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Najlepsza Gmina Wiejska w Polsce- Ranking Samorządów Rzeczpospolitej 2013
W dniu 17 lipca 2013. w Warszawie, podczas gali finałowej 16. Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej, wręczono nagrody dla najlepszych samorządów. Gmina Zabierzów zajmując w tegorocznej edycji rankingu IV miejsce w kategorii Najlepsza Gmina Wiejska, po raz kolejny znalazła się w ścisłej czołówce najlepszych gmin w Polsce.
Ranking Samorządów Rzeczpospolitej jest prestiżowym, ogólnopolskim plebiscytem, którego celem jest wskazanie najlepiej zarządzanych
miast i gmin w Polsce. Nagradza te samorządy, które najlepiej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia swoich mieszkańców, zgodnie
z regułami odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego. Wyróżnione samorządy potrafią skutecznie wykorzystywać pieniądze unijne
oraz inwestują w infrastrukturę.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami
1. Dlaczego wypełniamy ponownie deklarację śmieciową?
W dniu 31 maja 2013r. Rada Gminy Zabierzów podjęła uchwałę o obniżeniu stawek za odbiór odpadów, dlatego wymagane jest
złożenie korekty deklaracji o wysokości opłaty miesięcznej. Osoby, które składały już deklaracje, powinny wpisać w pkt. 2: zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji. Natomiast ci, dla których będzie to deklaracja składana po raz pierwszy winni zaznaczyć
w pkt. 2: pierwsza deklaracja.
2. Dlaczego zostały obniżone stawki pierwotnie ustalone
za wywóz śmieci?
Stawki miesięczne od mieszkańca za wywóz odpadów zostały
obniżone ze względu na korzystne rozstrzygnięcie przetargu. Firma,
która będzie odbierać odpady zaproponowała taką kwotę globalną,
która pozwoliła obniżyć stawkę dla każdego mieszkańca.
3. Do kiedy należy złożyć deklarację?
Zgodnie z przepisami powinniśmy złożyć korektę deklaracji
w ciągu 14 dni od zaistnienia zmiany (zmiana stawki, ilości osób w
gospodarstwie itp.). Uchwała Rady Gminy Zabierzów o zmianie stawek weszła w życie 28 czerwca 2013r. Referat Ochrony Środowiska
i Gospodarki Odpadami prosi o możliwie jak najszybsze składanie
deklaracji i korekt deklaracji.
4. Czy deklarację ktoś nam przyniesie do domu czy trzeba ją
samemu odebrać?
Deklaracje są dostarczane do mieszkańców. Dodatkowo, deklarację można również odebrać osobiście w Urzędzie Gminy lub pobrać i wydrukować ze strony www.zabierzow.org.pl
5. Jakie są nowe stawki za odbiór śmieci? Jak są naliczane?
Nowe, niższe stawki uchwalone przez Radę Gminy Zabierzów
to 6 zł miesięcznie od mieszkańca w przypadku, gdy segreguje
on śmieci i 12 zł miesięcznie od mieszkańca w przypadku, kiedy
nie prowadzi on segregacji.
6. Czy dostaniemy rachunek za śmieci?
Nie. Gmina nie będzie wysyłać rachunków. Będziemy musieli
sami, na podstawie złożonej deklaracji uiszczać w odpowiednim terminie opłatę.
7. Kiedy mamy płacić za wywóz śmieci? W jakiej formie?
Komu?
Za wywóz śmieci płacimy Gminie. Każda osoba, która złoży
deklarację, otrzymuje indywidualny numer rachunku bankowego.
Na ten numer należy wnosić opłatę za wywóz śmieci. Istnieje też
możliwość zapłaty należności w kasie Urzędu Gminy lub za pośrednictwem inkasentów w tym samym terminie, co jest płatność podat-
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ku od nieruchomości. Opłatę wnosimy raz na kwartał.
8. Jakie śmieci do jakiego pojemnika/worka wrzucać?
W przeźroczystym worku 120 L, który powinna dostarczyć
nam firma wywożąca śmieci umieszczamy wszystkie odpady, które podlegają segregacji. W worku zielonym umieszczamy odpady
biodegradowalne (trawa, obierki, liście), wszystkie inne odpady
umieszczamy we własnym kuble na śmieci. Możemy również odpady podlegające segregacji i odpady biodegradowalne umieszczać
we własnych osobnych kubłach na śmieci, opisując je odpowiednio
w widocznym miejscu.
9. Co w przypadku, gdy zabraknie nam worków do segregacji? Gdzie wrzucać śmieci?
W takim wypadku musimy we własnym zakresie dokupić odpowiedni worek. Pamiętajmy, że odbiorca śmieci ma obowiązek odebrać od nas każdą ilość odpadów.
10. Dlaczego odpady „z kuchni” są wywożone tylko raz
w miesiącu? Może to wiązać się z rozwojem chorób…
Pamiętajmy, że resztki pożywienia to nie są odpady biodegradowalne! Nie należy ich gromadzić w zielonym worku tylko w pojemniku ogólnym.
11. Ile worków dostaniemy od Firmy wywożącej śmieci?
Firma wywożąca śmieci ma obowiązek dostarczyć nam 1 worek
przeźroczysty na odpady segregowane i 1 worek zielony na odpady biodegradowalne na każde kolejne cztery osoby w gospodarstwie
domowym raz na dwa tygodnie.
12. Gdzie wrzucać gruz, popiół i tego typu rzeczy?
Gruz i inne odpady poremontowe będą odbierane dwa razy
w roku. Należy je przygotować we własnych workach w podanym
terminie wywozu. Popiół ostudzony należy wyrzucać do pojemnika
ogólnego.
13. Czy ktoś będzie kontrolował czy segregujemy odpady?
Tak. Firma odbierająca odpady ma prawo sprawdzać i dokumentować nieodpowiednie segregowanie śmieci. Na tej podstawie może
zgłosić przypadki naruszeń do Gminy, która to w uzasadnionych sytuacjach w drodze decyzji podniesie opłatę do stawki dla osób, które
nie segregują śmieci.
14. Czy można wypożyczyć pojemnik od firmy odbierającej
śmieci?
Tak. Firma odbierająca śmieci oferuje mieszkańcom dzierżawę pojemników. Pojemnik na śmieci można wynająć na rok
„z góry”. Informacji udziela PUK Van Gansewinkel Kraków
Sp.zo.o. odział w Zabierzowie ul. Kolejowa 40.
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Dotacje na solary
Od lat w gminie Zabierzów nie słabnie zainteresowanie instalacją kolektorów
słonecznych, czyli urządzeń pozwalających na korzystanie z energii słonecznej
w gospodarstwach domowych.
Dofinansowywanie tzw. „solarów”
rozpoczęto w 2007 r, wtedy z budżetu
Gminy przeznaczono na ten cel niecałe
22 tys. zł; w 2008 r – ponad 36 tys. zł,
w 2009 już ponad 98 tys. zł, a w 2010
– prawie 133 tys. zł. Jednak wówczas akcja została przerwana, ponieważ Regionalna Izba Obrachunkowa
unieważniła podjętą w sprawie dofinansowań uchwałę Rady Gminy Zabierzów. Wiązało się to ze zmianą przepisów Ustawy o finansach publicznych
i Ustawy Prawo ochrony środowiska. Niekorzystne przepisy jednak zmieniono po
pewnym czasie i w 2011 r znowu można
było dofinansowywać instalację solarów. Gmina przeznaczyła na ten cel 168
tys. zł, ale i tym razem zakwestionowano
sposób przyznawania dotacji. Wprowadzono przepis, że może ona być przyznana właścicielowi nieruchomości, ale pod
warunkiem wcześniejszego – czyli przed
zakupem urządzeń i ich montażem – zawarcia umowy z Gminą. Instalacja solaru
to koszt około 11 – 12 tys. zł. Od Gminy
można otrzymać dofinansowanie w wys.
50% kosztów zakupu i montażu instalacji,
ale nie więcej niż 4 tys. zł. Ponadto, każdy
mieszkaniec może starać się o dodatkowe
fundusze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Ich ewentualne przyznanie jest niezależne od Gminy.
W lutym br. uchwała Rady na instalację kolektorów słonecznych wyodrębniła w budżecie Gminy 100 tys. zł,
w maju została ta suma powiększona
o dalsze 120 tys. zł, a więc na ten rok przyznano na instalację kolektorów łącznie
220 tys. zł. Jednak pieniądze te zostały już
rozdysponowane na pokrycie wniosków
złożonych w ubiegłym i na początku tego
roku. Dlatego obecnie nie są rozpatrywane wnioski mieszkańców i nie są zawierane umowy o dofinansowanie instalacji
solarnych. Ci, którzy złożyli wnioski
otrzymują z Urzędu informację, że „z powodu wyczerpania budżetowych środków
finansowych przeznaczonych na dotacje
w 2013 r.” ich wniosek nie został uwzględniony. Wniosek taki „zostaje przesunięty
na lata następne, z zachowaniem kolejności dokonanego złożenia”. Dlatego radzimy wszystkim, którzy liczą na dotacje,
by wstrzymali się z zakupem urządzeń
solarnych. Warunkiem otrzymania dotacji jest bowiem zawarcie umowy z Gminą
przed zakupem i montażem instalacji.
Informacje można uzyskać w Referacie ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki
Odpadami, tel. 12 285 11 08.
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Kapliczka w Rząsce
Pod starą lipą, na skrzyżowaniu ulic Krakowskiej i Mostowej w Rząsce od 120 lat stoi
kapliczka. W zwieńczonej krzyżem kapliczce ustawiono cztery figury: Pana Jezusa, św. Józefa
i dwie figury Matki Boskiej. Dawniej odbywały się tu nabożeństwa majowe i czerwcowe. Dziś
kapliczka jest w złym stanie technicznym i wymaga kompleksowych zabiegów konserwatorskich a jej usytuowanie utrudnia ruch na skrzyżowaniu. Gmina postanowiła kapliczkę wyremontować, a przy okazji prac renowacyjnych przesunąć ją o 1,5 do 2 metrów w stronę ulicy
Mostowej. Tę koncepcję zaakceptowało Zebranie Wiejskie w Rząsce i jeśli radni Gminy Zabierzów na Sesji podejmą stosowną uchwałę, będzie można przystąpić do prac renowacyjnych.
Odnowiony zostanie kamienny cokół i elementy z cegły. Kapliczka zostanie przykryta nowym,
ceramicznym daszkiem, a ogrodzenie zostanie wzbogacone o nowe elementy. Odczyszczone
zostaną też figury ustawione w kapliczce. Prace wykona firma konserwatorska, a ich całkowity
koszt to 30 tys. zł. Zakończenie renowacji przewiduje się na koniec września br.

Lamus w Pisarach
W południowej części wsi Pisary znajdują się pozostałości dawnego folwarku, a najstarszym
obiektem jaki zachował się do dzisiejszych czasów jest lamus – murowany, piętrowy budynek
pochodzący z XVII wieku. Po wojnie, w wyniku reformy rolnej majątek ziemski wraz
z lamusem stał się własnością skarbu państwa. W 1990 r. weszły w życie przepisy pozwalające
na skomunalizowanie nieruchomości. Działka nr 218 wraz z lamusem przeszła na własność
gminy Zabierzów.
W ostatnim czasie, prawni spadkobiercy dawnych właścicieli majątku w Pisarach, chcąc
odzyskać lamus, wnieśli do wojewody pismo o stwierdzenie, iż budynek ten nie podlegał pod
Dekret o Reformie Rolnej i w związku z tym jako przejęty niezgodnie z prawem nie mógł być
własnością skarbu państwa a obecnie Gminy.
Decyzja wojewody z 4 marca br. potwierdziła wniosek spadkobierców. W piśmie
stwierdzono, że lamus nie był związany z produkcją rolną, a w myśl Dekretu o Reformie Rolnej
tylko budynki służące rolnictwu można było uznać za nieruchomość ziemską i przejmować
na rzecz skarbu państwa.
W dniu 14 marca br. Gmina złożyła do ministra rolnictwa i rozwoju wsi odwołanie od decyzji
wojewody. W odwołaniu stwierdzono, że lamus nie był samodzielnym, odrębnym budynkiem
a jako część majątku ziemskiego podlegał Dekretowi o Reformie Rolnej. Wynika to nie tylko
z dokumentów. Najstarsi mieszkańcy Pisar pamiętają wszak, że w okresie międzywojennym
i podczas okupacji, nieruchomości w Pisarach wykorzystywane były rolniczo, szczególnie
ogrodniczo, a lamus służył jako skład narzędzi i płodów rolnych.
Obecnie Gmina oczekuje na decyzję Ministerstwa Rolnictwa, a w wypadku, gdyby decyzja
była niekorzystna, Gmina Zabierzów może zaskarżyć ją do sądu administracyjnego.
Jeśli lamus pozostanie własnością gminy Zabierzów, być może ten zabytkowy budynek
stanie się miejscem pamięci księdza Władysława Bukowińskiego.

Środowiskowy dom w Radwanowicach
Przy Fundacji w Radwanowicach działa środowiskowy dom samopomocy dziennej dla
osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi. Gmina Zabierzów
pozyskuje środki z budżetu państwa i przekazuje je Fundacji, dlatego do domu przyjmowane
są osoby z terenu gminy. Podopieczni domu mają zapewnioną opiekę i uczestniczą w różnorodnych zajęciach terapeutycznych. Dowożeni są z kilku miejscowości busem a dowóz finansowany jest ze środków Gminy. Zarówno podopieczni środowiskowego domu jak i ich rodziny
bardzo chwalą sobie tę formę pomocy. Niepełnosprawni mają szansę wyjść z domu, być wśród
ludzi, korzystać z zajęć. Rodziny często podkreślają, że nie mogąc w pełni zaopiekować się
chorą osobą, musiałyby oddać ją do DPS-u. – W środowiskowym domu w Radwanowicach
bywamy z panią wójt bardzo często – mówi Stanisław Myjak – jesteśmy zapraszani na różne
uroczystości i spotkania. Na co dzień Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie
sprawuje kontrolę nad środowiskowym domem i sprawdza warunki pobytu podopiecznych.
Uzgadnia też z pracownikami domu indywidualne plany pracy z każdym z kilkunastu niepełnosprawnych.
Środowiskowy dom samopomocy dysponuje 32 miejscami, są więc warunki by przyjąć
jeszcze kilka osób. Niedawno gmina Wielka Wieś zwróciła się do władz gminy Zabierzów
w sprawie podpisania umowy, w myśl której także osoby niepełnosprawne z terenu Wielkiej
Wsi mogłyby przebywać w Radwanowicach.
Medale Wdzięczności „Dobroczyńcom - za serce i miłość” Fundacja im. Brata Alberta przyznała wójt Elżbiecie Burtan i kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zabierzowie Stanisławowi Myjakowi.
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„Nie chcemy ginąć na ulicy – Chcemy obwodnicy”
28 czerwca 2013r. w Zabierzowie na skrzyżowaniu obok kościoła, Społeczny Komitet Na Rzecz Budowy Obwodnicy Zabierzowa zorganizował happening pod hasłem „Nie chcemy ginąć na ulicy – chcemy obwodnicy”. W wyreżyserowanej scenie samochód potrącił pieszego i mimo reanimacji nie udało się go uratować. Policja wstrzymała ruch a strażacy usuwali skutki kolizji. Taki wypadek może się zdarzyć każdego dnia. Nietypowa forma protestu miała służyć temu, aby dotrzeć ze swoimi postulatami do rządu, posłów
oraz zarządcy drogi. Organizatorzy przy pomocy policji zablokowali drogę krajową na ok. 15 min, na czas akcji ratunkowej zainscenizowanego wypadku. Happening miał pokazać, że obwodnica wpłynie znacznie na podniesienia bezpieczeństwa pieszych, którzy chodzą wzdłuż drogi 79 w Zabierzowie. Na zakończenie, biorąca w happeningu udział wójt Elżbieta Burtan zaznaczyła, że sprawa obwodnicy dla wszystkich mieszkańców jest rzeczą bardzo ważną i że jedynie wspólne działania przyniosą zamierzony efekt i wreszcie budowa obwodnicy się rozpocznie.
Spotkanie z posłem Ireneuszem Rasiem
3 lipca 2013r. w Zabierzowie odbyło się spotkanie mieszkańców
gminy Zabierzów z posłem Ireneuszem Rasiem. Głównym omawianym tematem była budowa obwodnicy Zabierzowa. Spotkanie poprowadziła wójt Elżbieta Burtan, która kolejny raz zabiega u władz
centralnych o rozpoczęcie tej ważnej dla Zabierzowa inwestycji.
W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele Rady Gminy Zabierzów, Społeczny Komitet na rzecz Budowy Obwodnicy Zabierzowa, radny sejmiku wojewódzkiego Kazimierz Czekaj, starosta

powiatu krakowskiego Józef Krzyworzeka, dyrektor GDDiK Jacek
Gryga oraz mieszkańcy.
Budowa Obwodnicy Zabierzowa jest na etapie sporządzania
dokumentacji – uzyskiwania opinii środowiskowej. Jednak nie
to wydaje się największym problemem, a źródło finansowania już
faktycznej realizacji budowy obwodnicy. Na pytanie wójt Elżbiety
Burtan do posła Ireneusza Rasia: „Czy znajdą się pieniądze w budżecie na obwodnice Zabierzowa?”- niestety nie uzyskaliśmy jednoznacznej odpowiedzi. Poseł tłumaczył, że dwie strategiczne inwestycje w tej części małopolski, na które szukane są środki pieniężne
to północna obwodnica Krakowa i obwodnica Zabierzowa. Skala
tych dwóch przedsięwzięć jest nieporównywalna. Koszt północnej
obwodnicy Krakowa to ok. 1,6 mld zł a obwodnicy Zabierzowa
to ok. 300 mln zł. Niemniej jednak w opinii Ireneusza Rasia obwodnica Zabierzowa to nie tylko interes mieszkańców naszej gminy,
ale również Krakowa i Śląska. Poseł zapewnił, że będzie lobbował
w tej sprawie u Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej Sławomira Nowaka przytaczając argumenty, które również przedstawili mieszkańcy i zaproszeni goście.
Wójt Eżbieta Burtan zabiega o spotkanie w sprawie budowy obwodnicy z Ministrem Sławomirem Nowakiem a poseł Ireneusz Raś
zadeklarował pomoc w tym względzie. Spotkanie z Ministrem będzie najlepszą okazją do bezpośredniego przedstawienia wszystkich
argumentów przemawiających za koniecznością szybkiej budowy
obwodnicy Zabierzowa.

Przeciw przemocy
20 czerwca podczas konferencji zorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji oraz Krakowską Akademią im. Frycza – Modrzewskiego wręczono nagrody laureatom IV Małopolskiego Konkursu „Przeciw
przemocy”. Zwycięzcą został Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie, a nagrodę z rąk Jolanty Kwaśniewskiej i wicemarszałka
Wojciecha Kozaka odebrali wójt Elżbieta Burtan i kierownik GOPS Stanisław Myjak.
W Zabierzowie działa powołany przez wójta zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy, w skład którego wchodzi psycholog, lekarz, przedstawiciel policji, oświaty, GOPS-u, organizacji pozarządowej i kurator sądowy. Zespół analizuje tzw. niebieskie karty oraz
podejmuje wszelkie niezbędne działania, by pomóc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Przedstawiciel tego zespołu wraz z prawnikiem
i innymi specjalistami uczestniczy w dyżurach pełnionych w punkcie informacji i wsparcia dla osób dotkniętych przemocą, jaki uruchomił
GOPS w pomieszczeniu przy ul. Cmentarnej. – Punkt okazał się bardzo potrzebny – mówi kierownik GOPS w Zabierzowie, Stanisław Myjak
– ludzie przychodzą na dyżury, szukają pomocy w bardzo trudnych nieraz sytuacjach, o których wcześniej nie mieli komu powiedzieć. Większość problemów w rodzinach łączy się z nadużywaniem alkoholu. Staramy się pomóc, choć nie jest to łatwe, np. wyrzuconą z domu matkę
z dziećmi umieściliśmy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie. Współpracujemy z podobną placówką w Konarach.
Od marca 2012 r GOPS wprowadził też dyżury mediatora. – To nowość w polityce społecznej – dodaje S. Myjak – instytucja mediatora
znana jest w sądach rodzinnych, słyszałem, że gmina Libiąż też wpadła na ten pomysł. Funkcja mediatora polega na rozpoznaniu problemów
w danej rodzinie i próbie rozwiązania ich w początkowym stadium. Do tej pory z pomocy mediatora skorzystało w Zabierzowie 17 rodzin,
z czego 16 spraw zakończyło się pozytywnie.
GOPS w Zabierzowie może pochwalić się też szkołą dla rodziców. To cykl sześciu czterogodzinnych spotkań z psychologiem na temat
wychowania dzieci. Odbyły się już dwa takie cykle, a przygotowywane są kolejne. Zainteresowanie jest duże – mówi kierownik Myjak – musieliśmy ograniczyć udział w spotkaniach tylko dla rodziców z gminy Zabierzów, bo zgłaszali się także ludzie z ościennych gmin.

Sierpniowe imprezy
8 sierpnia zostanie rozstrzygnięty konkurs na najlepszego sołtysa Województwa Małopolskiego. Gala konkursu, czyli wręczenie
wybranemu sołtysowi czeku na 50 tys. zł połączone z występami artystycznymi odbędzie się 17 sierpnia na stadionie w Zelkowie. Zagra
Gminna Orkiestra Dęta pod batutą Józefa Bylicy, wystąpią zabierzowskie Tanecznice, zespoły dziecięce z naszej gminy i piosenkarze z powiatu krakowskiego, a gwiazdą wieczoru będą Skaldowie. Galę poprzedzi masz św. o godz. 14-tej w kościele w Bolechowicach. Po mszy goście
i mieszkańcy przejadą na stadion w Zelkowie, gdzie zabawa potrwa do późnych godzin.
Na tym samym stadionie, dzień później, czyli 18 sierpnia odbędą się gminne dożynki. Rozpoczną się polową mszą św. o 14-tej, a następnie zobaczymy korowody dożynkowe z wieńcami, posłuchamy przyśpiewek w wykonaniu Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Zabierzów, spróbujemy potraw regionalnych i obejrzymy występy artystyczne. Gościem tegorocznych dożynek będzie Zbigniew Wodecki. Jak co roku podczas dożynek, wyróżniający się rolnicy otrzymają specjalne nagrody.
Zapraszamy do obejrzenia kolejnych filmów, relacjonujących wybrane wydarzenia na terenie gminy Zabierzów m.in. „XIII Samorządowy
Piknik Rodzinny w Bolechowicach” oraz „Obchody 70. Rocznicy Pacyfikacji Radwanowic” - www.zabierzow.gmina.pl
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Budujemy, remontujemy...
Ulica Spokojna w Bolechowicach
Obecnie ul. Spokojna w Bolechowicach – jak mówią mieszkańcy – to ruina. Ulica jest
wąska, nie ma chodników a jej nawierzchnia jest bardzo zniszczona.
W dniu 8 lipca br Gmina Zabierzów podpisała umowę z firmą Brukmen z Krzeszowic
na przebudowę ulicy Spokojnej w Bolechowicach na odcinku dłudości 160 m wraz ze
skrzyżowaniem z ulicami Akacjową i Szkolną. Wymieniona zostanie podbudowa jezdni
i położona nawierzchnia bitumiczna. Przełożone muszą być kable teletechniczne i gazociąg. Powstanie chodnik z kostki brukowo-betonowej. Chodnik będzie „najeżdżalny”,
a więc ułatwi poruszanie się zarówno pieszym, jak i kierowcom. Tzw. ciąg pieszo – jezdny będzie mieć szerokość od 1,30 m do 1,95 m, natomiast jezdnia będzie mieć szerokość
do 4 metrów. Można by ulicę jeszcze bardziej poszerzyć, ale tylko tyle terenu udało się
pozyskać od właścicieli sąsiednich działek. Przekazanie terenu nastąpiło w połowie lipca,
a zakończenie modernizacji ulicy przewiduje się na koniec października. Ulica Spokojna
jest o wiele dłuższa niż remontowany w tym roku 160-metrowy odcinek. Pozostała jej
część będzie modernizowana w następnych latach.
Ulica Norbertanek w Zabierzowie
Na nasypie kolejki wąskotorowej znajdowały się tory, po których kiedyś kolejką dowożono surowiec z kamieniołomu do firmy Kamex. Kamex od dawna nie istnieje, a po
nasypie ścieżką chodzą ludzie. Teraz nasyp zostanie częściowo rozebrany, przełożone zostaną kable telekomunikacyjne, energetyczne i rury wodociągowe biegnące wzdłuż nasypu. W miejscu nasypu zbudowana zostanie ulica Norbertanek. Będzie miała 145 m długości i jezdnię o szerokości 5 metrów. Wzdłuż ulicy zbudowany zostanie chodnik i zainstalowane oświetlenie. Termin wykonania prac to połowa listopada br.
Ulica Cmentarna w Zabierzowie
Przez lata ul. Cmentarna w Zabierzowie była właściwie szeroką ścieżką, wydeptaną
przez żałobne kondukty. Zwłaszcza w nieckowatym zagłębieniu po deszczach stała woda
a ludzie brodzili w kałużach. W ubiegłym roku przeprowadzono pierwszy etap modernizacji ulicy Cmentarnej na odcinku od skrzyżowania z Leśną do skrzyżowania z Zawiłą.
Przeprowadzono odwodnienie, wykonano mur oporowy i chodnik na tym odcinku.
21 lipca 2013 r. Gmina podpisała umowę z firmą AB-S z Chrzanowa na wykonanie
drugiego etapu modernizacji. Przebudowany zostanie odcinek ulicy Cmentarnej od skrzyżowania z ul. Zawiłą do cmentarza. Powstanie kanalizacja opadowa, ułożona zostanie
nawierzchnia bitumiczna na długości 635 metrów, zbudowany zostanie chodnik z kostki
brukowej. Obecnie ulica ma 2,5 m szerokości, poszerzy się ona o 1,30 m chodnika. Zakończenie prac przewiduje się na koniec października br.

W dniu 3 lipca zostały oddane do użytku tzw. strefy aktywnego wypoczynku, rekreacji i integracji społecznej w Rudawie i Niegoszowicach. Na działkach mienia komunalnego w każdej z tych miejscowości powstały po dwa place zabaw wraz z elementami małej architektury, zasadzono drzewa i krzewy, ustawiono ławki.
W lipcu zakończono remont i ocieplenie elewacji budynku komunalnego w Radwanowicach. W budynku tym mieści się świetlica środowiskowa, straż pożarna i sklep.
W lipcu rozpoczął się pierwszy etap docieplenia i remontu elewacji budynku komunalnego w Brzeziu.
Wykonawca rozpoczął prace remontowe w budynku Ośrodka Zdrowia w Zabierzowie. W tym roku przewiduje się dobudowę klatki schodowej wraz z szybem windowym
oraz remont podjazdu dla niepełnosprawnych. Wymienione zostaną stare, drewniane okna
na nowe z PCV.
Trwają remonty szkół. W Zespole Szkół w Rząsce wymieniana jest stolarka okienna i posadzki parkietowe. Remontuje się sanitariaty, a zakończenie prac nastąpi około
20 sierpnia.
W tym samym terminie zakończony zostanie remont w Zespole Szkół w Rudawie,
gdzie trwają prace malarskie.
Od początku lipca realizowana jest wymiana posadzki korytarza w Szkole Podstawowej w Zabierzowie. Stary parkiet zastąpiony zostanie wykładziną z PCV.
1 lipca rozpoczęto kapitalny remont sanitariatów w Szkole Podstawowej w Brzoskwini.

Melioracja
W tegorocznym budżecie Gminy na
melioracje przeznaczono 550 tys. zł, jednak
w związku z majowymi i czerwcowymi
intensywnymi
opadami,
podtopieniami
i powodzią, sumę powiększono o 350 tys. zł
na usuwanie szkód i poprawę infrastruktury
melioracyjnej.
W latach 2010 – 2012 na ten cel Gmina
Zabierzów wydała ok. 1,5 mln zł - to bardzo
dużo w porównaniu z innymi gminami. Stan
melioracji w naszej gminie nie jest zły, dlatego
skutki powodzi nie są tak bardzo odczuwalne
jak w innych rejonach.
Prowadzone obecnie roboty melioracyjne
polegają
na
wykonywaniu
drenaży,
konserwacji rowów, regulacji cieków,
odwodnieniu dróg, budowie i czyszczeniu
kanałów burzowych. W Balicach pogłębia się
rowy odwadniające przy drodze dojazdowej
do oczyszczalni ścieków oraz w przysiółku
Wyrychów. W Bolechowicach wykonywane
jest odwodnienie korytkami ściekowymi przy
ul. Polnej. W Niegoszowicach czyszczony
i pogłębiany jest rów w kierunku oczyszczalni
ścieków i w przysiółku Rutki. Także w innych
miejscowościach na działkach należących
do Gminy umacniane i pogłębiane są rowy
melioracyjne. Prywatni właściciele działek, na
których znajdują się urządzenia melioracyjne
powinni dbać o nie we własnym zakresie.
W praktyce – nie zawsze tak jest. Zdarza się, że
właściciele zakopują rowy melioracyjne, lub
nie czyszczą ich przez wiele lat, co powoduje
niedrożność rowów, a podczas powodzi lub
ulewnego deszczu – zalewanie podwórek.
Najbardziej newralgiczne punkty na terenie
gminy Zabierzów to: Balice – Podkamycze
oraz ul. Nad Wodą w Zabierzowie.
Te obszary są najniżej położone i dlatego bywają
zalewane przez wody Rudawy. Planuje się tu
zabezpieczenia techniczne; prawdopodobnie
na Podkamyczu zostanie zbudowana grobla,
jednak dopiero po wykupieniu terenów pod jej
budowę, a wzdłuż ulicy Nad Wodą - mur, który
osłoni ulicę przed powodzią.

Oferta Ośrodka Sportowo
Rekreacyjnego w Zabierzowie
Zapraszamy codziennie w czasie WAKACJI
na pływalnie w godzinach10.00-22.00.
Proponujemy niskie ceny biletów:
- bilet ulgowy: 5zł/h
- bilet normalny: 7zł w godz.18-22
- bilet dla rencisty , emeryta: 6 zł
Wakacyjne nauki pływania- zapraszamy
w godz. popołudniowych. Szczegóły na
stronie internetowej www.osrzabierzow.pl
lub w Kasie OSR nr tel. 664 437 808
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