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Zabierzów „Gminą Fair Play” – Certyfikowana
Lokalizacja Inwestycji
Z wielką satysfakcją informujemy, że gmina Zabierzów otrzymała przyznawany przez Krajową Izbę Gospodarczą i Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym tytuł
„Gmina Fair Play” – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji.
Tytuł „Gmina Fair Play” przyznawany jest za aktywne podejmowanie działań organizacyjnych, promocyjnych i finansowych mających na celu przyciągnięcie inwestorów do Gminy,
dążenie do rozwiązywania pojawiających się problemów w drodze wzajemnego porozumienia,
dotrzymywanie podjętych zobowiązań, stałe polepszanie infrastruktury gminnej, promowanie pro-ekologicznych inwestycji i obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, praworządność i wysoki poziom etyczny pracowników gminy, prowadzenie konsultacji
z mieszkańcami i dbałość o zaspokojenie ich potrzeb oraz za współpracę z lokalnym biznesem.

Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie zwycięzcą plebiscytu National
Geographic Traveler na 7 nowych cudów Polski 2013
Park obejmuje m.in. Doliny znajdujące się w gminie Zabierzów: Bolechowicką, Kobylańską, Kluczwody i Będkowską.

Radni za Filią Powiatu i przeciw spalarni
w Rząsce
Podczas Sesji Rady Gminy Zabierzów w dniu 27.09.2013r. podjęto dwie
uchwały: rezolucję w sprawie otwarcia w Zabierzowie Filii Starostwa Powiatowego w Krakowie oraz rezolucję dotyczącą protestu wobec zamiarów budowy
spalarni odpadów na terenie sołectwa Rząska.
W pierwszej z uchwał czytamy: „W trosce o interes mieszkańców gminy
Zabierzów i gmin sąsiednich, wobec perspektywy przeniesienia Urzędu Gminy
Zabierzów do nowej siedziby z końcem roku 2014 oraz groźby likwidacji krzeszowickiej Filii Starostwa Powiatowego w Krakowie, przyłączając się do oferty
wójta Gminy Zabierzów przedstawionej w pismach z 23.07.2013, Rada Gminy
Zabierzów wyraża poparcie dla propozycji wynajęcia Powiatowi Krakowskiemu po roku 2014 budynku Urzędu Gminy w Zabierzowie przy ul. Kolejowej 11
celem przeniesienia doń Filii Starostwa Powiatowego w Krakowie, znajdującej
się obecnie w Krzeszowicach.” W ostatnich dniach Starosta poinformował, że
chwilowo wstrzymuje likwidację krzeszowickiej Filii ze względu na prowadzone
negocjacje w sprawie wysokości czynszu. Jeśli jednak będzie potrzeba likwidacji
Filii, Gmina Zabierzów podtrzymuje złożoną wcześniej propozycję.
Uchwałą radni poparli też żądania mieszkańców Sołectwa Rząska, którzy
obawiają się, że w ich miejscowości powstanie spalarnia odpadów pochodzenia
zwierzęcego, realizowana w ramach inwestycji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Uniwersytet złożył zapewnienie, że inwestycja nie obejmuje komercyjnej
spalarni odpadów, jednak w ocenie mieszkańców nie wyklucza to budowy spalarni pracującej na użytek Uniwersytetu. W treści uchwały czytamy: „Rada Gminy
Zabierzów popiera żądania mieszkańców Sołectwa Rząska wyrażone w uchwale
Zebrania Wiejskiego a dotyczące tego, aby w ramach realizacji swych inwestycji
na terenie Rząski, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie odstąpił od realizacji jakiejkolwiek spalarni odpadów pochodzenia zwierzęcego.”

Konsultacje w Urzędzie Gminy Zabierzów
Informacje: tel. 12 285 15 02

Rozbudowa szkoły
w Zabierzowie

Czy powstanie zjazd z autostrady do
Kraków Business Park?

Budynek Szkoły Podstawowej w Zabierzowie ma
około 50 lat. Jeśli chodzi o liczbę uczniów – 436 – jest
to największa szkoła w gminie Zabierzów. Poza dziećmi z Zabierzowa, dowożeni są tu uczniowie z Kleszczowa i Kochanowa. W każdym roczniku są dwa lub
trzy oddziały klasowe, dlatego nauka odbywa się na
dwie zmiany, a po zakończeniu lekcji w pomieszczeniach klasowych działa świetlica dla maluchów, ponieważ szkoła zorganizowała trzy oddziały przedszkolne.
Jest też oddzielna sala świetlicy czynna już od siódmej
rano, z której korzystają starsze dzieci pracujących rodziców. – Dzieci coraz dłużej przebywają w szkole,
bo rodzice długo pracują – mówi dyrektor Gminnego
Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w
Zabierzowie, Janina Wilkosz – w szkole jest po prostu
ciasno. A nie zanosi się na to, by niż demograficzny
zmniejszył w przyszłości liczbę uczniów. W Zabierzowie dzieci z roku na rok wcale nie ubywa. Dlatego rozbudowa szkoły jest konieczna – uważa dyrektor
Wilkosz.
Decyzję o rozbudowie szkoły, czyli wybudowaniu
nowego budynku podjęła Rada Gminy, przeznaczając na I etap prac 430 tys. zł z budżetu Gminy. Został opracowany projekt rozbudowy, zgodnie z którym ogólny koszt inwestycji wyniesie ok. 12 mln zł.
W tym roku wykonane zostaną prace za ok. 100 tys.
zł, a do końca czerwca 2014 na inwestycję wydanych
zostanie ok. 330 tys. zł. Dokładne kwoty będą znane
po rozstrzygnięciu przetargu, czyli pod koniec października. Przetarg został ogłoszony z końcem września br. Etap I obejmuje budowę drogi i parkingu wraz
z odwodnieniem ulicy i dachu obecnego budynku szkoły. W ramach I etapu np. trzeba wymienić wszystkie
spusty kanalizacyjne oraz wiele elementów instalacji
wod – kan, c.o., gazowej, elektrycznej, wentylacyjnej.
Droga wjazdowa na teren szkoły prowadzić będzie od
ul. Myszala, a parking obejmie 28 miejsc postojowych.
Etap I będzie niejako przygotowaniem do dalszej realizacji projektu, czyli umożliwi rozpoczęcie budowy
nowego obiektu szkolnego.
Ten nowy budynek usytuowany zostanie po południowo – wschodniej części działki, na terenie
tzw. placu rekreacyjnego szkoły, na którym znajduje się obecnie parking. Nowy budynek będzie równoległy z obecnym budynkiem szkolnym, i zostanie
z nim połączony za pomocą przeszklonych łączników.
Od „starej” szkoły odsunięty będzie o niecałe 5 metrów. Projektowany obiekt jest budynkiem parterowym, podpiwniczonym. W tym nowym segmencie
zlokalizowanych ma zostać 6 sal lekcyjnych, sala audiowizualna, świetlica, zaplecze administracyjne i socjalne. Kubatura budynku to 11 tys. m3, powierzchnia
użytkowa – to prawie 2 330 m2, a długość budynku
wyniesie ponad 86 metrów. Ciekawym elementem nowego skrzydła szkoły mają być przeszklone, ukośnie
wysunięte ściany w elewacji południowej. Pomiędzy
dotychczasowym i nowym budynkiem szkoły zaplanowano zielone place rekreacyjne, na które uczniowie będą mogli w przerwach wychodzić bezpośrednio
z klas. Termin oddania do użytku nowego budynku
szkoły nie jest jeszcze określony - zależy od wielkości
środków, jakie zostaną przeznaczone na ten cel w budżecie Gminy w kolejnych latach.

Wójt Gminy Zabierzów zgłosił w ramach konsultacji społecznych uwagi
do wstępnej listy przedsięwzięć rekomendowanych do objęcia Kontraktem
Terytorialnym 2014-2020, w tym propozycję budowy nowego zjazdu do Kraków Bussines Parku w Rząsce i włączenie do drogi S-7 dla jednego kierunku
ruchu czyli Zabierzów-Balice.
Istniejący system komunikacyjny dróg dojazdowych i wyjazdowych z Kraków Bussines Parku jest niewystarczający dla obecnego natężenia ruchu. Do KBP
można dzisiaj dojechać od Zabierzowa od ul. Krakowskiej lub od strony Rząski
od ul. Suchej. W czasie porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego
wspomniane dojazdy i wyjazdy z KBP są całkowicie zakorkowane. Dodatkowo
KBP ma realizować budowę kolejnych biurowców, co jeszcze bardziej pogorszy
sytuację na drogach dojazdowych do Parku. Z całą pewnością budowa zjazdu
znacznie poprawiłaby przepustowość wjazdu i wyjazdu z terenu Kraków Bussines
Parku.
Dlatego gmina Zabierzów zwróciła się Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego z wnioskiem o objęcie Kontraktem Terytorialnym 2014-2020
tej inwestycji.
Kontrakt Terytorialny to umowa zawierana pomiędzy rządem a samorządem
województwa, której przedmiotem będą wspólnie uzgodnione cele rozwoju dotyczące danego terytorium, zasady realizacji inwestycji, konkretne przedsięwzięcia
priorytetowe, które mają istotne znaczenie dla rozwoju określonego obszaru.

Opłaty za wywóz śmieci
15 listopada upływa termin płatności za wywóz odpadów w gminie Zabierzów. Przypominamy, że każda osoba, która złożyła deklarację, otrzymała
indywidualny numer rachunku bankowego. Na ten numer należy wnosić opłatę
za wywóz śmieci w wysokości takiej jak była obliczona w składanej deklaracji.
W przypadku złożenia jednej, wspólnej deklaracji przez kilku współwłaścicieli, każdy otrzymał odrębną kartę z właściwym dla siebie numerem rachunku, w
takim przypadku całą kwotę można przelać na jeden z otrzymanych numerów
rachunku.
Przypominamy, że płatności można dokonać u inkasentów przy okazji
wpłat na podatek od nieruchomości. Można również płacić przelewem, gotówką w kasie Urzędu Gminy Zabierzów, na poczcie lub w banku.
Dodatkowo informujemy, iż trwa audyt firmy odbierającej śmieci w I sektorze (Zabierzów). Urząd Gminy Zabierzów przystępuje również do kontroli podmiotów gospodarczych w zakresie posiadania umów za wywóz i gospodarowanie
odpadami.
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Corocznie odnawiane są szlaki turystyczne na terenie gminy Zabierzów oraz
stawiane nowe tablice zawierające mapy z nazwami ulic, opisy walorów krajobrazowych oraz atrakcji turystycznych, w tym zabytków
danej miejscowości. W ubiegłym roku zostały odnowione
wszystkie szlaki rowerowe.
W 2013 r. kontynuowane są
prace konserwacyjne szlaków turystycznych m.in.
odnowiono szlaki piesze.
W przyszłym roku planujemy odnowienie szlaku
dydaktycznego w Zabierzowie oraz wytyczenie
szlaków
spacerowych
w atrakcyjnych turystycznie
miejscach naszej gminy.

Dalej walczymy o obwodnicę!
W rządowym programie budowy obwodnic na najbliższe lata nie znalazła się
obwodnica Zabierzowa. Co w tej sytuacji mogą zrobić władze i mieszkańcy Gminy,
aby przekonać rząd do zmiany decyzji – zastanawiano się podczas zebrania wiejskiego w Zabierzowie w dniu 23.10.2013. Wójt Elżbieta Burtan będzie „dobijać się”
o spotkanie w Warszawie, by jeszcze raz próbować przekonać władze o konieczności budowy obwodnicy. - Poseł Raś nie dotrzymał słowa, posłowie PO, którzy
obiecali lobbować w naszej sprawie powinni dostać czerwoną kartkę w najbliższych wyborach – mówiła pani wójt. Gmina wystąpi też do GDDKiA o ograniczenie tonażu samochodów ciężarowych na drodze krajowej. Radny Edmund Dąbrowa
w imieniu Stowarzyszenia Na Rzecz Budowy Obwodnicy dopytywał o opóźnienia
w przygotowaniu projektu przebiegu tej drogi, a dyrektor GDDKiA O/Kraków Jacek
Gryga tłumaczył opóźnienia brakiem tzw. decyzji środowiskowej, czyli stanowiska
Departamentu Środowiska. Radca prawny Urzędu Gminy Zabierzów Piotr Madej
widzi możliwości wsparcia mieszkańców najbardziej poszkodowanych brakiem
obwodnicy, czyli właścicieli posesji przy ul. Śląskiej i Krakowskiej wystąpieniem
na drogę sądową. Sugeruje kilka wariantów: zawezwanie do próby ugodowej, pozew zbiorowy mieszkańców, indywidualne pozwy o odszkodowanie za negatywny
wpływ na zdrowie i zniszczone budynki.
Sołtys Zabierzowa Wiesław Cader będzie pełnić dyżur w sobotę 9 listopada od godz. 9 –tej do 14 –tej w Samorządowym Centrum Kultury i Promocji
przy ul. Szkolnej 2 i prosi mieszkańców ulic Krakowskiej i Śląskiej, by przyszli
i opowiedzieli się, czy będą zainteresowani wystąpieniem na drogę sądową.
Będą przygotowane materiały informacyjne dotyczące poszczególnych wariantów prawnych.

Aktywizujemy Seniorów
Seniorzy w naszej gminie to często ludzie bardzo aktywni. O Klubie Seniora
w Zabierzowie, Dniu Seniora w Zelkowie i Przeglądzie Scenicznym Klubów Seniora oraz Podkrakowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku mogli Państwo przeczytać
w październikowym wydaniu „Znad Rudawy”. Władze Gminy bardzo pozytywnie
oceniają wszelką tego typu działalność i pragną pomóc w realizacji przedsięwzięć,
które sprzyjać będą aktywizacji starszych osób. Gmina oczekuje na zgłoszenia stowarzyszeń lub innych osób prawnych, które chcą skłonić seniorów do wyjścia
z domu i uczestnictwa w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, w spotkaniach, imprezach i działaniach kulturalnych. Tego typu propozycje będą
przez Gminę dofinansowywane. – Są możliwości organizowania ciekawych
przedsięwzięć dla osób starszych – mówi wójt Elżbieta Burtan – mamy w gminie zaplecze, kluby sportowe, sale, wiejskie świetlice. To dobrze, że część seniorów jest aktywna, ale nie zapominajmy o tych, którzy czują się samotni
i spróbujmy do nich dotrzeć. Gmina jest otwarta na wszelkie propozycje wychodzące naprzeciw ludziom starszym.

Gmina Zabierzów dba o kształcenie zawodowe absolwentów gimnazjów
Porozumienie w sprawie współpracy i współdziałania w zakresie kształcenia
młodzieży w dniu 24 października 2013 r. podpisali: wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan oraz prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie Janusz Kowalski.
Wieloletnie starania o podpisanie porozumienia zaowocują realizacją praktyk
zawodowych absolwentom gimnazjów, którzy podejmą kształcenie w Zasadniczych
Szkołach Zawodowych. Brak możliwości odbycia praktyki jest często przyczyną
zaniechania kształcenia w danym zawodzie, chociaż rynek pracy wskazuje na takie
potrzeby. Dodatkowo, najzdolniejsi będą mogli liczyć na system stypendialny.
Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (MIRiP) włączy się też w zajęcia
zawodoznawcze dla uczniów gimnazjów i ich rodziców, w ramach działania Szkolnych
Ośrodków Kariery (SZOK). Uruchomiona zostanie sieć zakładów rzemieślniczych,
w których będzie realizowane kształcenie praktyczne uczniów według zapotrzebowania na rynku pracy oraz sporządzane będą dla potrzeb MIRiP, wykazy liczby
uczniów chętnych do podjęcia nauki w danym zawodzie. Ze strony Gminy odpowiedzialnymi za współpracę będą doradcy zawodowi SZOK.

„Azbestowe”
2014 rok

plany

na

Od 2012r. Gmina Zabierzów bierze udział projekcie pod nazwą „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru
woj. Małopolskiego”, który potrwa do 2016 r. Jest
on efektem umowy pomiędzy rządem RP a Szwajcarską Radą Federacyjną. Projekt w 85% finansowany jest przez stronę szwajcarską, pozostałe 15%
kosztów jego realizacji pokrywa Gmina. Projekt
obejmuje bezpłatny dla mieszkańców a realizowany
przez Gminę demontaż i odbiór eternitu.
Mieszkańcy gminy Zabierzów zainteresowani
udziałem w Projekcie złożyli już wstępne deklaracje w 2011 roku, lecz chętni na demontaż w latach
2014-2016 mogą aktualnie nadal składać deklarację
do UG Zabierzów. Oprócz deklaracji złożyć należy odpowiedni wniosek w terminie podanym przez
Urząd Gminy.
Obecnie trwa przyjmowanie wniosków od
osób, które planują na rok 2014 wymianę, rozbiórkę pokrycia dachowego bądź elewacji budynku mieszkalnego lub gospodarczego. Wnioski są dostępne na stronie internetowej Gminy
Zabierzów www.zabierzow.org.pl,
zakładka Ochrona środowiska, a trzeba je złożyć
w Urzędzie Gminy do 15 grudnia 2013 roku. We
wniosku m.in. należy podać przybliżony termin
żądanego wykonania przez Gminę prac demontażowych, zawarty w okresie od kwietnia (maja)
do listopada 2014. Faktyczny i konkretny termin
ustala z wykonawcą sam właściciel, przy czym
to wykonawca dopasowuje się do terminu podanego przez właściciela. Do wniosku wpisujemy
też ilość m2 eternitu w przeliczeniu na kg (zwykle
płyta eternitowa ma 1,20 na 1m2 i waży średnio
17,5 kg). Właściciele nieruchomości uczestniczący
w Projekcie szwajcarskim nie mogą sami demontować dachów, bo Program obejmuje wywóz eternitu
połączony z demontażem. Takie zasady określiła
strona szwajcarska. Dla mieszkańców demontaż
i wywóz jest nieodpłatny. Wykonawca tej usługi zostanie wyłoniony w przetargu, a Referat Ochrony
Środowiska UG Zabierzów udostępni dane wykonawcy zainteresowanym mieszkańcom.
Na wielu podwórkach w miejscowościach naszej
Gminy widzimy jeszcze zalegające płyty azbestowe.
Jest to odpad niebezpieczny, zatem powinny one być
zabezpieczone, okryte grubą, budowlaną folią i ułożone na paletach. Wychodząc naprzeciw potrzebom
mieszkańców, gmina Zabierzów planuje umieszczenie w przyszłorocznym budżecie kwoty 55 tys. zł
z przeznaczeniem właśnie na wywóz eternitu zgromadzonego w latach poprzednich na pryzmach przez
właścicieli nieruchomości.
Takie osoby także proszone są o zgłaszanie się
do Referatu Ochrony Środowiska UG Zabierzów. Do
tej pory zgłosiło się 56 właścicieli nieruchomości,
którzy chcą ze swoich podwórek wywieźć łącznie
ok. 116 ton płyt eternitowych.
Informacje można uzyskać w Referacie
ds. Ochrony Środowiska UG Zabierzów, ul. Kolejowa 28, tel. 12 285 11 08 i 12 285 21 16.

Budujemy, remontujemy...
Zakończyła się przebudowa ul. Cmentarnej w Zabierzowie. Udało się umożliwić dostęp do cmentarza przed Świętem Zmarłych,
choć prace firma AB-S z Chrzanowa rozpoczęła z opóźnieniem. Za kwotę ponad 271 tys. zł położono nawierzchnię bitumiczną na długości
635 metrów, wybudowano kanalizację opadową w pasie drogowym o długości 173 m, powstał też chodnik z kostki brukowej.
W październiku oddano do użytku chodnik o długości 280 m wzdłuż drogi Bolechowice – Karniowice oraz chodnik przy ul. Rycerskiej w Karniowicach o długości ok. 200 m.
W ostatnich tygodniach zakończono też budowę i remonty tzw. nakładek czyli nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w wielu miejscowościach gminy. Z funuszy gminnych prowadzono roboty: w Aleksandrowicach na dwóch odcinkach dróg (łącznie ponad
300 metrów), w Balicach – na drodze nr 62 oraz ul. Wrzosowej, a z funuszu sołeckiego – na ul. Sadowej. W Brzezince wyremontowano
200 m odcinek drogi nr 14 ze środków Gminy, podobnie w Brzoskwini – dwa odcinki dróg (łącznie 345 metrów), oraz dwa odcinki (50 i 65
metrowe) z funduszu sołeckiego. W Burowie oddano ponad 100 metrową nakładkę, w Karniowicach – ul. Spacerową, w Kobylanach – ul. Na
Gaj oraz 160 m drogi nr 172/1. W Kochanowie także ze środków Gminy wykonano nawierzchnię drogi nr 46/1 o długości 52 m, w Młynce –
220 metrów drogi. Z funduszu sołeckiego wykonano drogę nr 9 w Nielepicach. Środki gminne zostały też przekazane na remonty nawierzchni
ul. Spokojnej w Pisarach oraz 195 metrów drogi w Radwanowicach. W Rudawie oddano po remoncie ul. Podgórską, ul. Werbownia,
ul. Zamkową i Stromą, na które środki przekazała Gmina. Natomiast z funduszu sołeckiego przeprowadzono remonty nawierzchni ulic:
Podłonie, Nad Rudawką i Łąkowej. Fundusz sołecki zasilił też remont 160 m ul. Ogrodowej w Rząsce, a fundusz gminny – 80 m ul. Wapiennej.
W Więckowicach zrobiono nawierzchnię tłuczniową na ul. Kwiatowej i bitumiczną na ul. Widokowej. W Zabierzowie zakończono remonty drogi nr 949/6 i 952 – łącznie 240 metrów sfinansowane przez fundusz sołecki oraz z funduszu Gminy: ul. Działkowej bocznej (100 m)
i ul. Willowej (200 m).
W trakcie realizacji jest budowa zatoki autobusowej i chodnika przy drodze nr 774 w rejonie ul. Wierzbowej w Szczyglicach. Inwestycja
obejmuje też odwodnienie drogi, a jej ukończenie przewiduje się w listopadzie.
W październiku rozpoczęto remont ul. Krakowskiej w Rząsce, który obejmuje odnowę nawierzchni bitumicznej, wymianę krawężników oraz lokalnie poprawę odwodnienia. Termin zakończenia robót przewiduje się na 30 listopada, o ile pozwolą warunki atmosferyczne.
Podobnie wygląda sytuacja z odcinkową poprawą nawierzchni ul. Kalwaryjskiej w Zabierzowie. Prace powinny zakończyć się 30 listopada,
jeśli pogoda pozwoli...
Od warunków atmosferycznych uzależniona jest też budowa chodnika i miejsc parkingowych przy drodze gminnej na działce 109/151 na
osiedlu w Karniowicach. Roboty rozpoczną się tu na początku listopada, a zakończone powinny zostać z końcem miesiąca. Jeśli jednak pogoda
nie będzie sprzyjać, to muszą zostać odłożone do wiosny. Łącznie zadanie pod nazwą „Remont dróg gminnych Gminy Zabierzów” kosztować
będzie ponad 614 tys. zł, realizuje je firma Trobud z gminy Michałowice, z którą umowa została podpisana 8.10.2013r.
9.10.2013r. Gmina Zabierzów zawarła umowę z firmą BM6 z ul. Biskupińskiej w Krakowie na przebudowę przeprawy drogowo – mostowej nad potokiem Bolechowickim w ciągu ul. Leśnej w Bolechowicach. Koszt robót to ponad 187 tys. zł, a termin ich zakończenia upływa
20.XII.br.
Urząd Gminy Zabierzów przeprowadził przetarg na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 774 w Balicach, gdzie na prawie 730 metrowym odcinku powstanie chodnik wraz z odwodnieniem. Zakończenie przebudowy przewidziano na koniec sierpnia 2014 r.
Rozpoczyna się duża inwestycja: budowa budynku zaplecza socjalnego dla klubu sportowego LKS „Orlęta” Rudawa. Umowa
w tej sprawie została zawarta przez gminę Zabierzów w dniu 21.10.2013r. z wyłonioną w przetargu spółką Budopol z Krakowa. Realizacja stanu surowego kosztować będzie prawie 650 tys. zł. Zakres prac to: roboty ziemne (wykopy fundamentowe), roboty fundamentowe i konstrukcje
żelbetowe ścian i stropów, konstrukcje stalowe zadaszenia trybun i budynku, ściany nośne ceramiczne, pokrycie zadaszenia z obróbkami blacharskimi. Budynek będzie mieć 261 m kwadr. powierzchni użytkowej i zgodnie z zawartą umową powinien zostać wybudowany do końca
czerwca 2014 roku.
Przerwano prace w terenie przy budowie ul. Norbertanek w Zabierzowie. Po przystąpieniu do prac przez firmę Eurovia Polska z Bielan
Wrocławskich, okazało się, że na terenie budowy występuje dodatkowe, nie naniesione na mapach, uzbrojenie terenu. Są to kable zasilające
lotnisko i radar prawdopodobnie położone przez wojsko. Te urządzenia muszą zostać zinwentaryzowane a projekt budowy ul. Norbertanek
uzupełniony. Obecnie trwa nanoszenie zmian w projekcie. Wznowienie prac terenowych nastąpi przed połową listopada.

Rozbudowa szkoły w Bolechowicach za ponad 5 mln zł
3.10.2013r. został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie III etapu rozbudowy szkoły podstawowej w Bolechowicach. Wyłoniony
w przetargu wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych „Oleksbud” z Porąbki Iwkowskiej za kwotę 2 137 086 zł ma oddać
szkołę „pod klucz” w terminie do 15.10.2014 r. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty stanu wykończeniowego rozbudowy budynku
szkolnego. Budynek zaprojektowano jako dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem i użytkowym poddaszem, ma on być przystosowany dla
osób niepełnosprawnych. W budynku znajdą się sale lekcyjne, świetlice, gabinety nauczycielskie, klatka schodowa i winda osobowa. Szatnie
i pomieszczenia techniczne zlokalizowane zostały w piwnicy. W ramach tego etapu w budynku wykonane zostaną wewnętrzne roboty stolarskie, położone posadzki, zamontowane balustrady ze stali nierdzewnej, pomalowane ściany. Przeprowadzona zostanie adaptacja pomieszczeń
do potrzeb stołówki oraz wykonane boksy szatni szkolnej.
III etap realizacji inwestycji obejmuje też budowę dróg dojazdowych, chodników, ogrodzeń, zagospodarowania terenu i zieleni.
Nakłady poniesione na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Bolechowicach w latach 2010 - 2013 wynoszą ogółem ok 5,1 mln zł (w tym
projekty oraz ostatnia umowa, której termin realizacji zakończy się w 2014r.)
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