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Zobacz co u Ciebie nowego – wejdź na stronę www.zabierzow.org.pl
Zachęcamy
wszystkich
mieszkańców
gminy
do
odwiedzania
serwisu
informacyjnego
www.zabierzow.org.pl. Strona posiada nowy leyout oraz wiele
przydatnych funkcjonalności, już od kilku lat dostosowana jest
dla osób niedowidzących poprzez możliwość kontrastowego
wyświetlenia strony oraz powiększanie czcionki, posiada aktywny pasek informacyjny, dedykowany formularz przesyłania
danych i wiele innych rozwiązań nowocześniejszych w stosunku do poprzednich rozwiązań. Nowością na stronie jest również witryna „TVI Gminy Zabierzów”, gdzie zamieszczane
są tematyczne filmy poświęcone gminie Zabierzów i jej walorom jak również relacje z wybranych wydarzeń.
Nową funkcją jest także Zakładka „Polecane”,
w której zamieszczane są ciekawe i przydatne dla mieszkańców
informacje np. o Punkcie Konsultacyjnym dla przedsiębiorców
i osób, które chcą założyć działalność gospodarczą. W panelu głównym znajdują się również banery zapraszające do odwiedzenia wybranych
podstron, aplikacji i narzędzi przydatnych dla mieszkańców między innymi: Planowanie Przestrzenne, Gminny Portal Mapowy i innych.
Zachęcamy do wpisania się do naszej listy mailingowej, dzięki której będą Państwo otrzymywać newslettera z najświeższymi informacjami o naszej gminie.
Gmina Zabierzów ma już 500 fanów na Facebooku. Dziękujemy za wszystkie „LAJKI” i zachęcamy kolejne osoby do polubienia
naszego profilu na FB.

„Groszowe” podwyżki podatku
od nieruchomości
Podczas Sesji w dniu 25.10.2013r. Radni podjęli Uchwałę w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości na rok 2014. Stawki podatku w stosunku do tegorocznych
zostaną podniesione o niespełna 1 %, natomiast na wniosek Radnych jedynie stawki podatku
za pomieszczenia zajmowane na świadczenie usług zdrowotnych wzrosną o blisko 6 %.
Wobec powyższego, w 2014 r. w Gminie Zabierzów obowiązywać będą następujące
stawki podatku od nieruchomości:
1. Budynki mieszkalne lub ich części – 0,62 zł za 1 m2 (wzrost o 1 grosz w stosunku
do 2013 r.)
2. Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – 19,12 zł
za 1 m2 (wzrost o 17 groszy w stosunku do 2013 r.)
3. Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,45 zł za 1 m2 (wzrost o 8 groszy w stosunku
do 2013 r.)
4. Budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych zajęte przez
podmioty udzielające tych świadczeń – 4,68 zł za 1 m2 ( wzrost o 29 groszy w stosunku do
2013 r.)
5. Budynki pozostałe lub ich części, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego – 5,54 zł za 1 m2 (wzrost o 5 groszy w stosunku do 2013 r.)
6. Budowle – 2% wartości (stawka na poziomie z 2013 r.)
7. Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,76 zł za 1 m2 (wzrost
o 1 grosz w stosunku do 2013 r.)
8. Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne 4,30 zł za 1 ha (wzrost o 4 grosze w stosunku do 2013 r.)
9. Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku
publicznego – 0,32 zł za 1 m2 (wskaźnik wzrostu stawki jest tak niski, że stawka pozostaje na
takim samym poziomie jak w 2013 r.)

Zostań Świętym
Mikołajem!
W tym roku, już po
raz drugi, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie wraz
z parafią pw. św. Franciszka z Asyżu w Zabierzowie i parafią pw. Wszystkich Świętych w Rudawie organizują akcję pomocy rodzinom
potrzebującym z terenu Gminy Zabierzów –
GRUDNIOWĄ NIESPODZIANKĘ.
Aby pomóc naszym rodzinom wystarczy wybrać jedną z nich i przygotować dla niej świąteczny prezent.
Baza Rodzin jest dostępna na stronie:
www.gops.zabierzow.org.pl/pomoc-społeczna/grudniowa-niespodzianka.html
Opiekun wybranej rodziny, którego telefon znajdą Państwo obok informacji o danej
rodzinie, chętnie udzieli szczegółowych informacji na jej temat i pomoże przygotować
dla niej paczkę. Świąteczne prezenty należy
dostarczyć do magazynu przy ul. Kolejowej
7 w dniu 7 lub 8 grudnia, skąd przekazywane będą potrzebującym rodzinom z naszej
gminy.

Opisujesz – zyskujesz – dobrze segregujesz! Czyli jak segregować odpady...
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi działa na
terenie naszej gminy od 1 lipca 2013r. System w terenie działa poprawnie, odpady odbierane są zgodnie z harmonogramem, worki na
frakcję selektywną są mieszkańcom dostarczane na czas. Wszelkie
reklamacje, jakie od Państwa otrzymaliśmy staraliśmy się wyjaśnić
a nieprawidłowości naprawić w jak najkrótszym czasie. Równocześnie chcielibyśmy podziękować Państwu za pomoc i cierpliwość na
każdym etapie wdrażania systemu oraz za współpracę jaką daje się
zauważyć od początku funkcjonowania nowego programu. Jednakże, aby wprowadzony system jeszcze bardziej usprawnić chcielibyśmy zaproponować Państwu wskazówki dot. selektywnej zbiórki
odpadów, które z pewnością ułatwią Państwu proces segregacji,
a firmie odbierającej odpady ułatwią pracę w terenie.
Ci z Państwa, którzy gromadzą odpady selektywne w pojemniku, a nie w worku bezbarwnym winni oznakować (opisać) ten
pojemnik w sposób trwały i umożliwiający identyfikację rodzaju tych odpadów poprzez zamieszczenie na pokrywie pojemnika treści „ODPADY SEGREGOWANE”. Analogicznie powinni
postąpić ci z Państwa, którzy gromadzą w pojemniku, a nie w
worku zielonym odpady biodegradowalne zamieszczając na pokrywie napis o treści „ODPADY ZIELONE”.
Odpady zmieszane (nienadające się do selektywnego odbioru)
mogą być gromadzone i oddawane tylko i wyłącznie w pojemniku
(kuble).
Ponadto przypominamy podstawowe zasady selektywnej zbiórki
obowiązujące na terenie naszej gminy.
Odpady selektywne (worek bezbarwny, opisany pojemnik
„ODPADY SEGREGOWANE”) obejmują następujące frakcje:

1. papier i tektura: np. gazety i czasopisma, prospekty, katalogi i reklamy, papierowe torby na zakupy, stare książki, papier biurowy i kserograficzny, kartony i tekturę, koperty;
2. szkło: np. szkło opakowaniowe, czyli butelki i słoiki po napojach i żywności, opakowania po kosmetykach;
3. plastik: np. plastikowe butelki po napojach i olejach spożywczych (zgniecione), płynach do mycia i chemii gospodarczej,
plastikowe zakrętki, worki, torebki, reklamówki, plastikowe koszyczki po owocach i wyrobach garmażeryjnych, opakowania wielomateriałowe, czyli kartony po mleku i sokach (tetrapaki);
4. metal: np. puszki aluminiowe po napojach (zgniecione),
kapsle z butelek oraz metalowe nakrętki;
Odpady zielone – biodegradowalne (worek zielony, opisany
pojemnik „ODPADY ZIELONE”) obejmują następujące rodzaje odpadów:
1. odpady powstające w wyniku pielęgnacji i uprawiania prywatnych terenów zieleni (tj. ścięta trawa z trawników, kwiaty, łodygi
i liście) oraz inne drobne części roślin pochodzące z prac porządkowych w przydomowych ogrodach i sadach
2. odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych.
Odpady zmieszane (pojemnik) obejmują odpady nienadające się do selektywnego odbioru np. zabrudzony papier, pieluchy,
artykuły higieniczne, porcelana, szkło okienne, lustra, opakowania po aerozolu oraz po kosmetykach.
W razie wątpliwości oraz pytań pracownicy Urzędu Gminy pozostają do Państwa dyspozycji pod nr tel: 12 283 07 42.

Zabierzów w czołówce konkursu „Małopolska Czysta Gmina”
Małopolska Czysta Gmina to konkurs zorganizowany przez Województwo Małopolskie we współpracy
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Celem konkursu było
wyłonienie najlepszych spośród gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu Małopolski, które wykazały się
skutecznymi działaniami na rzecz budowania nowego systemu zagospodarowania odpadami.
Gmina Zabierzów wśród małopolskich gmin zajęła wysokie 5 miejsce.

Gmina dofinansuje turystykę,
sport, kulturę i pomoc społeczną
Decyzją Rady Gminy 25 października 2013 roku uchwalony
został Program Współpracy Gminy Zabierzów na 2014r. z organizacjami pozarządowymi, poddany wcześniejszym konsultacjom
z NGO. Program ten określa zasady współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, w tym m.in. formy współpracy, priorytetowe obszary wsparcia finansowego i wysokość środków planowanych na realizację programu.
W roku 2014 wsparciem finansowym zostanie objęta realizacja
zadań publicznych w zakresie sportu, turystyki, kultury i pomocy
społecznej a priorytetowy charakter będą mieć zadania polegające
na pracy z dziećmi i młodzieżą jak również wspieranie seniorów.
Przewidywana wielkość środków na realizację programu
wynosi około 1 069 800 zł, z czego na zadania w zakresie:
1) sportu łącznie 600 000 zł
2) turystyki łącznie 30 000 zł
3) pomocy społecznej łącznie 384 800 zł
4) kultury łącznie 55 000 zł
Zgodnie z obowiązującym prawem jak również przyjętą praktyką, Gmina Zabierzów wyłania realizatorów zadań publicznych
w drodze otwartych konkursów ofert.

W miesiącu listopadzie przeprowadzony został konkurs na
realizację zadań w zakresie pomocy społecznej, natomiast realizatorzy zadań w zakresie sportu, turystyki i kultury zostaną wyłonieni w kolejnych konkursach tj.:
! I Konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania sportu i kultury fizycznej - ogłoszenie
konkursu planowane w pierwszej połowie grudnia w 2013r.
! II Konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – ogłoszenie konkursu planowane w pierwszej połowie stycznia 2014r.
! III Konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu
upowszechniania turystyki i krajoznawstwa – ogłoszenie konkursu
planowane w marca 2014r.
Zainteresowanych zapraszamy do serwisu informacyjnego Urzędu Gminy, gdzie znajdują się szczegółowe informacje nt. funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz ważne dokumenty regulujące
zasady ich współpracy z samorządem.
http://zabierzow.org.pl/gmina/organizacje-pozarzadowe

Odśnieżanie dróg i ulic.
Kto odpowiada za drogi w gminie?
Drogi gminne
Gmina przygotowuje się do akcji zima. Na odśnieżanie dróg
gminnych przeznaczono ok. 800 tys. zł. Zawarto 8 umów: dwie
z podmiotami, które odśnieżać będą gminne drogi publiczne i sześć
z firmami, które zadbają o odśnieżanie dróg wewnętrznych. Zostały
przyjęte następujące zasady zimowego utrzymania dróg gminnych:
do I kolejności zimowego utrzymania zaliczono drogi gminne, po
których kursują autobusy komunikacji zbiorowej oraz autobusy
szkolne - tu jezdnie winny być odśnieżane na całej szerokości oraz
posypane na całej długości; drogi zaliczone do II kolejności zimowego utrzymania winny być odśnieżane na całej szerokości jezdni,
natomiast posypywane będą tylko na skrzyżowaniach, zakrętach,
przystankach autobusowych, odcinkach o pochyleniu powyżej 4%.
W dniu 25.10.2013 Gmina zawarła umowę z firmą Andrzeja
Kasprzyka z Modlnicy na kwotę 244 tys. zł. Przedmiotem umowy
jest zimowe utrzymanie dróg gminnych publicznych w okresie
od 1.11.2013 do 15.4.2014. Firma ta będzie odśnieżać następujące
drogi zaliczone do I kolejności zimowego utrzymania: Kobylany –
Karniowice – Bolechowice; Kobylany – Więckowice, Zelków pętla;
Zelków – Gacki – Ujazd; Ujazd – Brzezie; Dubie – Radwanowice;
Rudawa – Radwanowice; Radwanowice centrum; Rudawa – Niegoszowice; Niegoszowice – Kochanów; Więckowice centrum.
Firma Andrzeja Kasprzyka zajmie się też odśnieżaniem dróg
zaliczonych do II kolejności odśnieżania: Karniowice – Lipka; Karniowice centrum; Karniowice – Góry Karniowskie; Zelków do stadionu; Zelków; Bolechowice – Ujazd; ul. Gajowa,
ul. Turystyczna i ul. Skotnicka w Bolechowicach; droga Bolechowice – Brzezie; Ujazd – Tomaszowice; Ujazd; Brzezie centrum; ul. Kasztanowa/Kwiatowa w Kobylanach; ul. Turystyczna
w Zelkowie; Rudawa pętla; Pisary; Rudawa ul. Legionów Polskich – Sowiarka; Niegoszowice centrum; Brzezinka – Łańczyki; Brzezinka – Łączki Kobylańskie; Więckowice – Rzeki.
Również w dniu 25.10.2013 Gmina zawarła umowę z firmą
ANBUD z Wieliczki na kwotę 233 tys. zł, której przedmiotem jest
zimowe utrzymanie następujących dróg gminnych publicznych
w okresie od 1.XI.2013 do 15.IV.2014: zaliczonych do I kolejności
odśnieżania: Aleksandrowice nr 67; Kleszczów nr 68; Brzoskwinia
od drogi nr 75 do drogi nr 18103; Brzoskwinia od drogi 73 do pętli;
Młynka centrum; w Zabierzowie ulice: Dębowa i Sportowa, Cmentarna, Leśna i Polna, Polna, Zacisze, Brzozowa, Kamienna, Myszala, parkingi przy UG, basenie i gimnazjum; w Rząsce: ul. Krakowska, ul.Topolowa i Mostowa; w Szczyglicach ul. Długa; w Balicach
ul. Akacjowa oraz ul. Szkolna od 18101 do ul. Krótkiej.
ANBUD odśnieżać ma także następujące drogi zaliczone do
II kolejności odśnieżania: Kleszczów centrum; Kleszczów Na Hektarach; Aleksandrowice – Morawica; Brzoskwinia – Dolina Brzoskwinki; Brzoskwinia od pętli do 18102; Brzoskwinia – Kamyk;
Nielepice centrum; Nielepice – Doły; Młynka – Dulany – Nielepice;
Młynka nr 82 i 84; Młynka – Podborze; w Zabierzowie ulice: Zachodnia, Konwaliowa, Spokojna, Łąkowa i Przytorze, Dębowa, Nad
Wodą, Rodziny Poganów Boczna, Szkolna, Lotniskowa i Krzyżowa, Widokowa, Rzemieślnicza, Kątowa, Topolowa; w Rząsce ulice: Sucha, Kolejowa; w Szczyglicach ulice: Podkamycze, Jurajska;
w Balicach: Aleja Jurajska, ul. Przemysłowa, ul. Uśmiechu; droga
Burów – Aleksandrowice; Burów centrum.
Koordynatorem prac nadzorującym z ramienia Gminy
Zabierzów zimowe utrzymanie dróg jest Włodzimierz Francuz i do niego należy kierować ewentualne uwagi związane

z odśnieżaniem dróg – tel. 12 283 07 02.
Ponadto Urząd Gminy Zabierzów zawarł umowy na zimowe
utrzymanie dróg wewnętrznych w sezonie zimowym 2013/2014
z podziałem na 6 zadań:
zadanie 1 – firma Andrzeja Kasprzyka – obejmuje zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych w obrębie miejscowości: Radwanowice,
Rudawa, Pisary, Niegoszowice, Brzezinka, Kobylany,
zadanie 2 – firma A. Kasprzyka – Karniowice, Więckowice,
Brzezie, Ujazd, Zelków, Bolechowice,
zadanie 3 – firma WIÓR z Brzoskwini – Rząska, Szczyglice, Balice,
zadanie 4 – firma Marka Burowskiego z Brzoskwini – Brzoskwinia, Nielepice, Młynka,
zadanie 5 – firma ANBUD Andrzeja Zyguły – Zabierzów, Kochanów,
zadanie 6 – firma Marka Burowskiego z Brzoskwini – Burów,
Kleszczów, Aleksandrowice.
Uwagi dotyczące odśnieżania dróg wewnętrznych należy zgłaszać sołtysom lub bezpośrednio do Urzędu Gminy
tel. 12 283 07 02.
Jeżeli okazałoby się, że wyczerpią się środki przeznaczone
dla poszczególnych firm, bo zima będzie bardziej śnieżna niż poprzednio lub znacznie dłuższa, Urząd Gminy przewiduje podpisanie dodatkowych umów na odśnieżanie dróg w gminie Zabierzów.

Drogi powiatowe
Łączna długość dróg powiatowych znajdujących się na terenie
gminy Zabierzów to ponad 45 km. Są to następujące drogi:
Balice – Burów – Kochanów (odcinek o dł. 5,4 km)
Morawica – Nielepice (6 km)
Krzeszowice – Żbik – Siedlec (0,5 km)
Więckowice – Będkowice – Bębło (2,9 km)
Mydlniki – Balice – Brzoskwinia – Krzeszowice (6,8 km)
Rudawa – Brzezinka (11,9 km)
Rudawa – Szklary – Jerzmanowice (3,6 km)
Zabierzów – Bolechowice – Biały Kościół (8,1 km)
Odśnieżaniem tych dróg zajmować się będzie firma
„Krzyś” Krzysztofa Kołodziejczyka z Rząski, tel. bezpośredni do firmy 513 738 311. Odpowiedzialny za odśnieżanie dróg powiatowych jest Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego – tel. dyżurny 12 637 18 11 oraz 507 098 708.
Dodajmy, że prawie wszystkie te drogi zaliczono do I standardu zimowego utrzymania, a więc powinny być odśnieżone do
4 godzin po ustaniu opadów śniegu, a jezdnia będzie posypywana
materiałem szorstkim na skrzyżowaniach, łukach, przystankach;
w przypadku wystąpienia lodowicy powinna być posypana szorstkim materiałem na całej długości drogi. Do II standardu zaliczono
tylko drogę z Więckowic do granicy gminy Wielka Wieś i ten odcinek ma być odśnieżony do 6 godzin po ustaniu opadów śniegu,
posypywanie materiałem szorstkim przewidziano jak w standardzie
I, z tym, że nie bierze się pod uwagę nawet podczas oblodzenia posypywania całej długości drogi.
Mamy też na terenie naszej gminy jedną drogę wojewódzką
nr 774 biegnącą w kierunku lotniska przez Zabierzów, Szczyglice, Balice. Za jej stan odpowiada Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Krakowie, tel. dyżurny 12 44 65 855 oraz 609 703 392. W przypadku uwag co do odśnieżania tej drogi można też telefonować
do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Rząsce, nr 12 285 51 26.
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podlega
droga krajowa nr 79 - z Krakowa do Krzeszowic. Tel. dyżurnego „akcji zima” w GDDKiA to 12 285 51 95 oraz czynny całą
dobę: 608 648 204.

Oferta OSR Zabierzów
Pływalnia, ścianka wspinaczkowa, lodowisko...
Sport i rekreacja odgrywają coraz większą rolę w życiu każdego człowieka. Dbałość
o zdrowie, sylwetkę i prawidłową postawę ciała, rozwój sprawności i wydolności fizycznej jest w dzisiejszych czasach czymś powszechnym. Gmina Zabierzów, wychodząc
naprzeciw potrzebom swoich mieszkańców, podejmuje szereg działań i inicjatyw w zakresie rozwoju sportu i rekreacji, których wykonawcą jest miejscowy Ośrodek Sportowo
Rekreacyjny, obchodzący w tym roku jubileusz 10-lecie powstania.
To właśnie tutaj mieszkańcy Gminy od dekady mogą rozwijać swoje pasje sportowe i aktywnie spędzać czas. Oferta OSR w Zabierzowie jest bardzo szeroka. Młodym
mieszkańcom zapewnia odpowiedni poziom oraz szeroki wybór szkolnych i pozaszkolnych zajęć sportowych, a dorosłym możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu.
Ogólnodostępna pływalnia zaprasza codziennie (od poniedziałku do piątku) już od
godz. 6.30 do 21.30, a w weekendy od godz. 9. Pod okiem wykwalifikowanych instruktorów prowadzona jest nauka i doskonalenie pływania. W jesienno-zimowe chłody znakomitym relaksem będzie fińska sauna i jacuzzi czynne w godzinach otwarcia pływalni. OSR zaprasza także na zajęcia aqua aerobicu i zajęcia dla seniorów
(UWAGA: są jeszcze wolne miejsca!). Marzący o takiej karierze jak Otylia Jędrzejczyk
czy Paweł Korzeniowski mogą zapisać się do sekcji pływackiej działającej przy OSR.
Ośrodek organizuje również cykliczne zawody i konkursy. Najbliższe odbędą się już
6 grudnia. W tym dniu pływalnie odwiedzi św. Mikołaj. Będzie można popływać,
a grzeczne dzieci mogą liczyć na mikołajkowe niespodzianki. Do dyspozycji mieszkańców jest również hala sportowa, z boiskami do koszykówki, siatkówki, piłki nożnej. Nowością jest sztuczna ścianka wspinaczkowa, wyposażona w sprzęt niezbędny do uprawiania wspinaczki. Ponieważ rano i wczesnym popołudniem w hali sportowej odbywają
się szkolne zajęcia Wychowania Fizycznego, zorganizowane grupy mogą z niej korzystać
w godzinach późno popołudniowych i wieczornych, do godziny 22 (po wcześniejszej
rezerwacji). OSR aktywnie współpracuje z klubami: Jura Basket Zabierzów (koszykówka), Akademią Piłkarską 2011 (piłka nożna) i Grot Zabierzów (łucznictwo). Bazę
sportowo rekreacyjną Ośrodka uzupełniają boiska „Orliki” w Szczyglicach i Zabierzowie. Ten pierwszy czynny od godz. 14 do 22, a drugi od 15 do 22 (w weekendy od
11 – 21). Natomiast w okresie wakacyjnym „Orliki” zapraszają już od godziny 12. Zatrudnieni tam animatorzy znakomicie aktywizują młodzież i dorosłych, organizując rozgrywki
i turnieje piłki nożnej, koszykówki czy tenisa. Niebawem mieszkańców Gminy Zabierzów czeka kolejna „mikołajkowa” sportowa atrakcja – sezonowe lodowisko!
Rozłożone zostanie na terenie OSR, za bramką boiska sportowego. Jeśli pogoda
pozwoli będzie się można na nim ślizgać już od 5 grudnia. Zabierzów z pewnością
zasługuje na miano gminy sportowej, nie tylko z uwagi na chętne wspieranie sportowych
inicjatyw, ale również ze względu na fakt, iż stworzył mieszkańcom doskonałe warunki
do ich realizacji.

Szczegóły na stronie www.osrzabierzow.pl

Odszkodowania za brak
obwodnicy
Pisaliśmy w listopadowym numerze o zebraniu wiejskim w Zabierzowie w dniu 23.10.2013
w sprawie budowy obwodnicy. W rządowym
programie budowy obwodnic na najbliższe lata
nie ujęto budowy obwodnicy Zabierzowa. Radcy prawni Urzędu Gminy zaproponowali, by
w tej sytuacji właściciele posesji przy ul. Krakowskiej i Ślaskiej wystąpili na drogę sądową,
w celu otrzymania odszkodowania, a Gmina
przygotuje odpowiednie pisma. Trwają konsultacje z mieszkańcami w tej sprawie. W dniu
9 listopada sołtys Zabierzowa Wiesław Cader
pełnił dyżur, na który przyszło ok. 50 mieszkańców ulic Śląskiej i Krakowskiej. W większości
poparli oni pomysł wystąpienia na drogę sądową. W połowie miesiąca, zbierając podatki, sołtys również informował mieszkańców, których
domy znajdują się przy drodze nr 79 o możliwościach prawnych.
Prawnicy Urzędu Gminy proponują wystąpienie do sądu z pismem skierowanym
przeciwko Skarbowi Państwa - Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i tzw.
„zawezwaniem do próby ugodowej”. Takie
działania służą temu, aby :
- nadać oficjalną formę roszczeniom związanym ze szkodami wywołanymi ruchem na
drodze krajowej nr 79 w Zabierzowie,
- uzmysłowić zarządcy drogi skalę problemu, jaki wywołuje dla mieszkańców brak
obwodnicy
- przerwać bieg przedawnienia roszczeń
mieszkańców.
Koszt złożenia pisma w sądzie to 40 zł.
Bliższe informacje w tej sprawie oraz
wzór pisma, można uzyskać u sołtysa Zabierzowa Wiesława Cadera.

Budujemy, remontujemy...
Zakończono większość inwestycji zaplanowanych na ten rok na terenie gminy Zabierzów. W okresie zimowym nie mogą być, co
oczywiste, prowadzone remonty dróg czy budowy chodników.
W listopadzie oddano do użytku ul. Spokojną w Bolechowicach, co połączono z uroczystościami Święta Niepodległości.
Jak już informowaliśmy, wystąpiły problemy 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. Dlatego przerwano prace w terenie. Został opracowany
dodatkowy projekt na roboty związane z przełożeniem kabla, a wykonać je ma firma Elektromit z gminy Nowa Wieś. Z firmą podpisano
umowę w listopadzie, przełożenie kabla powinno być wykonane przed końcem roku, co umożliwi przystąpienie przez Eurovię do dalszych
robót drogowych – jednak prawdopodobnie dopiero na wiosnę.
Dopóki pozwoli pogoda prowadzony będzie remont ul. Krakowskiej w Rząsce oraz budowa chodnika i parkingu w Karniowicach.
W miejscowości Szczyglice trwa budowa zatoki autobusowej i chodnika „na dojeździe” u wylotu ul. Wierzbowej przy drodze
wojewódzkiej nr 774. Przebudowa obejmuje włączenie ul. Wierzbowej do drogi wojewódzkiej.
W grudniu ukończona zostanie budowa ok. stu metrowego odcinka chodnika przy drodze gminnej Brzezie – Ujazd.
Obecnie przygotowuje się świąteczne oświetlenie i dekorację głównych ulic i placów w poszczególnych miejscowościach naszej
gminy.
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.Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres e-mail: dodatek@zabierzow.org.pl lub telefonicznie 12 285 15 02.

