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Szanowni Mieszkańcy, Drodzy Czytelnicy!
Oddajemy do Waszych rąk pierwszy dodatek do miesięcznika „Znad Rudawy”. Powstał on dzięki decyzji Rady i Urzędu Gminy, i – co ważne –
na wniosek mieszkańców, którzy chcą na bieżąco być informowani o wszystkich ważnych sprawach, które są realizowane przez lokalny samorząd.
Co prawda, tego typu wiadomości zamieszczamy na naszej stronie internetowej www.zabierzow.org.pl, z której korzysta coraz więcej osób, ale zdajemy
sobie sprawę, że nie wszyscy mają taką możliwość. Zwłaszcza starsi mieszkańcy naszej gminy czują się niedoinformowani. Funkcję przekaźnika
informacji spełnia miesięcznik „Znad Rudawy”, jednak jego nakład ograniczony do 2,5 tys. egzemplarzy uniemożliwia dotarcie do wszystkich
mieszkańców gminy. Dlatego też wzbogacamy go o dodatek, który chcemy dostarczać każdej rodzinie, do każdego domu.
Postaramy się spełnić Państwa oczekiwania. Pragniemy, by nasza informacja służyła pomocą w codziennym życiu, by ułatwiała poruszanie się
w gąszczu przepisów związanych z funkcjonowaniem Samorządu lokalnego, by podpowiadała co, gdzie i kiedy załatwić w Urzędzie, z jaką sprawą
zwrócić się do sołtysa lub do instytucji i organizacji funkcjonujących w gminie.
Liczymy na życzliwe przyjęcie i sugestie z Państwa strony.
Wójt Gminy Zabierzów
Wszelkie uwagi prosimy przekazywać na adres: dodatek@zabierzow.org.pl
lub telefonicznie: 12 285 15 02

Nowy system odbioru odpadów - aktualności
Wójt Elżbieta Burtan po raz kolejny
przygotowała projekt uchwały o wprowadzeniu zmiany uchwały w sprawie
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki
opłaty. Zmiana ta ma dotyczyć obniżenia
opłaty za wywóz śmieci dla rodzin wielodzietnych. W projekcie czytamy: „Przy
obliczaniu miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pomija się trzecie i kolejne dziecko w wieku
do 18 roku życia, jeżeli pierwsze i drugie
dziecko są również w wieku do 18 roku
życia. Wiek dziecka określa się na dzień
złożenia deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Zabierzów.” Projekt tej uchwały będzie procedowany na najbliższej Sesji Rady Gminy.
W wyniku nowelizacji ustawy z 1996
r o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, od 1 lipca br. zaczną obowiązywać nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości nie będą – jak dotąd – zawierać umów z wybraną przez siebie firmą,
która odbierała odpady komunalne, lecz
z Gminą. Gmina w drodze przetargu wy-

łoniła firmę, która będzie wywozić śmieci
z
poszczególnych
nieruchomości.
W ostatnich dniach gmina Zabierzów
rozstrzygnęła cztery przetargi na odbiór
i zagospodarowanie odpadów w czterech sektorach, na jakie został podzielony uchwałą Rady – teren gminy. Podczas ostatniej Sesji radni zdecydowali, by uchwałę w sprawie ulg dla rodzin
wielodzietnych głosować równocześnie z
uchwałą dotyczącą ustalenia ostatecznych
stawek dla mieszkańców wynikających
ze stawek uzyskanych od firmy wyłonionej w przetargu. W związku z bardzo korzystnym rozstrzygnięciem przetargu dla
mieszkańców, na najbliższej sesji Rady
Gminy która odbędzie się 31 maja 2013r.
zostanie przedstawiona radnym propozycja wójta w sprawie obniżenia stawek za
odbiór odpadów jak również udzielenia
ulg rodzinom wielodzietnym.
Do 15 marca br. należało złożyć deklaracje o opłatach za odpady, jednak
w dalszym ciągu Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu
Gminy Zabierzów przyjmuje deklaracje,
w których właściciele nieruchomości podają m.in. liczbę osób zamieszkujących

w ich nieruchomości, rodzaj zbiórki odpadów (selektywna, zmieszana). Do tej
pory wpłynęło ok. 6 800 deklaracji. Brakuje jeszcze około tysiąca. Urząd wysyła teraz imienne wezwania do osób, które jeszcze nie dopełniły tego obowiązku.
Zabierzów – jako pierwsza gmina
w Małopolsce wprowadza plastikowe
karty opłat śmieciowych. Każdy z właścicieli nieruchomości otrzyma taką kartę – podobną do kart płatniczych. Karta przypisana będzie do indywidualnego numeru konta utworzonego dla każdego właściciela. Zawierać ona będzie informację o dokonanych wpłatach. Będzie
można przy pomocy tej karty sprawdzić
w czytniku w Urzędzie Gminy stan naszych wpłat, czy ewentualnego zadłużenia. Taką kartę otrzyma każdy z właścicieli do 1 lipca 2013 r. Do przesyłki dołączona zostanie szczegółowa informacja o tym, jak korzystać z karty, jak dokonywać wpłaty. Zgodnie z uchwałą Rady
Gminy za wywóz odpadów komunalnych
płacimy do 15-go każdego miesiąca.
Informacje o systemie opłat, o wypełnianiu deklaracji itp. udzielane są pod numerem tel. 12 283 07 42 w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Modernizacja
lotniska w Balicach
W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców planami rozwoju lotniska w Balicach, informujemy, że Gmina Zabierzów nie będzie popierać rozwoju portu, jeśli miałby on odbywać się kosztem mieszkańców gminy. Przedstawiamy informacje o planowanej modernizacji uzyskane od przedstawiciela gminy Zabierzów w Radzie Nadzorczej MPL Kraków-Balice Sp. z o.o. Adama Wójcika.
W kwietniu 2013 rozpoczęły się prace związane z budową nowego terminalu oraz przebudową i modernizacją
wewnętrznego układu komunikacyjnego lotniska. Inwestycja ma na celu przystosowanie lotniska do obsługi większej liczby pasażerów. Obecnie może
ono obsłużyć ok. 3,5 miliona podróżnych. Obsługa zwiększonego ruchu pasażerskiego wymaga rozbudowy terminalu z obecnych 15 tys. m2 powierzchni do 56 tys. m2. Pasażerowie będą mieli do dyspozycji nową strefę odpraw biletowo-bagażowych oraz nową salę odbioru bagażu. Powstaną również nowe
poczekalnie połączone przejściami nadziemnymi z miejscami gdzie będą zamontowane dwa rękawy do obsługi samolotów, docelowo ma być ich pięć.
W ramach modernizacji infrastruktury
operacyjnej portu, zostanie wykonany
generalny remont drogi startowej wraz
z odwodnieniem i oświetleniem nawigacyjnym. Zostaną również wyremontowane drogi kołowania. Jest też zaplanowana rozbudowa płyty postojowej.
W odległej perspektywie, kiedy ilość
podróżnych przekroczyłaby 9 milionów planuje się budowę drugiego pasa
startowego, co wiązałoby się z utworzeniem nowego obszaru ograniczonego
użytkowania, który mógłby objąć część
Szczyglic i Rząski. Biorąc pod uwagę,
że z punktu widzenia mieszkańców nie
jest to rozwiązanie korzystne ze względu na wzrost uciążliwości- głównie hałasu, Gmina nie popiera takich planów
rozwoju i będzie dążyła do tego, aby
rozwój lotniska nie odbywał się kosztem interesu mieszkańców. 23 maja
na zgromadzeniu wspólników wójt
Elżbieta Burtan przedstawiła Zarządowi portu zastrzeżenia mieszkańców
co do planowanej realizacji drugiego
pasa startowego. Poprosiła, aby MPL
Kraków-Balice sp. z o.o. konsultował
z mieszkańcami i Gminą wszelkie projekty które mogą mieć negatywny
wpływ na otoczenie lotniska.

Wstrzymane prace przy kolei dużych prędkości
Już od pewnego czasu mówiło się o budowie kolei dużych prędkości. Zgodnie z koncepcją
wykonywaną na zlecenie PKP trasa kolei – linii E – 65 Południe miała przechodzić przez teren
gminy Zabierzów jako odejście od głównej trasy z Warszawy do Katowic. Linia ta miała przebiegać między Radwanowicami i Brzezinką i dalej włączyć się do istniejącej trasy kolejowej. Te
plany zaniepokoiły mieszkańców naszej gminy a zwłaszcza sołectwa Brzezinka. Na spotkaniu
z mieszkańcami projektanci kolei mówili o różnorodnych zabezpieczeniach przed negatywnymi
skutkami przejazdu pociągów. Jednak mieszkańców do tej koncepcji nie przekonali.
Podczas Sesji Rady Gminy Zabierzów w dniu 25.I.br. radni podjęli rezolucję dotyczącą modernizacji linii kolejowej E-65 Południe. Czytamy w niej m.in.: „Rada Gminy Zabierzów wyraża zadowolenie z faktu, że projektujący przebieg zmordernizowanej linii kolejowej E-65 zapoznali się ze stanowiskiem mieszkańców Sołectwa Brzezinka (...) Nadzieję wzbudza deklaracja
prowadzenia konsultacji społecznych na etapie przygotowania szczegółowego sposobu realizacji tego zamierzenia. Niemniej jednak stanowisko mieszkańców Sołectwa szło znacznie dalej,
niż postulat opracowania szczegółów lokalizacji nowej linii kolejowej – mieszkańcy sprzeciwili
się wszak samej lokalizacji inwestycji na terenie miejscowości Brzezinka. (...) Rada Gminy Zabierzów uważa zatem, że przedmiotem konsultacji społecznych należy uczynić przede wszystkim sam pomysł zlokalizowania linii kolejowej na terenie Sołectwa Brzezinka.” Rezolucja została przekazana inwestorowi. Okazuje się, że odniosła ona pożądany skutek. Do Urzędu Gminy wpłynęło właśnie pismo od PKP PLK, że przedsięwzięcie zostaje przesunięte na lata po 2020
roku. Obecnie zostały wstrzymane prace projektowe, bo nie ma pewności, czy w ogóle PKP wróci do tego pomysłu.
Zarówno mieszkańcy, Rada Gminy jak i Urząd Gminy postrzegają koncepcję lokalizacji linii
kolejowej E – 65 Południe na terenie gminy jako niekorzystną z wielu względów, m.in. obawiają
się negatywnego wpływu na środowisko. Dlatego, mimo zawieszenia realizacji pomysłu, Urząd
Gminy będzie monitorować ewentualne działania w tej sprawie, by szybko zareagować, gdyby
pomysł budowy kolei dużych prędkości jednak powrócił.

Przesunięta realizacja
przystanku
Mydlniki – Wapiennik

Deklaracje
w sprawie
azbestu

Mieszkańcy Rząski dojeżdżając pociągiem do Krakowa lub Katowic korzystają
z przystanku Mydlniki – Wapiennik. Przystanek istnieje od dawna i wiadomość o możliwości jego likwidacji oburzyła pasażerów.
W trakcie prac projektowych dotyczących
modernizacji linii kolejowej E – 30 Kraków
– Katowice, peron tego przystanku oraz budynek stacyjny zostały przewidziane do likwidacji. Jeszcze w 2010 r wójt gminy Zabierzów Elżbieta Burtan w imieniu mieszkańców Rząski podjęła rozmowy z PKP PLK
w sprawie utrzymania przystanku. Skończyły się one podpisaniem porozumienia, w myśl
którego zrezygnowano z pomysłu likwidacji
przystanku Mydniki – Wapiennik, a peron
zostanie zmodernizowany, powstaną zadaszenia i ławki. Zgodnie z aneksem podpisanym 26.IV. br. koszty modernizacji pokryją:
Gmina Zabierzów wspólnie z marszałkiem
województwa – 600 tys. zł, PKP PLK – 600
tys. zł, Gmina Miejska Kraków – 600 tys. zł.
Termin przebudowy peronów jednak wydłuża się z uwagi na zwłokę w realizacji zadania przebudowy linii E – 30 w ramach kontraktu unijnego. Wykonawca musi zaczekać
aż zostanie przebudowany układ torowy realizowany w ramach tego zadania unijnego.
Stąd też zakładany termin przebudowy
peronów przystanku Mydlniki – Wapiennik – to kwiecień 2014 r. Budynek stacyjny, niestety, zostanie rozebrany.

W 2012 r rozpoczął się projekt 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. Mieszkańcy gminy Zabierzów mogą mieć bezpłatnie usunięte pokrycia eternitowe z dachu lub elewacji budynku mieszkalnego i gospodarczego oraz
bezpłatnie odebrany zdjęty eternit.
Mieszkańcy gminy Zabierzów zainteresowani udziałem w projekcie złożyli już wstępne deklaracje. Deklaracje przyjmowane są
nadal. Jednak radzimy wszystkim, którzy
chcieliby w 2013 r wymienić dach eternitowy
na nowy z blachy lub dachówki o nie zdejmowanie samemu starego dachu. Jest gwarancja, że na całość prac, tzn. na demontaż
połączony z wywozem w br. będą środki. Natomiast ile będzie pieniędzy na sam wywóz
zależy od strony szwajcarskiej. Być może nie
wszyscy, którzy chcą poprzestać tylko na wywozie będą mogli załatwić tę sprawę teraz.
Wygląda na to, że niektórzy muszą poczekać
do następnego roku.
Bliższe informacje na stronie internetowej: www.zabierzow.org.pl (w dziale ochrona środowiska i gospodarowanie odpadami)

„Niepokój społeczny”
mieszkańców Rząski
Telewizja Kraków w Kronice poinformowała 16 stycznia,
że w Rząsce na terenach należących do Uniwersytetu Rolniczego powstanie spalarnia zwierząt. Już następnego dnia do Urzędu Gminy
wpłynął mail od zaniepokojonej mieszkanki, która pisała: „Planowana spalarnia uprzednio miała być zlokalizowana na terenie krakowskiej dzielnicy Barycz, jednak w związku z protestami mieszkańców,
nie będzie realizowana”. Na portalu Gazeta.pl zamieszczono informację: „Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ i UR ma
powstać w Rząsce (...) Przy Centrum ma działać grzebowisko wraz ze
spopielarnią małych zwierząt.” Nic więc dziwnego, że takiej inwestycji zaczęli sprzeciwiać się mieszkańcy Rząski. Niepokój mieszkańców wynika z treści listu intencyjnego podpisanego przez rektora Uniwersytetu Rolniczego oraz prezydenta Krakowa. Strony porozumienia
wskazują, że chodzi o wsparcie rozwoju innowacyjności regionu. Wraz
z tymi zapisami na stronie internetowej UR znalazła się informacja
o budowie spalarni i grzebowiska dla zwierząt. Przeciw budowie spalarni w Rząsce zaczęli protestować mieszkańcy, a Urząd Gminy podjął
działania, by sprawę wyjaśnić i nie dopuścić, by na terenie gminy zlokalizowano inwestycję wbrew woli mieszkańców. Wójt Gminy Elżbieta Burtan skierowała do rektora UR pismo, w którym pyta o planowane
przedsięwzięcie i pisze: „Zwracam się z prośbą o udzielenie wszelkich
możliwych informacji i wyjaśnień na temat zakresu planowanych prac
na terenie Rząski, w tym o przedstawienie szczegółowego charakteru przedsięwzięcia, z uwzględnieniem oddziaływania na środowisko.”
- W sprawie grzebowiska i spalarni spotkałam się i rozmawiałam
z rektorem UR prof. Włodzimierzem Sadym – mówi Elżbieta Burtan Rektor zapewnił, że budowa kliniki dla zwierząt może być realizowana tylko po konsultacjach z władzami Gminy i mieszkańcami Rząski.
Na zaproszenie pani wójt 16.III. w zebraniu wiejskim w Rząsce
uczestniczyła przedstawicielka UR. Powiedziała ona, że w Rząsce planowana jest budowa Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej, w którym ma być prowadzona działalność dydaktyczna i naukowa. Równocześnie zaprzeczyła, jakoby w planach była budowa grzebowiska i spalarni dla zwierząt. Jednak niepokoje mieszkańców wcale nie ucichły, bo ze strony internetowej UR nie została zdjęta informacja o powstaniu spalarni dla małych zwierząt wraz z grzebowiskiem.
Wśród mieszkańców Rząski rozprowadzano ulotki, w których pisano:
„Nie pozwólmy, żeby nasza dwutysięczna społeczność, a w niej wielu młodych ludzi, którzy tu pobudowali swoje domy z nadzieją na pobyt w czystym środowisku musiała mieszkać w smrodzie pochodzącym
ze spalania padłych zwierząt w pobliżu wylęgarni robactwa i szczurów
przy grzebowisku”. Mieszkańcy Rząski boją się, że Centrum UR poza
pracą dydaktyczno – naukową może prowadzić działalność komercyjną polegającą na świadczeniu usług na rzecz mieszkańców Krakowa.
Kraków wszak nie posiada spalarni padłych zwierząt i mieszkańcy miasta często mają problem z pochowaniem swego ukochanego Burka czy
Mruczka... Chętnych na skorzystanie z płatnych usług UR byłoby zapewne wielu.
23.IV. br. do Urzędu Gminy Zabierzów wpłynęło pismo skierowane do Elżbiety Burtan podpisane przez rektora UR prof. Włodzimierza
Sadego. W piśmie czytamy: „ W Liście intencyjnym znalazły się zapisy
potwierdzające zamiar budowy spalarni wraz z grzebowiskiem, aczkolwiek bez dedykowania tym inwestycjom konkretnej lokalizacji. Wobec
zgłoszonego przez Panią Wójt niepokoju społecznego związanego z potencjalnym ulokowaniem w/w inwestycji na terenie gminy Zabierzów,
w imieniu Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, pragnę zapewnić, że na terenie Rząski nie będzie realizowana budowa
komercyjnej spalarni zwierząt, ani budowa grzebowiska.”
Nasza redakcja także uważa, że Rząska nie jest właściwym miejscem dla lokalizowania tu cmentarzyska dla zwierząt i dlatego zapewniamy, że będziemy przyglądać się poczynaniom Uniwersytetu Rolniczego w nadziei, że nie będą one przyczyną nasilania się – jak pisze pan
rektor „zgłoszonego przez Panią Wójt niepokoju społecznego”.

Ważne dla przedsiębiorców
W każdy wtorek zapraszamy mieszkańców Gminy Zabierzów
do korzystania z usług Punktu Konsultacyjnego KSU. Działające wg nowych zasad Punkty Konsultacyjne KSU znacząco poszerzyły swój zakres usług: oprócz usług informacyjnych dotyczących rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej,
nowością są jednak trzy nowe usługi doradcze: asysta w rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej oraz opieka
nad klientem.
Celem usługi doradczej pod nazwą asysta w rozpoczynaniu
działalności gospodarczej jest wsparcie początkującego przedsiębiorcy. Druga usługa doradcza to asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej. Trzecia nowość to usługa informacyjna
opieka nad klientem, obejmująca pomoc przedsiębiorcy w znalezieniu usługodawcy specjalistycznego oraz w skorzystaniu
ze specjalistycznej usługi (doradczej, szkoleniowej, finansowej).
Konsultacje odbywają się w każdy wtorek w godzinach od 9.00
do 14.00 w budynku Urzędu Gminy Zabierzów przy ul. Kolejowej 11.
Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa pod nr telefonu
12 285 15 02 lub w budynku Gimnazjum w Zabierzowie, I piętro - pokój nr 08, wejście od ul. Sportowej.

Budowa boiska w Nielepicach
Rozpoczyna się budowa Boiska wielofunkcyjnego
o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej
w Nielepicach. Inwestycja jest realizowana w ramach Unijnego
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Z boiska będą mogli
korzystać zarówno uczniowie Szkoły w Nielepicach jak również
wszyscy mieszkańcy.

Spotkanie z posłem Ireneuszem
Rasiem w sprawie obwodnicy
Z inicjatywy wójt Elżbiety Burtan 17 maja w siedzibie zarządu małopolskiego Platformy Obywatelskiej odbyło się spotkanie z Posłem Ireneuszem Rasiem. Jest to kolejne działanie na rzecz budowy obwodnicy Zabierzowa.
Na spotkaniu obecni byli również Stanisław Słomiak- członek
Stowarzyszenia Obywatelskiego na rzecz budowy obwodnicy Zabierzowa oraz Wiesław Cader- sołtys Zabierzowa. Poseł
Raś zadeklarował podjęcie działań na rzecz budowy obwodnicy Zabierzowa w Ministerstwie Infrastruktury. Będzie też dążył
do zawiązania współpracy w tej sprawie z Zarządem województwa małopolskiego. W nieodległej przyszłości planowane jest
również spotkanie posła z mieszkańcami gminy.

Kia Ceed dla policji
-To drugi samochód w mojej kadencji – mówi wójt Elżbieta
Burtan i ma na myśli samochód przekazany Komisariatowi Policji w Zabierzowie. Zakup samochodu został dofinansowany
przez Gminę Zabierzów i Gminę Liszki. Kia Ceed jest teraz najnowocześniejszym radiowozem zabierzowskiej policji.
- Mamy 7 samochodów, z czego 5 oznakowanych – mówi
komendant Komisariatu, komisarz Andrzej Kowalski. - To bardzo potrzebny zakup, przecież chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców.
Komendant bardzo sobie ceni współpracę z gminami na podległym mu obszarze. – Zabierzów wykonał remont elewacji,
a gmina Liszki sfinansowała wymianę okien w komisariacie.

Aktualizacja adresów
Poczta Polska Region Sieci w Krakowie skarży się na trudności w dostarczaniu przesyłek do wielu mieszkańców gminy Zabierzów. Znaczna ilość posesji nie posiada oznaczeń zewnętrznych np. numeru budynku lub posiada nieaktualny „stary” adres. Taka sytuacja dotyczy przede
wszystkim miejscowości: Szczyglice, Zelków, Więckowice, Brzezie, Ujazd, Karniowice, Kobylany, Pisary. Dezorganizuje to pracę listonoszy
i ogranicza skuteczne doręczanie korespondencji.
W opinii Poczty Polskiej większość mieszkańców nie dopełniła obowiązku powiadomienia potencjalnych nadawców o zmianie adresu
(zwłaszcza tych, od których cyklicznie otrzymują faktury z rachunkami opłat – zakłady energetyczne, gazownicze, telefonie komórkowe itp.
lub świadczenia emerytalno-rentowe nadawane przez ZUS). Poczta Polska proponuje następujące rozwiązanie: do dnia 31.05.2013 r. korespondencja z naniesionym nieaktualnym starym adresem będzie dostarczana tylko w przypadku posiadania przez listonosza wiedzy o miejscu zamieszkania adresata, natomiast od dnia 01.06.2013 r. cała korespondencja nieprawidłowo zaadresowana będzie zwracana z adnotacją:
„zwrot - nie ma takiego adresu”.
W związku z tym, wójt zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców o umieszczenie w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z nazwą ulicy lub placu oraz numerem porządkowym a także powiadomienie właściwych instytucji o zmianie adresu.

Konkurs na zaprojektowanie rynku w Zabierzowie
Zgłoszono 22 projekty w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistycznoarchitektonicznej płyty rynku w Zabierzowie. Zwycięzcę wyłoni komisja konkursowa złożona
z przedstawicieli Gminy i mieszkańców. Wszystkie nadesłane prace będzie można zobaczyć
w Samorządowym Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów. Zwycięska koncepcja
będzie podstawą do przygotowania projektu technicznego.

Inwestycje w czerwcu
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

Roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu przy budynku komunalnym –
świetlicy środowiskowej w Niegoszowicach – zakończenie w czerwcu.
Roboty budowlane majac na celu stworzenie stref aktywnego wypoczynku, rekreacji
i integracji społecznej na działkach nr 170 w Rudawie i 158 w Niegoszowicach –
w trakcie realizacji.
Budowa przejścia dla pieszych przy drodze wojewódzkiej 774 w Balicach na wysokości
skrzyżowania z ulicami Akacjową i Długą wraz z budową odcinka chodnika między
przystankowego dł. ok. 200 m oraz budową trzech zatok autobusowych przy drodze
wojew. 774 – planowane zakończenie 30.VI. 2013.
Budowa chodnika w centrum wsi Więckowice na odcinku ok. 230 metrów – rozpoczęcie
w czerwcu.
Budowa chodnika Ujazd – Brzezie – I etap od OSP na odcinku ok. 510 metrów –
rozpoczęcie w czerwcu.
Remont nawierzchni bitumicznej – droga 601642 w centrum Radwanowic – wykonanie
w czerwcu.
Poszerzenie ul. Sportowej (utwardzenie terenu tłuczniem) w Zelkowie – wykonanie
w czerwcu.

Kalendarz wydarzeń - czerwiec
2.06.13 – Akcja honorowego oddawania krwi – Zabierzów, przy kościele
3 i 7.06.13 – Gminny Dzień Dziecka- Zabierzów, Gminny Stadion Sportowy, OSR, SCKiPGZ
8.06.13 – XIV Piknik Rodzinny- Kobylany, plac obok remizy OSP
9.06.13 – IX Jurajski Półmaraton- Rudawa, plac obok stacji MOSUR
15-16.06.13 – Dni Zabierzowa- Zabierzów, Gminny Stadion Sportowy
16.06.13 – Wyścig w Kolarstwie Górskim, Dolina Będkowska
16.06.13- Piknik Rodzinny „Spotkanie z historią” - Nielepice
23.06.13 – Gminne Zawody Sportowo- Pożarnicze – Radwanowice
30.06.13- Jurajskie Lato Artystyczne – Rudawa
Zapowiedzi wydarzeń na stronie www.zabierzow.org.pl
Dodatek do „Znad Rudawy” - Miesięcznika Gminy Zabierzów. Adres Redakcji: SCKiP Gminy Zabierzów,
ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów. Redaktor Naczelny: Witold Ślusarski. Informacje zawarte w dodatku pochodzą z Urzędu Gminy Zabierzów,
ul. Kolejowa 11, 32-080 Zabierzów. Redakcja tekstów Lucyna Drelinkiewicz.
Skład i łamanie tekstów, druk: Poligraficzny Zakład Usługowy „Drukmar”, 32-080 Zabierzów, ul. Rzemieślnicza 10.
Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres e-mail: dodatek@zabierzow.org.pl lub telefonicznie 12 285 15 02.

Obóz Języka
Angielskiego
Zabierzów – 2013
W ramach partnerskiej współpracy
z amerykańskimi miastami Camas i Hillsboro, gmina Zabierzów kontynuuje ideę
Letniego Obozu Języka Angielskiego.
Oferta udziału w obozie skierowana jest
do młodzieży w wieku od 16 do 19 roku
życia, której poziom znajomości języka angielskiego pozwala na swobodną komunikację. W programie obozu, zajęcia lingwistyczne prowadzone przez amerykańskich
nauczycieli, zajęcia sportowe i wycieczki.
Obóz zostanie zorganizowany w Morawicy koło Kielc, w atrakcyjnym turystycznie regionie, w terminie od 30 czerwca do
13 lipca br., odpłatność ok. 950 zł od osoby.
Informacje: www.zabierzow.org.pl.

Gmina
wspiera turystykę
Rozstrzygnięto II Otwarty Konkurs
Ofert na realizację zadań publicznych
w zakresie upowszechniania turystyki
i krajoznawstwa na terenie gminy Zabierzów w 2013 r. Na realizację tych zadań
przeznaczono kwotę 30 tys. zł. Dofinansowane zostaną m.in. następujące projekty: odkrywanie i opisywanie szlaków kajakowych na terenie gminy Zabierzów, które zaproponował Zabierzowski Klub Kajakowy WIR; rajd przygodowy osób niepełnosprawnych pn. „Jurajska Przygoda” organizowany przez Fundację Brata Alberta; turystyczne spotkanie z kulturą, zgłoszone przez parafię; lekcje historii w terenie, które poprowadzi Małopolskie Stowarzyszenie
Miłośników Historii „Rawelin”.
W br na współpracę z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w budżecie gminy Zabierzów
przeznaczono kwotę 750 000 zł.

