwestycji i zadań, które zostały przyjęte do realizacji
uchwałą Rady Gminy w dniu 31 sierpnia 2017.
Zakończono I etap remontu nawierzchni dróg gminnych. Obecnie rozpoczyna się II etap remontów, który obejmuje prace w Balicach na drodze gminnej nr 62, w Brzoskwini – droga gminna - działki nr: 223/2, 256, 543/19 oraz nr
3 „Na Kobylec”, w Karniowicach ul. Widokowa, w Nielepicach ul. Ogrodowa, w Zabierzowie – dz. nr 952 i ul. Przy
Torze.
Dobiega końca budowa parkingu w Bolechowicach.
Plac parkingowy o powierzchni 1000 m kwadr. pokryty kostką brukową usytuowany jest przy aptece w pobliżu parku.
W połowie września zakończone zostały prace przy rewaloryzacji stawu w Karniowicach. Staw został uporządkowany i oczyszczony, wpuszczono do wody kilka gatunków
ryb. Zagospodarowano też przyległy do stawu teren; powstały tu chodniki z kostki brukowej i trawniki. Jest to pierwszy
etap prac mających na celu stworzenie w Karniowicach terenu rekreacyjno – sportowego. Prace kontynuowane będą
w przyszłym roku.
Rozpoczęto prace przy budowie budynku zaplecza
klubu na boisku w Aleksandrowicach. W 2017 roku powstanie stan surowy zamknięty tej inwestycji. Będzie to budynek wolnostojący, parterowy, częściowo podpiwniczony
z użytkowym poddaszem. Będzie on służyć jako zaplecze
szatniowo – sanitarne dla zawodników, sędziów i działaczy
klubowych oraz zaplecze magazynowe dla boiska sportowego.
Prace rozpoczęły się także w Kleszczowie, gdzie powstaje budynek świetlicy wiejskiej. Budowa ma zostać
ukończona do 4.01.2019, termin wykonania I etapu, obejmującego stan surowy to 22.12.2017, a etapu II obejmującego
stan developerski przewidziano na 28.09.2018.
W Karniowicach trwają roboty przygotowawcze przy
budowie ciągu pieszo – rowerowego. Prace obejmą też
przebudowę przejazdów i zjazdów, przebudowę i odtworzenie nawierzchni jezdni, budowę kanalizacji deszczowej,
oczyszczenie i przeprofilowanie rowów przydrożnych, a zakończą się w połowie grudnia 2017.
Na dzień 30.09.2017 zaplanowano rozstrzygnięcie drugiego już przetargu, który ma wyłonić wykonawcę budowy Centrum Kultury w Rudawie. Prace obejmą budowę
obiektu świadczącego usługi publiczne oraz rewitalizację
obszaru rynku, czyli działek bezpośrednio przylegających do
mającego powstać budynku.
Trwają czynności przetargowe na budowę boiska
sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz
z odwodnieniem na terenie obiektu sportowego Kmita
w Zabierzowie.
Do końca października powstaną projekty: 1. przebudowy drogi gminnej wewnętrznej – ul. Ruczaj w Nielepicach – koszt prawie 42 tys. zł; 2. rozbudowy drogi gminnej
wewnętrznej – ul. Sosnowa w Nielepicach – koszt prawie 42
tys. zł; 3. przebudowy drogi gminnej 601641K – ul. Krzemionki w Brzezince – koszt 34,5 tys. zł; 4. przebudowy
drogi gminnej 601700K w Szczyglicach – koszt prawie 31
tys. zł; 5. przebudowy drogi gminnej 601649K i 601652K
w Niegoszowicach – koszt 34,5 tys. zł.

Więcej środków na melioracje
We wrześniu zakończono prace melioracyjne przewidziane
w budżecie na 2017 rok. Uchwalone przez Radę Gminy Zabierzów dodatkowe środki na melioracje w 2017 roku w kwocie 190 tys. zł pozwolą
wykonać jeszcze w tym roku II etap melioracji. Prace rozpoczną się w październiku, a zakończą w połowie grudnia.

Jesienne sadzenie zieleni
We wrześniu i październiku prowadzone są jesienne nasadzenia, pielęgnacja i odnawianie elementów roślinnych oraz uzupełnienie zadrzewienia
i zieleni na terenach mienia komunalnego. Nasadzeniami i pielęgnacją zieleni zajmuje się firma Jawor z Bibic a miejsca nasadzeń drzew, krzewów
i kwiatów zostały uzgodnione z sołtysami poszczególnych miejscowości.
Sadzone są drzewa liściaste i iglaste, krzewy, byliny, róże, pnącza, rośliny
okrywowe i kwiaty. Zgodnie z decyzją Starostwa Powiatowego na terenach
mienia komunalnego wycinane są drzewa w złym stanie fitosanitarnym lub
stwarzające zagrożenie.

Niewidoczne przejścia dla pieszych
w Rudawie i Brzezince
Sołtys i Rada Sołecka Rudawy w czerwcu wystosowali pismo do Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego, prosząc o naprawę drogi powiatowej
i pomalowanie znaków poziomych na jezdni na przejściach dla pieszych.
Te przejścia są już prawie niewidoczne, co stwarza zagrożenie dla przechodniów. Niestety, do tej pory prace te nie zostały wykonane. Podobna
sytuacja jest w Brzezince, o czym mówili mieszkańcy podczas zebrania
wiejskiego. Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego informuje, że problemy
z malowaniem pasów występują nie tylko w miejscowościach gminy Zabierzów. W całym powiecie krakowskim - zgodnie z zawartą umową - pasy
maluje jedna firma, a firma ta zobowiązała się prace wykonać podczas
wakacji. Sucha nawierzchnia jezdni i ciepłe noce są warunkiem trwałości
farby, którą stosuje się do nanoszenia oznakowań na asfalcie. Firma nie dotrzymała terminów i Zarząd ma zamiar nałożyć na nią kary. Kiedy zostaną
pomalowane przejścia dla pieszych w naszej gminie – nie wiadomo.

Ogłoszenie
Wójt Gminy zawiadamia, że w dniach 29 września – 30 października 2017 r. (z wyjątkiem sobót i niedziel) w godzinach: poniedziałek
- 16.00-17.00, wtorek-piątek - 9.00-10.00 będą ponownie wyłożone
projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla
sołectw Bolechowice, Brzezie, Ujazd i Zelków. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona w dniu 9 października 2017 r. o godz. 16.00
w siedzibie Urzędu.
Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2017 r. Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy.
Uprzejmie prosimy o dołączenie mapy ewidencyjnej lub jej kserokopii,
na której zaznaczona jest nieruchomość (lub jej część), której dotyczy uwaga. Uwagi są rozpatrywane przez Wójta Gminy Zabierzów. Rozpatrzenie
uwag następuje w formie Zarządzenia Wójta Gminy Zabierzów i jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zabierzów oraz
na stronie internetowej www.planowanie.zabierzow.org.pl.
Szczegółowe informacje znajdują się na tablicach informacyjnych
Urzędu Gminy Zabierzów oraz na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.
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