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Będzie tymczasowy przejazd przez tory łączący ul. Kolejową z ul. Rodziny
Poganów w Zabierzowie!
Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan informuje, iż jest zgoda Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka na utworzenie tymczasowego przejazdu w poziomie szyn w km 57,612 linii kolejowej 133 łączącego ulicę Kolejową z ulicą Rodziny Poganów
w Zabierzowie.
Przejazd ten będzie funkcjonował przez okres około
roku jako przejazd tymczasowy na czas zamknięcia przejazdu pod wiaduktem przy ulicy Kolejowej. W chwili
obecnej trwają prace projektowe i niezbędne uzgodnienia. Uruchomienie przejazdu planowane jest przez PKP
PLK S.A. na przełomie listopada i grudnia br. PKP PLK
S.A. zadeklarowała poniesienie wszelkich kosztów związanych z organizacją i utrzymaniem tymczasowego przejazdu.
Przypomnijmy, że opiniowany przez poprzedniego
kierownika wydziału infrastruktury komunalnej UG Zabierzów projekt organizacji ruchu na czas remontów prowadzonych przez PKP w gminie Zabierzów nie zakładał
zamknięcia wszystkich przejazdów przez tory niemal
w tym samym czasie. Miało to odbywać się etapami, dzięki czemu nie byłoby tak uciążliwe. Opóźnienia w inwestycji sprawiły, że obecny harmonogram prac jest bardziej
uciążliwy dla mieszkańców, niż to zakładano w pierwotnym kształcie. Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego (zarządca drogi powiatowej w ciągu ulicy Kolejowej i Rodziny Poganów) w trakcie ponownego zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu w roku 2015, nie zasięgnął w tej sprawie opinii Gminy Zabierzów.
W związku z tym, Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan interweniowała w PKP oraz u ministra Andrzeja Adamczyka i Łukasza Smółki - Szefa Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie tymczasowego przejazdu przez tory. Odbyło się również
spotkanie w Zabierzowie przedstawicieli PKP z mieszkańcami, którzy stanowczo opowiadali się za utworzeniem przejazdu tymczasowego,
co znacznie ułatwi codzienne życie i przemieszczanie się. Te wszystkie działania zaowocowały przeprowadzeniem wizji w terenie z udziałem
przedstawicieli spółek PKP, urzędników gminy, powiatu i samorządowców. Uzgodniono wtedy, że przejazd może powstać i będzie przygotowany jego projekt. Teraz czekamy na uruchomienie przejazdu, które nastąpi wg planu na przełomie listopada i grudnia br.
Ważne jest również to, że tymczasowy przejazd przez tory przywróci pierwotną trasę autobusu 248 Zelków-Bronowice, która znowu będzie
mogła przebiegać przez Zabierzów, a nie jak do tej pory objazdem przez Brzezie.
Nie bez znaczenia jest również działalność mieszkańca Zabierzowa, który zorganizował akcję zbierania podpisów pod petycją. Petycja
trafiła do ministra Adamczyka, dodatkowo wspierając starania o przejazd tymczasowy z ul. Rodziny Poganów na ul. Kolejową. Wójt Gminy
Zabierzów Elżbieta Burtan dziękuje wszystkim, którzy pomogli i wspierali Gminę w działaniach na rzecz utworzenia tymczasowego przejazdu
kolejowego na czas remontu wiaduktu przy ul. Kolejowej.
Przywrócony ruch pieszy i samochodowy przy ulicy Szkolnej i Kolejowej
Zakończył się pierwszy etap przebudowy
infrastruktury podziemnej w ulicy Szkolnej
i Kolejowej. Wykonawca robót deklaruje przywrócenie przejazdu pomiędzy ww. ulicami
oraz odtworzenie chodnika dla pieszych do
dnia 20.10.2016r. Przejazd i przejście ww. ulicami zostanie ponownie zamknięte od marca
2017r. na okres około 6 miesięcy. Czynione są
starania aby na czas zamknięcia ulic w przyszłym roku, możliwe było urządzenie zastępczej trasy pieszej pomiędzy Rynkiem a ul. Myszala, z wykorzystaniem posesji prywatnych.

Pomoc w przejściu przez tory przy starej kładce przez tory kolejowe
w Zabierzowie
W celu podniesienia bezpieczeństwa osób przechodzących przez tymczasowe przejście
przez tory zlokalizowane w pobliżu stacji kolejowej w Zabierzowie, a w szczególności
dzieci przyjeżdżających do szkoły podstawowej i gimnazjum, Urząd Gminy Zabierzów
zatrudnił pracownika, który będzie pomagał w przechodzeniu przez tory. Osoba ta została
przeszkolona w zakresie bezpiecznego i właściwego zachowania się na tego typu przejściach. Jest wyposażona w odpowiedni odblaskowy, ostrzegawczy strój i znaki sygnalizacyjne (żółta chorągiewka i gwizdek sygnałowy). Umowa z osobą przeprowadzającą została
zawarta do 14.12.2016 r., pracę wykonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30
– 15.30.
Na koniec przypomnijmy, że PKP planuje zakończenie prac związanych z remontem
torów, a tym samym przejazdów kolejowych na koniec roku 2017. Do tego czasu będą się
pojawiać utrudnienia w ruchu w miejscach sąsiadujących z remontowaną trakcją kolejową.

Gmina Zabierzów w walce
o czyste powietrze
W ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Zabierzów
zostało zawartych 167 umów o dotacje na wymianę nieekologicznych palenisk na paliwa stałe. Łączna kwota dotacji na jaką zostały podpisane umowy to niemal 1,9 mln zł. Ostateczny termin rozliczenia inwestycji został
określony na 26 października 2016.
Dotacja wynosiła do 85% kosztów kwalifikowanych, z czego do 50%
kosztów pokrywał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie, a do 35% gmina Zabierzów. Należy zaznaczyć, że Gmina Zabierzów
jako jedna z nielicznych gmin zdecydowała się na udzielenie wsparcia
i pokrycie części kosztów wymiany palenisk z własnych środków.
Wszyscy mieszkańcy, którzy przeprowadzili inwestycje w ramach Programu otrzymają przyznaną kwotę dofinansowania do końca b.r. Jednak
już teraz zauważalny jest efekt prowadzonych działań. W 125 budynkach
działają już nowe ekologiczne i niskoemisyjne kotły (stan - połowa października 2016 r.), a kolejne inwestycje są finalizowane.
Gmina Zabierzów wspiera także wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii. W 2015 i 2016 roku nasza Gmina brała udział w Projekcie “Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych”. Wydatkowano na ten cel 1 711 261,56 zł
w 2015 roku i 2 045 376,19 zł w roku 2016. Łącznie zainstalowano kolektory słoneczne w obrębie 290 nieruchomości. Ponadto od 2007 roku
można uzyskać dofinansowanie w wysokości 4 000 zł do zakładanego systemu wykorzystującego alternatywne źródło energii (energię słoneczną).
W latach 2007-2016 wydatkowano z budżetu na ten cel 983 087 zł, systemy solarne zainstalowano w 220 nieruchomościach.
W dniach 14 – 25 listopada odbędzie się akcja monitorowania zanieczyszczeń powietrza. Pomiary zostaną przeprowadzone na rynku w Zabierzowie. Pozwoli to na wstępne określenie stanu powietrza
i da możliwość podjęcia kolejnych działań zmierzających do jego poprawy.
W ramach Stowarzyszenia Metropolia Krakowska prowadzona będzie
akcja informacyjna dotycząca postaw proekologicznych. Planowane jest
także wdrożenie nowego programu wymiany niskowydajnych i nieekologicznych palenisk. Program ten będzie funkcjonował w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Szczegółowe informacje na jego temat
będą na bieżąco udostępniane.

Będzie możliwość wpłat kartami
płatniczymi w Urzędzie Gminy
Ułatwieniem dla mieszkańców będzie możliwość dokonywanie wpłat
w Urzędzie Gminy Zabierzów kartami płatniczymi. Uchwałę w tej sprawie
podjęli radni podczas Sesji w dniu 23 września. Za pomocą kart płatniczych
będzie można dokonywać wpłat z tytułu zobowiązań cywilnoprawnych
oraz podatków. Biorąc pod uwagę powszechność stosowania kart płatniczych w regulowaniu zobowiązań, w Urzędzie Gminy Zabierzów podjęto
działania zmierzające do zainstalowania w kasie odpowiednich urządzeń
i oprogramowania umożliwiającego dokonywanie wpłat kartami.

Informacja w sprawie
planowanej reformy oświaty
Janina Wilkosz- dyrektor GZEAS informuje, iż na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej- www.men.gov.pl są
projekty 2 ustaw związanych z planowaną reformą oświaty:
ustawa Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe
i ustawa Prawo oświatowe, z dnia 16 września 2016 r.
Projekty
są
poddane
konsultacjom
społecznym. W związku z tym można kierować uwagi na temat projektów bezpośrednio do Ministerstwa.
Po publikacji ustaw w Dzienniku Ustaw, w szkołach gminy
Zabierzów odbędą się spotkania informacyjne z rodzicami,
o czym z wyprzedzeniem powiadomią Państwa Dyrektorzy
Szkół.

Gmina Zabierzów ma największy udział w inwestycjach na
drogach powiatowych
Na wspólne z Powiatem Krakowskim inwestycje na drogach powiatowych Gmina Zabierzów wydała w 2016 roku
prawie 1 mln 750 tys. zł. Jest to największa kwota wśród
wszystkich gmin powiatu krakowskiego. Tu stosuje się następujące zasady współpracy: przy realizacji odtworzenia
warstw jezdnych nawierzchni wraz z renowacją odwodnienia
– udział finansowy Gminy Zabierzów wynosi 40% wartości
robót; zadania mające na celu poprawę bezpieczeństwa i stanu
technicznego dróg powiatowych przewidują udział Gminy na
poziomie 50% wartości inwestycji; przy budowie chodników,
budowie chodników wraz z odwodnieniem – udział Gminy
to 60%.
Największe inwestycje realizowane w ramach IS-ów
w 2016 roku to m.in.: przebudowa drogi powiatowej nr 2122K
wraz z budową chodnika w Nielepicach; budowa chodnika
w ciągu drogi powiatowej 2128K w Brzezince; budowa chodnika przy ul. Jurajskiej w ciągu drogi powiatowej nr 2131K
w Bolechowicach.
W piśmie do Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego, Gmina Zabierzów wnioskuje o wspólną realizację następujących
inwestycji: kontynuacja przebudowy drogi powiatowej wraz
z budową chodnika w Nielepicach i w Balicach, poprawę
odwodnienia drogi powiatowej 2128K w Rudawie, remont
nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem w Młynce.
Wnioskowano też o rozpoczęcie prac projektowych odcinków
chodników w: Burowie, Więckowicach, Zelkowie, Brzoskwini, chodnika między Brzezinką i Rudawą oraz przebudowę
skrzyżowania w Niegoszowicach.

Ustanowiono użytek ekologiczny „Uroczysko Podgołogórze” w Rząsce
Ożywioną dyskusję podczas Sesji Rady Gminy Zabierzów w dniu 23 września 2016 wywołała propozycja ustanowienia użytku ekologicznego „Uroczysko Podgołogórze” w Rząsce. Użytek ekologiczny to obszar chroniony, a szczególnym celem ochrony terenu w Rząsce jest
zachowanie stanowisk i siedliska fiołka bagiennego, objętego ścisłą ochroną gatunkową. Przeciwko tej propozycji wypowiedzieli się współwłaściciele terenu, na którym wybudowali osiedle Sarni Stok, twierdząc, że chroni się tam wystarczająco przyrodę a dodatkowa ochrona jest
zbędna. Ponadto nie ma pewności, czy występująca tam roślina jest rzeczywiście cennym fiołkiem bagiennym. Radny Wojciech Stępień, który
od 35 lat mieszka w tamtej okolicy mówił, że dawniej mieszkańcy traktowali teren jako rekreacyjny, chodzili tam na spacery, kąpali się w stawach, było pięknie i zielono. Po wybudowaniu osiedla Sarni Stok, teren został ogrodzony, a mieszkańcy nie mogą nawet zobaczyć sławetnego
fiołka bagiennego. Są rozżaleni i boją się, że powstaną tam następne budynki. Zastępca wójta Bartłomiej Stawarz poinformował, że właściciele
Sarniego Stoku składają do Urzędu Gminy kolejne pisma o zagospodarowanie terenu poprzez organizację pola namiotowego, budowę rezydencji i mieszkań. W głosowaniu radni podjęli uchwałę o ustanowieniu użytku ekologicznego „Uroczysko Podgołogórze” w Rząsce.

„Podróż dookoła świata”
w zabierzowskich świetlicach
W gminie Zabierzów działają 22 świetlice środowiskowe o profilu opiekuńczo – wychowawczym. Trzygodzinne zajęcia odbywają się popołudniu,
dwa razy w tygodniu. Od ferii zimowych do wakacji zajęcia wzbogacane są
o integracyjny cykl zwany Triadą, obejmujący 3 formy działania: świątynia,
której celem jest kształtowanie pozytywnych cech; teatr – poszerzanie wiedzy; stadion – podnoszenie sprawności fizycznej. Każdego roku Triada ma
inny temat. W tym roku była to „Podróż dookoła świata”. Chodziło o przybliżenie młodzieży różnych kultur i zwyczajów. Działalność świetlic jest
oceniana, punktowana i podsumowywana podczas wakacji. Podsumowanie
tegorocznej Triady odbyło się 24 września w Dolinie Będkowskiej. Puchar
Wójta Gminy Zabierzów zdobyła świetlica środowiskowa w Pisarach prowadzona przez Małgorzatę Kasprzyk, II miejsce zajęła świetlica z Nielepic, III – świetlica z Niegoszowic. W części artystycznej uczestnicy zajęć
w świetlicach prezentowali spektakle, piosenki i wiersze związane z tematem
„Podróż dookoła świata”. Przygotowane na spotkanie potrawy także oparte
były o przepisy z różnych kuchni świata.

Ankieterzy na ulicy lub telefonicznie
zapytają o zjawisko przemocy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie od września 2016 roku
realizuje Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – edycja
2016” – KARUZELA. Celem tego projektu jest podniesienie świadomości
społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz promowanie metod
wychowawczych bez użycia przemocy. Podstawą do podjęcia efektywnych
i skutecznych działań zapobiegających niepożądanym zjawiskom związanych
z przemocą jest zdiagnozowanie tego zjawiska. Dlatego w najbliższym czasie
do 500 mieszkańców naszej gminy zwrócą się ankieterzy – osobiście lub telefonicznie, pytając o stosunek tych osób do kwestii przemocy i znajomość tego
zjawiska. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie zwraca się
z prośbą do mieszkańców gminy Zabierzów o wyrażenie zgody na przeprowadzenie badań i udzielenie odpowiedzi ankieterom. Więcej informacji w GOPS
pod nr tel. 12 285 14 13.

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Radwanowicach otrzymał imię
Kard. Franciszka Macharskiego
W dniu 3.10.2016 Środowiskowy Dom Samopomocy w Radwanowicach
otrzymał imię śp. księdza kardynała Franciszka Macharskiego. Uroczystość
rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. Św. Brata Alberta pod przewodnictwem Biskupa Jana Zająca. Po mszy przybyli goście w asyście pocztu sztandarowego udali się przed budynek Środowiskowego Domu Samopomocy, gdzie
odbyło się uroczyste odsłonięcie pamiątkowej podobizny ks. Kardynała Franciszka Macharskiego. Ksiądz Biskup wraz z prezesem Fundacji ks. Tadeuszem
Isakowiczem – Zaleskim dokonali aktu przecięcia symbolicznej wstęgi.
Środowiskowy Dom Samopomocy jest najmłodszą z radwanowickich placówek Fundacji im. Brata Alberta. Działa od 2011 roku zapewniając obecnie wsparcie 35 osobom niepełnosprawnym intelektualnie i z zaburzeniami
psychicznymi. Odbywają się tu zajęcia polegające na uczeniu umiejętności
życia codziennego, terapia zajęciowa oraz rehabilitacja. Dom oferuje pomoc
mieszkańcom pięciu gmin: Zabierzowa, Krzeszowic, Liszek, Czernichowa
i Wielkiej Wsi. Jest to pierwsza instytucja, która otrzymała imię zmarłego niedawno Kardynała Franciszka Macharskiego. Ks. Kardynał Macharski bywał
w Radwanowicach bardzo często, uczestniczył w uroczystościach, spotkaniach świątecznych, okazywał niezwykłą życzliwość podopiecznym Fundacji
im. Brata Alberta.

Jeśli w rodzinie źle się dzieje,
pomoże asystent
Zadaniem asystenta rodziny jest towarzyszenie rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji życiowej, w jakiej z różnych przyczyn znalazła się
rodzina. Asystentura rodziny nie polega na wyręczaniu
poszczególnych członków rodzin z ich obowiązków jak
również różnych czynności związanych z załatwianiem
spraw urzędowych, lecz na wsparciu, towarzyszeniu rodzinie. Głównym celem pracy z rodziną jest podniesienie
umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenia
gospodarstwa domowego, radzenia sobie z sytuacjami
dnia codziennego rodziców lub opiekunów dzieci. Podczas spotkań (jedno lub więcej w tygodniu) asystent może
wskazywać prawidłowe zachowania a także modelować
zachowania i relacje w rodzinie.
Na terenie gminy Zabierzów usługi wspierające rodzinę świadczą asystenci rodziny zatrudnieni w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie. Jeżeli któraś
z rodzin chciałaby skorzystać z pomocy asystenta, powinna zgłosić się do GOPS. Na wszystkie pytania dotyczące
tej formy pomocy odpowiedzi udzielą pracownicy socjalni
– tel. 12 285 14 13 lub e-mail: gops@zabierzow.org.pl

Doposażenie OSP Balice
i OSP Rząska
Podczas spotkania w Urzędzie Gminy Zabierzów
w dniu 6 października zastępca wójta Bartłomiej Stawarz
przekazał strażakom z OSP Balice zestaw do ratownictwa
przedmedycznego oraz komplet ubrań bojowych (kurtka
i spodnie) a strażakom z OSP Rząska – 2 hełmy, 2 komplety ubrań i 4 pary rękawic bojowych.
Sprzęt i wyposażenie o wartości 15 370 zł zostały zakupione w połowie za środki otrzymane w formie dotacji
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w konkursie „BEZPIECZNA MAŁOPOLSKA 2016”
oraz w połowie z budżetu Gminy Zabierzów.

Rozszerzenie aglomeracji
Kraków – dla rozbudowy
sieci kanalizacyjnej
Podczas Sesji Rady Gminy Zabierzów w dniu
23.09.2016 pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie rozszerzenia terenu aglomeracji Kraków o dodatkowe tereny w gminie Zabierzów, gminie Zielonki i mieście Kraków. Aglomeracja Kraków obejmuje w naszej gminie następujące
miejscowości: Bolechowice, Brzezie, Karniowice, Kobylany, Kochanów, Rząska, Szczyglice, Ujazd, Więckowice,
Zabierzów, Zelków. Projekt uchwały umożliwi pozyskanie
środków zewnętrznych na poprawę funkcjonowania gospodarki ściekowej. Na terenie gminy Zabierzów przewiduje się budowę 5,44 km sieci kanalizacyjnej dla obsługi
617 stałych mieszkańców aglomeracji na terenie miejscowości: Bolechowice – 0,41 km, Brzezie – 0,8 km, Karniowice – 2,41 km, Ujazd – 0,55 km, Zabierzów - 0,72 km
i Zelków – 0,55 km sieci kanalizacyjnej.

Budujemy, remontujemy
Trwa budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 774 w Balicach na odcinku od ul.
Józefa Kruka do przepompowni ścieków. Powstanie tu ok. 700 m chodnika. Inwestycja realizowana jest w ramach Inicjatyw Samorządowych:
współfinansowana jest przez Gminę Zabierzów
i Województwo Małopolskie. Planowany termin
zakończenia to połowa listopada br.
Dodajmy, że w przyszłym roku planuje się
budowę ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż tej
drogi – ul. Kmity po stronie rzeki Rudawy, na
odcinku od drogi powiatowej do drogi krajowej.
Dobiega końca budowa ok. 500m odcinka
chodnika przy drodze powiatowej nr 2128K
w Brzezince. Ta inwestycja także powstaje
w ramach IS-ów, a współfinansowana jest przez
Gminę Zabierzówi Powiat Krakowski.
W 80% wykonano zaplanowane na bieżący
rok prace melioracyjne w naszej gminie. Obecnie wykonywane są jeszcze roboty odwodnieniowe
w Nielepicach, Aleksandrowicach i Balicach.
Trwają przygotowania do realizacji trzech
inwestycji: budowy parkingu przy budynku
gminnym w Więckowicach, budowy chodnika przy ul. Kluczwody oraz przebudowy drogi gminnej (prowadzącej w stronę
kościoła w Morawicy) w Aleksandrowicach.
Wstępna koncepcja budowy chodnika przy ul.
Kluczwody została skonsultowana z radnymi
i mieszkańcami, co umożliwi prawdopodobnie
rozpoczęcie realizacji w przyszłym roku. Realizacja pozostałych dwóch inwestycji uzależniona
jest od tego, czy znajdą się one w przyszłorocznym budżecie.
Powstaje koncepcja ścieżek rowerowych
na terenie gminy Zabierzów. Opracowanie dokumentacji ma zostać ukończone do 12.12.2016.
W dniu 29.09.2016 Urząd Gminy podpisał
umowę z wyłonionym w przetargu biurem „Prosta Projekt” na opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. Przebudowa ul. Jeziorańskiej w Brzeziu na odcinku od skrzyżowania
z ul. Narodową do cmentarza. Projekt ma zostać wykonany do końca marca 2017.
Także do końca marca powstanie projekt przebudowy ul. Rycerskiej w Karniowicach na odcinku od skrzyżowania
z ul. Widokową do zjazdu w okolicy boiska sportowego.
W dniu 11.10.2016 została podpisana umowa przez Urząd Gminy Zabierzów z wyłonioną
w przetargu firmą „Jasińska Malec Architekci” na wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania części działki 705/1
w Bolechowicach. Teren o powierzchni ok. 40 ar
zostanie przeznaczony na plac zabaw.

Wójt Gminy Zabierzów zaprasza wszystkich mieszka•ców na
wspólne !piewanie pie!ni patriotycznych 11 listopada na Rynku
w Zabierzowie.
W programie: 17.00 - Msza !w. w intencji Ojczyzny – ko!ció" !w.
Franciszka z Asy#u w Zabierzowie; 18.00 – Przemarsz z ko!cio"a
na Rynek w Zabierzowie; 18.15 – Wspólne !piewanie pie!ni
patriotycznych oraz inscenizacja dzia"ania punktu
werbunkowego Legionów Polskich.

Za spalanie liści, gałęzi na działce można
zostać ukaranym!
Urząd Gminy informuje, że za spalanie liści i gałęzi na działce grożą sankcje karne.
Na podstawie art. 191 ustawy o odpadach ”Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie
przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.”
Poza powyższym, na podstawie art. 82 § 1 ustawy Kodeks wykroczeń „Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się (…) podlega
karze aresztu, grzywny albo karze nagany.”

Konsultacje planów zagospodarowania
przestrzennego
Po zakończeniu wyłożenia do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Bolechowice, Brzezie, Ujazd, Zelków istnieje możliwość składania uwag do 14 listopada 2016.

Dobry czas na biznes – wsparcie dla osób
powyżej 30 roku życia
Jeśli od dawna szukasz pracy, masz więcej niż trzydzieści lat, chcesz być swoim szefem i mieszkasz w powiecie krakowskim weź udział w projekcie Małopolskiej Agencji
Rozwoju Regionalnego (MARR). Wsparcie obejmuje: szkolenia, doradztwo i bezzwrotną dotację w wysokości do 24 500 zł. Można także otrzymać roczne bezpłatne
indywidualne i profilowane wsparcie doradcze w zakresie księgowości, prawa i utrzymania firmy na rynku. Celem jest otworzenie 700 działalności gospodarczych. Okres
realizacji projektu to 36 miesięcy. Planowane jest 5 naborów w odstępach co 2 miesiące.
Szczegóły znajdą Państwo na stronie MARR: www.marr.pl

Bądź na bieżąco dzięki newsletterowi
i systemowi SMS
Chcesz być na bieżąco informowany o wydarzeniach, nowościach? Dopisz się do
biuletynu na www.zabierzow.gmina.pl.
Dodatkowo zachęcamy również do skorzystania z powiadamiania SMS-owego
mieszkańców gminy o sytuacjach kryzysowych, ostrzeżeniach meteorologicznych,
utrudnieniach drogowych związanych z wykonywanymi pracami a także zebraniach
wiejskich i innych ważnych wydarzeniach i sprawach w naszej gminie. Aby dołączyć
do systemu powiadamiania należy wysłać sms zgodnie z instrukcją zamieszczoną na
stronie www.zabierzow.org.pl/system-powiadamiania-sms/.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że w nocy 24/25.11.2016 pomiędzy godz. 22.00 a 5.00
droga krajowa nr 79 będzie całkowicie zamknięta pod wiaduktem w Zabierzowie. Wyznaczony zostanie objazd
drogą wojewódzką nr 774.
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