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Uroczyste otwarcie Ratusza 22.04.2015r.

Uroczyste otwarcie i poświęcenie zabierzowskiego Rynku i ratusza odbyło się 22.04.2015r. W swym wystąpieniu Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do powstania „serca Zabierzowa”, jakim jest obecnie Rynek
i wybudowania ratusza. Poświęcenia dokonał ks. prałat Stanisław Kozieł w asyście księży z parafii naszej gminy. W uroczystości
uczestniczyli: starosta krakowski Józef Krzyworzeka, zastępca prezydenta Krakowa Tadeusz Trzmiel, przedstawiciele władz Powiatu
Krakowskiego, Urzędu Miasta Krakowa, wójtowie i burmistrzowie miast i gmin powiatu krakowskiego, radni Gminy Zabierzów
z przewodniczącą Rady Marią Kwaśnik i mieszkańcy gminy Zabierzów.

Nowe godziny pracy Urzędu Gminy
Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, Urząd Gminy Zabierzów wydłużył w poniedziałki godziny pracy, co ułatwi pracującym załatwianie wszelkich spraw urzędowych. Od 1 kwietnia Urząd Gminy czynny jest w: poniedziałki od 8.00 do 17.00, od wtorku do czwartku od 8.00
do 16.00, w piątki od 8.00 do 15.00. Obsługa interesantów odbywa się
w godzinach pracy Urzędu z wyjątkiem Referatu Spraw Obywatelskich oraz
Urzędu Stanu Cywilnego, które przyjmują interesantów: w poniedziałki od
9.00 do 17.00, od wtorku do czwartku od 8.00 do 15.00, w piątki od 8.00 do
14.00. Kasa Urzędu czynna jest: w poniedziałki od 8.30 do 16.00, od wtorku
do piątku od 8.30 do 14.30, a w każdy ostatni dzień roboczy miesiąca do
godziny 12.00. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej czynny jest w poniedziałki od 9.00 do 17.00, od wtorku do piątku od 8.00 do 16.00.

Co w budynkach po Urzędzie Gminy?
Od 23 marca Urząd Gminy Zabierzów znajduje się w ratuszu w Rynku.
W zajmowanym dotąd przez Urząd budynku przy ul. Kolejowej 11 siedzibę
znalazła Powiatowa Komenda Policji, co zapewne wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Zabierzowa. Obecnie trwają prace adaptacyjne
w tym budynku, a Komenda wprowadzi się tu już w maju.
Budynek przy ul. Kolejowej 28, w którym mieścił się Referat Ochrony Środowiska, został przekazany zgodnie z umową podpisaną w dniu
1.04.2015 na potrzeby SP ZOZ Krakowskie Pogotowie Ratunkowe. Tu
także trwają prace adaptacyjne. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych
6 miesięcy Pogotowie rozpocznie w nim działalność, a obok obiektu stanie
karetka pogotowia.
Pomieszczenia w budynku przy ul. Kolejowej 15, gdzie znajdował
się Referat ds. Rozwoju i Promocji powróciły do dyspozycji Gimnazjum.
Wszystkie budynki pozostają własnością Gminy.

Dwa razy po sto solarów
Nasza Gmina uczestniczy w projekcie instalowania systemów energii odnawialnej, dofinansowanym z tzw. funduszu
szwajcarskiego.
Przetarg na wykonywanie instalacji solarnych w gminie
Zabierzów wygrała firma Wachelka INERGIS. Przedstawiciele tej firmy posiadający upoważnienie imienne podpisane przez kierownika Referatu Ochrony Środowiska Urzędu
Gminy Zabierzów odwiedzają mieszkańców, którzy złożyli
wnioski i dokonują weryfikacji technicznej, czyli sprawdzają w terenie, czy w danym budynku można instalować urządzenia solarne. Informujemy, że pracownicy oceniający stan
techniczny nie mają prawa zawierać z mieszkańcami umów
ani pobierać jakichkolwiek zaliczek i opłat. Po przeprowadzeniu oględzin, Referat Ochrony Środowiska Urzędu Gminy telefonicznie poinformuje poszczególnych właścicieli nieruchomości o terminie zawarcia w Urzędzie Gminy umowy.
Pierwotnie przyznano dla mieszkańców gminy Zabierzów sto instalacji solarnych. W związku z dużym zainteresowaniem instalacją solarną, wójt Elżbieta Burtan rozpoczęła
starania o powiększenie tej puli. Starania okazały się skuteczne, bo przyznano nam jeszcze sto dodatkowych instalacji.
W związku z przyznaniem naszej gminie dodatkowej puli
tzw. solarów, w dalszym ciągu przyjmowane są wnioski (ankiety) od osób zainteresowanych instalacją systemów solarnych.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie
Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Zabierzów, tel. 12
283 07 55 lub 12 283 07 42 oraz na stronie internetowej
www.zabierzow.org.pl.

Zabierzowska Karta Du•ej Rodziny
Podczas Sesji Rady Gminy Zabierzów w dniu 27 marca 2015 radni podj•li uchwa•• w sprawie
wprowadzenia w gminie Zabierzów samorz•dowego programu przyznaj•cego uprawnienia rodzinom wielodzietnym „Zabierzowska Karta Du•ej Rodziny”. W ustawie o Karcie Du•ej Rodziny
zapisano, •e „rada gminy, powiatu oraz sejmik województwa mog• uchwali• samorz•dowy program
przyznaj•cy uprawnienia cz•onkom rodzin wielodzietnych”. Wykorzystuj•c ten zapis Gmina Zabierzów wprowadza Zabierzowsk• Kart• Du•ej Rodziny. Ulgi zwi•zane z t• Kart• dotyczy• b•d•
wszystkich osób, które posiadaj• ogólnopolsk• Kart• Du•ej Rodziny i mieszkaj• w naszej gminie.
Na jej podstawie oraz dokumentu stwierdzaj•cego zamieszkanie na terenie gminy Zabierzów, np.
dowodu osobistego, b•dzie mo•na korzysta• ze zni•ek w instytucjach i •rmach naszej gminy.
Uchwa•a podj•ta przez radnych w dniu 27 marca 2015 przyzna•a cz•onkom rodzin wielodzietnych zni•ki w op•atach dotycz•cych nauczania, wychowania i opieki w czasie przekraczaj•cym bezp•atny wymiar godzin w placówkach o!wiatowych, dla których organem prowadz•cym jest Gmina
Zabierzów. Do tej pory za pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach przekraczaj•cych bezp•atny
wymiar godzin t.j. powy•ej 5 godz. pobytu dziecka w przedszkolu, by•y pobierane op•aty. Od maja
b.r. op•aty te nie b•d• pobierane od dzieci z rodzin wielodzietnych.
10% zni•ki na zaj•cia w SCKiPGZ oraz 25%
i 40% w „Pluszowym Misiu”
Pierwsza umowa zwi•zana z Zabierzowsk• Kart• Du•ej Rodziny zosta•a podpisana 14.IV.br. mi•dzy Urz•dem
Gminy a Samorz•dowym
Centrum Kultury i Promocji
Gminy Zabierzów. SCKiP
zobowi•za• si• do przyznania
cz•onkom rodzin wielodzietnych z terenu gminy Zabierzów szczególnych uprawnie" obejmuj•cych mo•liwo!• udzia•u w zaj•ciach organizowanych przez SCKiP ze zni•k• w wysoko!ci 10% ceny tych zaj••.
Wójt El•bieta Burtan podpisa•a te• umow• z Niepublicznym Przedszkolem J•zykowym z Oddzia•em Integracyjnym „Pluszowy Mi!” z Zabierzowa. W umowie Przedszkole zobowi•za•o si• do
przyznania cz•onkom rodzin wielodzietnych szczególnych uprawnie" obejmuj•cych nast•puj•ce
zni•ki: przy zapisie jednego dziecka do przedszkola: 25% rabatu na czesne, przy zapisie dwójki
dzieci: 25% rabatu na czesne dla pierwszego dziecka i 40% rabatu na czesne dla drugiego dziecka.
Aby promowa• •rmy i instytucje z terenu naszej gminy, które zechc• w••czy• si• do akcji wspierania du•ych rodzin, SCKiP jako wydawca miesi•cznika Znad Rudawy postanowi• na •amach tego
czasopisma umieszcza• nieodp•atnie reklamy tych •rm i instytucji. Podmioty te otrzymaj• bezp•atnie od Gminy naklejki „Tu honorujemy Zabierzowsk• Kart• Du•ej Rodziny”.
Rodzinna fotogra!a
Od po•owy kwietnia dzia•a strona internetowa www.rodzina.zabierzow.org.pl, przygotowana
i prowadzona przez GOPS. Tu znajduj• si• informacje o partnerach programu Zabierzowska Karta
Du•ej Rodziny, a wi•c informacje o instytucjach i •rmach oraz oferowanych przez nie ulgach dla
rodzin. S• te• aktualno!ci, np. imprezy przeznaczone dla rodzin organizowane w miejscowo!ciach
naszej gminy. T•em dla tej strony internetowej jest fotogra•a przedstawiaj•ca anonimow• rodzin•. W ub. roku z okazji Mi•dzynarodowego Dnia Rodziny, GOPS Zabierzów og•osi• konkurs na
najciekawsz• fotogra•• rodzinn•. Nap•yn••o kilkadziesi•t prac, przedstawiaj•cych rodziny z naszej
gminy. S• tu np. rodziny wielopokoleniowe, rodziny w domu i w plenerze, w towarzystwie ulubionych zwierzaków domowych. Teraz GOPS zamierza zwróci• si• do autorów zdj•• z pro!b• o zgod•
na umieszczenie tych zdj•• w•a!nie na stronie www.rodzina.zabierzow.org.pl. Mamy nadziej•, •e
ju• nied•ugo rodzinna fotogra•a nie b•dzie wi•c anonimowa, lecz poka•e zabierzowskie konkretne
rodziny#
Kto nast•pny przyzna ulgi?
Do instytucji i •rm gminy Zabierzów zostan• wystosowane pisma z propozycj• w••czenia si•
do programu. Firmy te b•d• zawiera• umowy z wójtem gminy Zabierzów i wskazywa• wysoko!•
zni•ek na swoje produkty lub us•ugi. - Wprowadzaj•c zni•ki w placówkach gminnych, np. ta"sze
bilety na basen w O!rodku Sportowo – Rekreacyjnym – mówi wójt El•bieta Burtan – musimy jako
Gmina bardziej dotowa• te instytucje. W innej sytuacji s• prywatne placówki np. handlowe czy
us•ugowe, które wprowadzaj•c zni•ki b•d• ba• si• zmniejszenia zysków. Jednak powinny one wzi••
pod uwag• korzy!ci z tytu•u wprowadzenia ulg: przyci•gni•cie wi•kszej liczby klientów, promocj•
w!ród mieszka"ców, co mo•e da• realne zyski.

Nowy wzór
deklaracji
śmieciowej
Podczas Sesji Rady Gminy Zabierzów w dniu 27 marca 2015, radni przyjęli nowy wzór deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
składanej przez właścicieli nieruchomości. W nowym wzorze
znajduje się poza występującą dotychczas rubryką „adres zamieszkania” - na wniosek wielu mieszkańców - nowa rubryka „adres
do korespondencji”, a także
zmieniony adres Urzędu Gminy.
W nowym wzorze deklaracji jest
też pozycja „okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji”. Składający deklarację winien wskazać, że składa ją np. z powodu wyjazdu na dłuższy czas kogoś z rodziny lub innej okoliczności
zmiany liczby osób, za które będzie
wnosić opłatę. Wówczas składając
deklarację, zaznacza się rubrykę
„nowa deklaracja z powodu zmiany
danych”, natomiast jeżeli ktoś złożył uprzednio deklarację, lecz podał
w niej przez pomyłkę błędne
dane, teraz winien złożyć deklarację, zaznaczając rubrykę „korektę deklaracji”. Wiele kontrowersji
i ożywioną dyskusję radnych wywołał paragraf 2 uchwały, który
mówi o dokumentach potwierdzających dane zawarte w deklaracji.
Wyjaśniamy więc, że składając deklarację, właściciel nieruchomości
swoim podpisem potwierdza prawdziwość danych zawartych w deklaracji i nie ma potrzeby dołączania
jakichkolwiek innych dokumentów.
Jednak, jeżeli Urząd Gminy poweźmie podejrzenie, że dane w deklaracji nie są prawdziwe, wówczas może
wezwać właściciela nieruchomości
do złożenia wyjaśnień i zażądać
dokumentu potwierdzającego stałą
nieobecność mieszkańca na terenie
posesji, wystawionego przez właściwe instytucje, np. zakłady karne,
placówki opieki zdrowotnej, domy
spokojnej starości, domy dziecka,
jednostki wojskowe, wyższe uczelnie w przypadku studentów mieszkających poza gminą, pracodawców
w przypadku wyjazdów służbowych poza miejsce zamieszkania
trwających dłużej niż miesiąc, lub
dokumentu potwierdzającego, że
dany mieszkaniec jest objęty opłatą
za odbiór odpadów komunalnych
w innej gminie.

Wybory Prezydenckie 2015
Postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zostały zarządzone wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Głosować będziemy w dniu 10 maja 2015 r. w godzinach od 7:00 do
21:00. W przypadku ponownego głosowania, czyli tzw. drugiej tury wyborów
głosowanie odbędzie się w dniu 24 maja 2015 r. w tych samych godzinach.
Zarejestrowanych zostało 11 Komitetów Wyborczych, które zgłosiły swoich kandydatów. Biorąc pod uwagę liczbę kandydatów informujemy, że karta
do głosowania będzie jednostronicowa.
Prawo udziału w głosowaniu w wyborach Prezydenta RP ma obywatel polski, który: najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, nie został pozbawiony
praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu, nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.
Wyborca jest wpisywany z urzędu do spisu wyborców w obwodzie
głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania w Polsce. Siedziby
lokali wyborczych z terenu gminy Zabierzów nie uległy zmianie. Poniżej
podajemy wykaz wszystkich Obwodowych Komisji Wyborczych.
1. Sołectwo Aleksandrowice - Świetlica, Aleksandrowice 133
2. Sołectwo Burów, Balice - Szkoła Podstawowa, Balice ul. Szkolna 66
3. Sołectwo Brzezie, Ujazd - Szkoła Podstawowa, Brzezie ul. Szkolna 1
(lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych)
4. Sołectwo Brzezinka - Świetlica Wiejska Brzezinka, ul. Krakowska 26
5. Sołectwo Bolechowice - Szkoła Podstawowa Bolechowice,
ul. Szkolna 7
6. Sołectwo Zelków - Szkoła Podstawowa Bolechowice, ul. Szkolna 7
7. Sołectwo Brzoskwinia – Remiza OSP, Brzoskwinia 42
8. Sołectwo Karniowice - Dom Pomocy Społecznej, Karniowice os.
XXXV-lecia PRL 10 (lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych)
9. Sołectwo Kleszczów - Świetlica Wiejska, Kleszczów 110
10. Sołectwo Kobylany - Szkoła Podstawowa, Kobylany ul. Jana Pawła
II 61
11. Sołectwo Kochanów, Niegoszowice - Świetlica Wiejska,
Niegoszowice 71
12. Sołectwo Nielepice - Szkoła Podstawowa, Nielepice 182
13. Sołectwo Radwanowice - Świetlica OSP, Radwanowice ul. 21 Lipca 56
14. Sołectwo Rudawa - Zespół Szkół w Rudawie ul. Stanisława Polaczka
25 (lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych)
15. Sołectwo Młynka, Pisary - Zespół Szkół w Rudawie ul. Stanisława
Polaczka 25 (lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych)
16. Sołectwo Rząska - Zespół Szkół w Rząsce ul. Krakowska 122 (lokal
przystosowany dla osób niepełnosprawnych)
17. Sołectwo Szczyglice - Świetlica Wiejska, Szczyglice ul. Sportowa 38
18. Sołectwo Więckowice - Dom Pomocy Społecznej, Więckowice ul. Słoneczna 3 (lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych)
19. Zabierzów ulice: Brzozowa, os. Leśna Polana, Białych Brzóz, Jodłowa, Kamienna, Kalwaryjska, Kątowa, Kmity, Krakowska 244-412
(parzyste), 229-319 (nieparzyste), Krakowska 1-221 (nieparzyste), 2-242 (parzyste),Krzyżowa, Lotniskowa, Ładna, Malinowa, Myszala, Ogrodowa, Parkowa, Pogrzany, Polna, Południowa, Rzemieślnicza, Sadowa, Szkolna, Topolowa, Wapienna, Widokowa, Wielkie Pola, Willowa, Zacisze, Zawiła - SCKiP
Zabierzów ul. Szkolna 2
20. Zabierzów ulice: Gazowa, Konwaliowa, Łąkowa, Mostowa, os. Lipowy Gaj, Poziomkowa, Przy Torze, Radosna, Słoneczna, Spokojna, Śląska
120-346 (parzyste), 83-223 (nieparzyste), Wąska, Wrzosowa, Zachodnia Gimnazjum Zabierzów ul. Kolejowa 15 (lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych)
21. Zabierzów ulice: Bociania, Cmentarna, Dębowa, Działkowa, Kolejowa, Krótka, Leśna, Nad Wodą, Norbertanek, Niecała, os. Sienkiewicza, Piaski, Rodziny Poganów, Sportowa, Śląska 2-118 (parzyste), 1-81 (nieparzyste),
Źródlana - Gimnazjum Zabierzów ul. Kolejowa 15 (lokal przystosowany dla
osób niepełnosprawnych).
W przypadku jakichkolwiek pytań w zakresie organizowanych wyborów
prosimy o kontakt z Wiolettą Matejczyk – Sekretarzem Gminy – Urzędnikiem
Wyborczym tel. 12 283-07-26.

Przyszła wiosna...
Zazieleniła się nasza gmina, zakwitły drzewa i kwiaty w przydomowych ogródkach. Ozdobą nowego Rynku
w Zabierzowie są żółte i fioletowe bratki w dziewięciu
okazałych donicach ustawionych na płycie wokół ratusza.
Wzdłuż ulicy Kolejowej w 20 pojemnikach z ubiegłego
roku także zasadzono bratki. Pod koniec maja w miejsce
bratków posadzone zostaną begonie. Trwa obecnie procedura przetargowa na zagospodarowanie terenów zielonych
w 16 miejscowościach gminy. Do połowy września drzewa
i krzewy sadzone będą w następujących miejscowościach:
Aleksandrowice, Balice, Brzezinka, Bolechowice, Karniowice, Kleszczów, Kobylany, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rząska, Więckowice, Zabierzów, Zelków.
W najbliższych dniach na tzw. Topólkach zostanie zasadzony pas brakującego żywopłotu. Dbałość o tereny zielone to także koszenie traw; na Topólkach koszenie będzie
prowadzone co dwa tygodnie. W tym roku koszona będzie
też trawa na ścieżce rowerowej od Zabierzowa do ul. Turystycznej w Bolechowicach – raz w miesiącu.

Zmiana numerów telefonów
Referatu Ochrony
Środowiska
Informujemy, że nastąpiła zmiana numerów telefonów
pracowników Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Odpadami Urzędu Gminy Zabierzów. Aktualne numery to:
12 283 07 55 – insp. Lucyna Gielas – sprawy związane
z kolektorami słonecznymi, odbiorem eternitu, bezdomnymi zwierzętami, zwrot akcyzy za paliwo rolnicze, decyzje
o środowiskowych uwarunkowaniach, dane o środowisku
i jego ochronie; 12 283 07 42 – insp. Lidia Kuć – odbiór
odpadów, dzikie wysypiska śmieci, wpis do rejestru działalności regulowanej; 12 283 07 19 - insp. Halina Walkowska – zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów, pielęgnacja zieleni; 12 283 07 19 – insp. Monika Soja – deklaracje
o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wnioski o usunięcie drzew i krzewów.

Nowy odbiorca odpadów
w III sektorze
W dniu 30 marca br. Urząd Gminy Zabierzów podpisał umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
w III sektorze, a więc w miejscowościach: Bolechowice,
Brzezie, Karniowice, Kobylany, Ujazd, Zelków. W przetargu wyłoniono wykonawcę tej usługi na najbliższe 12
miesięcy. Jest to krakowski oddział warszawskiej spółki
REMONDIS. Terminy odbioru odpadów pozostają nie
zmienione.
Nie zmienia się natomiast odbiorca odpadów w sektorze I, obejmującym Zabierzów. Tu w dalszym ciągu usługę
tę świadczyć będzie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel Kraków.
Trwają procedury przetargowe na odbiór odpadów komunalnych w pozostałych dwóch sektorach naszej gminy.

Budujemy,
remontujemy...
W połowie kwietnia rozpoczęła się przebudowa otoczenia budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie. Powstaje tu nowy
wjazd od ul. Cmentarnej, droga wewnętrzna oraz
parking z 12 miejscami postojowymi, w tym jedno – dla niepełnosprawnych. Zostanie zmodernizowane ogrodzenie oraz wybudowane chodniki
przy budynku. Prace wykonuje firma Mitrans
z Zubrzycy Dolnej a zakończenie przewiduje się
na 30.09.2015r.
Także do końca września firma Krakbud
z Dębicy wykonywać będzie prace przy budowie
placu zabaw i rekreacji przy ul. Zachodniej w Zabierzowie. Powstanie plac z urządzeniami towarzyszącymi: ścieżkami i ogrodzeniem. Koszt tej
inwestycji to prawie 230 tys. zł.
Do końca czerwca powinna zostać ukończona
budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową
w ciągu ul. Krakowskiej w Rząsce – etap II. Przewiduje się budowę chodnika o długości ok. 334
m oraz kanalizacji deszczowej pod chodnikiem na
odcinku 229 m. Koszt inwestycji to 165 tys. zł.
Urząd Gminy Zabierzów zawarł umowę
z Biurem Usług Projektowych PRO-Bud z Krakowa na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego dla budowy drogi dojazdowej do obszaru Winna Góra w Balicach. Termin wykonania
projektu to październik 2015.
W 10 miejscowościach naszej gminy rozpoczęto budowę chodników wraz z kanalizacją
deszczową.
Do końca lipca trwać będzie przebudowa drogi w centrum Nielepic.
Dobiega końca budowa parkingu przed kościołem w Kobylanach.

„Jawor” wycina topole
Na terenie gminy Zabierzów na działkach
mienia komunalnego trwa wycinka drzew, które stwarzają zagrożenie, są chore, obumarłe lub
mają połamane korony. Inne drzewa podlegają pielęgnacji. Prace te prowadzi firma „Jawor”
z Zielonek. Przycina się konary i gałęzie, zdejmuje posuch z koron. Do końca tego roku zaplanowano wycięcie 180 drzew, głównie topól, na
miejsce których zasadzone zostaną inne gatunki.
Pielęgnacja obejmie ok. 750 drzew. Przewidziano
też wykarczowanie 30 pni pozostałych po wyciętych poprzednio drzewach, m.in. usunięcie resztek pni w pobliżu boiska w Kobylanach, o które
mogą potknąć się biegające tam dzieci.

Na kwietniowej sesji Rady Gminy Zabierzów, radni przeznaczyli 80 000 zł na
stworzenie w każdej miejscowości świetlicy dla seniorów. Więcej informacji przekażemy w następnym numerze Dodatku.

Można dostać blachę na dach zamiast
eternitu
Osoby w trudnej sytuacji, które decydują się na likwidację dachu z eternitu mogą
nieodpłatnie otrzymać blachodachówki na pokrycie dachu. Gmina Zabierzów uczestniczy w projekcie polsko – szwajcarskim „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów
zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”. Właściciele nieruchomości, którzy zdecydowali się na wymianę dachów z eternitu w ramach tego projektu,
mogą ubiegać się o tzw. pomoc rzeczową. Warunkiem jej otrzymania jest miesięczny
dochód na osobę w rodzinie nie przekraczający 456 zł netto, a w przypadku osób samotnych 542 zł netto. Ponadto ze wsparcia rzeczowego mogą korzystać osoby, których
dochód jest wyższy, ale znajdują się w szczególnej sytuacji życiowej ze względu na:
niepełnosprawność, długotrwałą lub ciężką chorobę, potrzebę ochrony macierzyństwa,
wielodzietności lub sytuację kryzysową. Pomoc rzeczowa polega na przyznaniu standardowej blachy pokryciowej w ilości zgodnej z powierzchnią dachu zawierającego
azbest, lecz nie więcej niż 200 m kwadr. Zakres pomocy nie przewiduje przyznania
innych dodatkowych elementów, np. rynien, okuć kominowych, oraz opłacenia wykonania nowego pokrycia.
Nabór wniosków o tego rodzaju pomoc rzeczową trwa do 15 maja br. Wnioski
należy składać w Urzędzie Gminy Zabierzów. Informacji udziela Referat Ochrony Środowiska, tel. 12 283 07 55 i 12 283 07 42.

Gmina Zabierzów współpracuje na rzecz
czystego powietrza
8 kwietnia 2015r. w Rabce-Zdroju, uroczyście podpisano deklarację współpracy
w zakresie wspólnego ubiegania się o dofinansowanie projektu zintegrowanego na
rzecz czystego powietrza LIFE - „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. W imieniu gminy
Zabierzów porozumienie podpisała wójt Elżbieta Burtan. W spotkaniu wzięła udział
również Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Anetta Kucharska.
Porozumienie to, jest początkiem wspólnego ubiegania się o dofinansowanie projektu zintegrowanego „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze”. Wartość projektu LIFE dla Małopolski to ponad 70 mln zł. Pod deklaracją podpisali się małopolscy samorządowcy,
przedstawiciele władz Województwa Małopolskiego i funduszy wojewódzkich. Dzięki
temu programowi Małopolska ma stać się liderem w walce o czyste powietrze wśród
wszystkich regionów Polski. Skoordynowana współpraca małopolskich samorządów
i instytucji pozwoli skutecznie ubiegać się i wydawać unijne pieniądze przeznaczone
na działania związane z podnoszenie jakości powietrza.
Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie www.powietrze.malopolska.pl

Od 4 maja przebudowa wiaduktu w Rząsce
Przebudowa wiaduktu w Rząsce nad drogą krajową S – 7 w ciągu ul. Krakowskiej
w związku z przyśpieszeniem przetargu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych
i Autostrad rozpocznie się już w dniu 4 maja, a więc wcześniej niż planowano. Wiadukt ten ze względu na zły stan techniczny (jest pęknięty) może być użytkowany tylko
do końca grudnia, dlatego remont jest konieczny.
Technologia robót przewiduje całkowite wyłączenie z ruchu tego obiektu mostowego. Objazd dla samochodów odbywać się będzie ul. Łąkową, gdzie zamontowane
zostaną światła. Autobusy MPK nr 238 i 258 jeździć będą dołem przez Modlniczkę.
Uruchomiony zostanie dodatkowy autobus zastępczy od Ronda Ofiar Katynia do parkingu przy kościele. Mieszkańcy proszeni są o nieparkowanie samochodów właśnie
przy kościele, bo to utrudni ruch autobusu, który na tym parkingu będzie miał pętlę. Jeśli to możliwe, to lepiej korzystać z parkingów: przy szkole, przy ośrodku zdrowia lub
przy Centexie. Termin zakończenia robót przewidziano na przełom sierpnia i września.
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