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Oczyszczacze powietrza dla przedszkoli
We wrześniu Gmina Zabierzów pozyskała do
sal przedszkolnych 12 oczyszczaczy powietrza:
osiem do wszystkich szkół samorządowych, cztery
do przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne
niż Gmina, a to: Przedszkole Kubusiowy Świat II
w Rząsce, Radosne nutki i Pluszowy Miś
w Zabierzowie oraz przedszkole w Radwanowicach.
Oczyszczacze powietrza zostały przekazane
przez Marszałka Województwa Małopolskiego
w ramach realizacji projektu zintegrowanego
LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej. Obdarowane przedszkola i szkoły zostały
zobowiązane do przeprowadzenia akcji edukacyjnej z udziałem rodziców, dzieci i uczniów, dotyczącej zanieczyszczenia
i ochrony powietrza.

Usuwanie składowiska odpadów przy
ul. Nad Wodą w Zabierzowie
Znaczne ilości zużytej odzieży i innych materiałów jak: folie, plastiki, tworzywa
sztuczne, papier, tektury itp. jeszcze niedawno zalegały na terenie posesji przy ul.
Nad Wodą w Zabierzowie, co stwarzało ryzyko pożaru i zagrożeń sanitarno – epidemiologicznych. Obecnie odpady są usuwane. A skąd się wzięły w Zabierzowie?
W 2007 roku Starosta Krakowski wydał prywatnej spółce decyzję w zakresie
transportu i odzysku odpadów typu tekstylia i odzież. Spółka ta przy ul. Nad Wodą
rozpoczęła składowanie zużytej odzieży. W 2015 roku Starosta zmienił decyzję, dopuszczając prowadzenie działalności w zakresie odzysku i przetwarzania odpadów
typu odzież, tekstylia, plastik, szkło, guma, metal. Te odpady miały być gromadzone, przetwarzane i unieszkodliwiane. Na początku 2018 roku na działkach Nad
Wodą w Zabierzowie prywatna spółka zaczęła gromadzić odpady różnego pochodzenia, a nie usuwając ich, doprowadziła do powstania nielegalnego składowiska,
zagrażającego mieszkańcom i środowisku. Od tego czasu Urząd Gminy wspólnie
z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska, Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym oraz Starostwem Powiatowym podejmowali działania zmierzające do
likwidacji zalegających odpadów. W dniu 14 września 2018 w Urzędzie Gminy
odbyło się posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Sytuację uznano za
kryzysową. Wójt Gminy Zabierzów uruchomiła środki z rezerwy celowej - z przeznaczeniem na sfinansowanie wywozu odpadów z działki przy ul. Nad Wodą. W
dniu 17 września została podpisana umowa ze specjalistyczną firmą odbierającą
odpady. Następnego dnia firma przystąpiła do wywozu nagromadzonych odpadów
typu: zużyta odzież luzem lub w opakowaniach foliowych, folie, plastiki, tworzywa
sztuczne, papier, tektury, itp. Odpady wywożone są dużymi samochodami – Tirami.
Planowany termin usunięcia odpadów to około 2-3 tygodnie.

Ograniczenie hałasu przy
drodze ekspresowej S7
w Rząsce i Szczyglicach
W dniu 12.09.2018 Gmina Zabierzów wystąpiła
do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
o podjęcie działań mających na celu budowę ekranów
akustycznych oraz ograniczenia prędkości na odcinkach pozbawionych ekranów lub chronionych przez
ekrany w sposób nieodpowiedni. Obszary, jakich dotyczy problem to: odcinek drogi ekspresowej S7 od
węzła Radzikowskiego do wiaduktu nad drogą w ciągu ul. Krakowskiej w Rząsce; odcinek drogi ekspresowej S7 obok Szczyglic; odcinek drogi ekspresowej
S7 w okolicach ul. Półkole i Rędziny w Rząsce.
Mieszkańcy nieruchomości w sąsiedztwie drogi S7 nie są chronieni odpowiednio przed hałasem,
a na ul. Półkole i Rędziny w Rząsce, po wykonaniu
w jednym z ekranów otworu powstał efekt tzw. „tuby
akustycznej”, która zbiera i kumuluje oddziaływanie
hałasu. To oddziaływanie dotyczy nieruchomości
bezpośrednio za ekranem. Poziom hałasu jest tu teraz
wyższy niż przed budową ekranów.
W piśmie do GDDKiA Urząd Gminy wnosi o przeprowadzenie pomiarów poziomu hałasu
wzdłuż wskazanych odcinków drogi ekspresowej oraz – do czasu budowy nowych ekranów –
o wprowadzenie ograniczenia szybkości, które spowoduje, że normy hałasu nie będą przekraczane.

Powiat opóźnił budowę
chodnika w Brzeziu
W 2017r. Gmina Zabierzów zwróciła się do Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego (ZDKP) o wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej od przystanku
Kulka przy ul. Szlacheckiej do ul. Piaski w Brzeziu.
W budżecie Gminy na 2017 rok były zabezpieczone
środki na współfinansowanie przez Gminę realizacji
tego zadania. Jednak inwestycja w 2017 nie została
wykonana przez ZDPK, mimo starań Urzędu Gminy
Zabierzów. Obecnie pojawiła się szansa na budowę w
2018 roku chodnika w Brzeziu, co potwierdza ZDPK.
Dlatego gmina po raz kolejny wystosowała pismo, w
którym potwierdza gotowość do współfinansowania
tego zadania. Środki na ten cel zostały już zarezerwowane w Budżecie Gminy Zabierzów, a stosowna
uchwała o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Krakowskiego na realizację chodnika w Brzeziu
zostanie przedłożona Radzie Gminy na sesji w dniu
28.09.2018.

Zakończenie modernizacji
linii kolejowej na odcinku
Krzeszowice - Kraków
Mydlniki - pod koniec 2018r.
Trwa przebudowa linii kolejowej E30. Na odcinku między Krzeszowicami a Zabierzowem są już
dwa nowe tory oraz jeden tor między Zabierzowem
a stacją Kraków Mydlniki. Od 10 września są także
dostępne 2 nowe tory w stacji Zabierzów, co zwiększyło jej przepustowość i usprawniło ruch pociągów. Obecnie prowadzona jest modernizacja ostatniego toru w stacji Zabierzów oraz prace na szlakach
Krzeszowice - Zabierzów (korekta łuków) oraz na
szlaku Zabierzów - Kraków Mydlniki modernizacja
toru nr 1. Podróżni korzystają już z nowych peronów. W stacji Zabierzów kontynuowana jest także
modernizacja przejścia podziemnego. Obecnie odbywa się montaż trzech wind i prace wykończeniowe. Perony na przystanku w Rudawie zostały już oddane do użytkowania, prace związane z przejściem
podziemnym w Rudawie zostały zakończone. PLK
złożyły wniosek o pozwolenie na użytkowanie do
Wojewódzkiego Nadzoru Budowlanego w Krakowie. Kończą się także prace na peronie przystanku
Kraków Mydlniki Wapiennik – z jednego peronu
podróżni już korzystają.
Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
na odcinku Krzeszowice – Kraków Mydlniki, na
trasie E30 Katowice – Kraków, obejmuje również
obiekty inżynieryjne, jak mosty, wiadukty przepusty.
Większość prac w tym zakresie została wykonana.
Zmodernizowano i oddano do eksploatacji wiadukt
nad drogą krajową ( ul. Krakowska) w Zabierzowie.
Przy zmodernizowanym wiadukcie w Zabierzowie nad ul. Kolejową, trwają ostatnie prace drogowe
( nawierzchnia asfaltowa ). W październiku planowane jest wznowienie ruchu samochodowego pod
tym wiaduktem. Obiekt został podwyższony z 2,5
m do 4,5 m. Został też poszerzony ponad dwukrotnie z 6 m do 13 m i docelowo zapewni jazdę w obu
kierunkach, po dwóch pasach ruchu. Do dyspozycji
pieszych będzie dwumetrowy chodnik.
Aktualnie w Zabierzowie trwają również roboty przy ul. Dębowej pod wiaduktem. Odcinek ulicy
pod tym obiektem będzie stanowił ciąg pieszo-rowerowy, pasa dla rowerów (3,50m) oraz chodnika
(1,50m). Trwają również prace na wiadukcie drogowym w Rząsce, w ciągu ul. Topolowej polegające
na odbudowie nawierzchni drogowej w ciągu ulicy
oraz prace wykończeniowe na obiekcie. Wykonawca planuje zakończyć prace do końca września, natomiast pozwolenie na użytkowanie i dopuszczenie do
eksploatacji planowane jest na koniec października.
Efektem realizowanej inwestycji PLK, jest między
innymi poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego
i drogowego na przejazdach ( skrzyżowaniach drogi
z torami ). Na przejazdach w Pisarach, Niegoszowicach oraz Wapienniku zostaną zabudowane nowe
płyty przejazdowe oraz na dojazdach do nich zostanie wykonana nowa nawierzchnia drogowa.
Zrealizowanie inwestycji na odcinku Krzeszowice - Kraków Mydlniki planowane jest pod koniec
2018 r., a zakończenie modernizacji całej trasy Katowice – Kraków - w II połowie 2020 r.

Jest umowa na budowę świetlicy w Kleszczowie
Jak już informowaliśmy, w dniu 12.06.2018 Urząd Gminy Zabierzów odstąpił od
umowy z wykonawcą budynku wiejskiego w Kleszczowie, ponieważ wykonawca
zszedł z placu budowy. Urząd Gminy ogłosił przetarg, w którym miał zostać wyłoniony nowy wykonawca II etapu budowy budynku wiejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Do przetargu zgłosiły się dwie firmy, jednak
ich oferty opiewały na zbyt wysoką kwotę, dlatego przetarg został unieważniony.
Ogłoszono więc kolejny przetarg na budowę świetlicy wiejskiej w Kleszczowie –
etap II, ze zmniejszonym zakresem prac. W przetargu udało się wyłonić wykonawcę
inwestycji. W dniu 14 września 2018 z firmą „Porębski” z gminy Chełmiec podpisano umowę na wykonanie etapu II prac.
W pierwszym etapie zostały wykonane m.in. mur oporowy, prace fundamentowe, ściany nośne budynku – pod konstrukcję dachu, przyłącz kanalizacji sanitarnej
i przebudowa kolidującej sieci wodociągowej.
Etap II obejmuje budowę budynku z instalacjami wewnętrznymi, elewację, tynkowanie, wylewki. W Kleszczowie ma powstać budynek o powierzchni użytkowej
ponad 350 m2.

Zmiana kryteriów dochodowych
w pomocy społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie informuję, iż zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej od 1 października 2018 roku wzrasta próg dochodowy uprawniający do pobierania świadczeń z pomocy społecznej, zmianie ulega również wysokość niektórych
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego.
Od 1 października 2018 r. ustalono następujące zweryfikowane kryteria dochodowe: dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 701,00 zł; dla osoby w
rodzinie – w wysokości 528,00 zł. Maksymalna wysokość zasiłku stałego od 1 października 2018 r. to kwota 645,00 zł. Zmianie ulega również kwota dochodu z 1 ha
przeliczeniowego i wynosi 308,00 zł.

Wójt zwróciła się do MPL Balice o ekrany
akustyczne i ograniczenie ruchu nocą
W dniu 18 września 2018 wójt Elżbieta Burtan skierowała pismo do władz Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice w sprawie
ograniczenia hałasu poprzez zainstalowanie ekranów akustycznych wokół lotniska. Hałas jest uciążliwy dla mieszkańców zwłaszcza w godzinach wieczornych
i wczesnych porannych. Dodatkowo wójt Elżbieta Burtan zwróciła się o wprowadzenie zakazów startów i lądowań w godzinach od 23.00 do 5.30.

Kolejny przetarg na budowę zaplecza
sportowego w Bolechowicach
W dniu 17.08.2018 unieważniono przetarg na budowę zaplecza sportowego
w Bolechowicach – etap I. W I etapie winny zostać wykonane przekładki sieci kanalizacji deszczowej, elektrycznej, telekomunikacyjnej oraz budowa stanu surowego
zamkniętego obiektu. Do przetargu wpłynęła jedna oferta na kwotę ponad 1 mln 800
tys. zł, co przekracza o pół mln zł kwotę, jaką w budżecie Gminy Zabierzów przeznaczono na ten etap inwestycji w Bolechowicach.
Ogłoszono więc kolejny przetarg na budowę zaplecza sportowego przy boisku na
ul. Spokojnej w Bolechowicach. Termin otwarcia ofert to 24 września.
Budynek zaplecza szatniowo – sanitarnego dla zawodników oraz zaplecza
magazynowego dla boiska sportowego (etap I) powinien powstać do 30.08.2019.
W ramach tego terminu roboty do stanu „zero” winny być zrealizowane do 28 grudnia 2018, a do stanu „surowego zamkniętego” - do 30 maja 2019. Powierzchnia
użytkowa budynku wyniesie 218 m2.

Wybory samorządowe – 21 października
Wybory samorządowe, w toku których mieszkańcy gminy będą mogli głosować na osoby kandydujące na urząd Wójta Gminy
Zabierzów, radnych Gminy Zabierzów, radnych powiatu krakowskiego oraz osoby kandydujące do Sejmiku Województwa Małopolskiego zostaną przeprowadzone w niedzielę, w dniu 21 października 2018 r. Zgodnie z przepisami Kodeksu Wyborczego głosowanie
zostanie przeprowadzone w godzinach od 7.00 do 21.00.
Powtórne głosowanie może mieć miejsce w przypadku głosowania nad wyborem Wójta Gminy. Zgodnie z przepisami prawa za wybranego
na wójta uważa się tego kandydata, który w głosowaniu otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie
otrzymał wymaganej liczby ważnie oddanych głosów, czternastego dnia po pierwszym głosowaniu przeprowadza się ponowne głosowanie.
Tak więc, o ile będzie taka konieczność, II tura głosowania nad wyborem Wójta Gminy Zabierzów powinna odbyć się w dniu 4 listopada
2018r.

Numery obwodów głosowania, granice obwodów głosowania i siedziby obwodowych komisji wyborczych
1. Sołectwo Aleksandrowice - Świetlica Aleksandrowice 133
2. Sołectwo Balice - Szkoła Podstawowa Balice, ul. Szkolna 66
3. Sołectwo Brzezie, Sołectwo 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 w Zelkowie, ul. Jana Pawła II 22
7. Sołectwo Brzoskwinia - Remiza OSP, Brzoskwinia 42
8. Sołectwo Karniowice - Dom Pomocy Społecznej Karniowice, ul. Osiedlowa 10 (lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych)
9. Sołectwo Kleszczów - Świetlica Wiejska Kleszczów 110
10. Sołectwo Burów - Świetlica Wiejska, Burów 115
11. Sołectwo Kobylany - Szkoła Podstawowa Kobylany, ul. Jana Pawła II 61
12. Sołectwo Kochanów, Sołectwo Niegoszowice - Świetlica Wiejska, Niegoszowice 71
13. Sołectwo Nielepice - Szkoła Podstawowa w Nielepicach, ul. Długa 17
14. Sołectwo Radwanowice - Świetlica OSP Radwanowice, ul. 21 Lipca 56
15. Sołectwo Rudawa, Sołectwo Młynka - Szkoła Podstawowa w Rudawie, ul. Stanisława Polaczka 25 (lokal przystosowany dla osób
niepełnosprawnych)
16. Sołectwo Pisary - Świetlica Wiejska w Pisarach, ul. Płk. Pisarskiego 132
17. Sołectwo Rząska - Szkoła Podstawowa w Rząsce, ul. Krakowska 122 (lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych)
18. Sołectwo Szczyglice - Świetlica Wiejska Szczyglice, ul. Sportowa 38
19. Sołectwo Więckowice - Dom Pomocy Społecznej Więckowice, ul. Słoneczna 3 (lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych)
20. Zabierzów, ulice: Brzozowa, os. Leśna Polana, Białych Brzóz, Jodłowa, Kamienna, Kalwaryjska, Kątowa, Kmity, Krakowska 244-412
(parzyste), 229-319 (nieparzyste), Krakowska 1-223 (nieparzyste), 2-242 (parzyste), Krzyżowa, Lotniskowa, Ładna, Malinowa, Myszala,
Ogrodowa, Parkowa, Pogorzany, Polna, Południowa, Rzemieślnicza, Sadowa, Szkolna, Topolowa, Wapienna, Widokowa, Wielkie Pola,
Willowa, Zacisze, Zawiła - SCKiP Zabierzów ul. Szkolna 2
21. 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 - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zabierzowie, ul.
Kolejowa 15 (lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych)
22. Zabierzów, ulice: Bociania, Cmentarna, Dębowa, Działkowa, Kolejowa, Krótka, Kwiatów Polnych, Leśna, Nad Wodą, Norbertanek,
Niecała, os. Sienkiewicza, Piaski, Rodziny Poganów, Sportowa, Śląska 2-118 (parzyste), 1-81 (nieparzyste), Źródlana - Zespół Szkolno –
Przedszkolny w Zabierzowie, ul. Kolejowa 15 (lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych)

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych
na dzień 21 października 2018 r.
1. Termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa w dniu 8 października 2018r. (termin wydłużony w związku z art.
9 § 2 Kodeksu Wyborczego). Termin zgłoszenia zamiaru glosowanie korespondencyjnego w ponownym głosowaniu (tzw. II tura), w przypadku niezgłoszenia zamiaru przed pierwszym głosowaniem, upływa 25 października 2018 r. Zgłoszenia dokonuje się w godzinach pracy
delegatury Krajowego Biura Wyborczego obsługującego komisarza wyborczego.
2. Termin złożenia wniosku o sporządzenia aktu pełnomocnictwa upływa w dniu 12 października 2018 r.
Termin złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa w ponownym głosowaniu (tzw. II tura), w przypadku niezłożenia wniosku
przed pierwszym głosowaniem, upływa 26 października 2018 r. Wniosek należy złożyć w godzinach pracy urzędu gminy.
3. Termin złożenia wójtowi oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa upływa w dniu 19 października 2018 r. Oświadczenie należy złożyć
w godzinach pracy urzędu gminy.
Po upływie tego terminu oświadczenie takie można złożyć obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w dniu głosowania tj. w dniu 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00, pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.
4. Termin złożenia wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania w okręgu wyborczym właściwym ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania, w tym w obwodzie właściwym dla lokalu przystosowanego do potrzeb osób
niepełnosprawnych upływa w dniu 16 października 2018 r., a przed ponownym głosowaniem – w dniu 30 października 2018 r. Wniosek
należy złożyć w godzinach pracy urzędu gminy.

Budujemy, remontujemy
W dniu 3 września podpisano umowę z firmą
Martinex ze Spytkowic na przebudowę dachu budynku komunalnego wraz z instalacją odgromową w Brzoskwini. Koszt tej inwestycji to ponad
350 tys. zł, a ma ona zostać wykonana do końca
października.
Trwają czynności przetargowe na przebudowę
ulic św. Floriana, Jana Pawła II i ul. Krakowskiej w Kobylanach. Podpisanie umowy planuje się na przełomie września i października br.
Przewidziano przebudowę jezdni wraz z budową
chodnika i kanalizacji deszczowej na łącznym odcinku 275 m.
Zakończono rozbiórkę budynku w Balicach,
co umożliwi ogłoszenie przetargu na wykonanie
projektu budynku wielofunkcyjnego z częścią dla
OSP – przy skrzyżowaniu ulic Szkolnej i Krakowskiej.
Trwają czynności przetargowe na przebudowę
ulicy Krzemionki w Brzezince. Podpisanie umowy planuje się na początku października br. Przewidziano budowę chodnika najazdowego i kanalizacji deszczowej na łącznym odcinku ok. 230 m.
Firma KRZYŚ z Rząski wykonuje modernizację dróg rolniczych w miejscowościach: Bolechowice (dz. nr 310), Brzezinka (dz. nr 14),
Kobylany (dz. nr 20/4), Pisary (dz. nr 125/1).
Umowa w tej sprawie została podpisana w dniu
12 września, a przewidziany termin zakończenia
modernizacji dróg to 18 października. Modernizacja kosztować będzie 135 tys. zł.
Do końca listopada ma powstać projekt oświetlenia ulicznego ulicy Jurajskiej w Bolechowicach oraz działki gminnej nr 62/3 w Aleksandrowicach. Długość linii kablowej oświetleniowej
ulicy Jurajskiej w Bolechowicach wyniesie 2 250
m, a linii w Aleksandrowicach – 300 m. Koszt
projektu to 51 tys. zł.
Do przetargu na remont ul. Siedliski w Bolechowicach nie wpłynęła żadna oferta. Przedmiot
zamówienia obejmował przebudowę jezdni wraz
z budową chodnika i kanalizacji deszczowej na
odcinku 564 m. W dniu 7 września przetarg unieważniono.
Tzw. zapadlisko w Brzezince przez lata było
sukcesywnie zasypywane. Teraz teren został wyrównany i powstaje na nim duży parking. Pozwoli on turystom zmierzającym do Doliny Będkowskiej zostawiać tu samochody. Często osoby
wjeżdżające w głąb Dolinki tłumaczyły, że nie ma
w Brzezince miejsca na pozostawienie auta.
W październiku na wniosek mieszkańców zamontowany zostanie próg zwalniający ruch pojazdów na ul. Sportowej w Brzezince. Ustawione
zostaną też barierki przy przejściu dla pieszych na
ul. Krakowskiej w pobliżu placu zabaw ze względu na bezpieczeństwo dzieci.

Wyłoniono wykonawcę budynku
w Aleksandrowicach
Budowa zaplecza klubu sportowego Topór w Aleksandrowicach doprowadzona jest
obecnie do stanu zerowego, czyli poziomu podłogi parteru budynku. Zostały wykonane
prace zabezpieczające i naprawcze po zejściu z placu budowy poprzedniego wykonawcy. Z nowym wykonawcą, wyłonionym w przetargu podpisano w dniu 17.09.2018
umowę na wykonanie II etapu budowy. Obejmie on budynek z instalacjami, wykonanie
elewacji, tynków, wylewek. Wykonawcą inwestycji jest Konsorcjum: ATB Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne oraz Firma Ogólnobudowlana Jarkop. Po podpisaniu umowy, wykonawcy został przekazany plac budowy.

Projekt chodnika przy ul. Kluczwody w Brzeziu
Do 6 grudnia powstanie dokumentacja projektowa dla budowy chodnika wzdłuż
drogi gminnej nr 601678K – ul. Kluczwody w Brzeziu na odcinku od ul. Zarzecze (dz.
nr 77) do ul. Nad Potokiem (dz. nr 158). Łączna długość chodnika wyniesie 330 m
wraz z odwodnieniem. Dokumentację projektową przygotowuje spółka „ABS Ochrona Środowiska” z Katowic na podstawie umowy zawartej z Gminą Zabierzów w dniu
12 września 2018. Koszt opracowania dokumentacji to 93 500 zł.

Rozpoczyna się rozbudowa
ul. Rycerskiej w Karniowicach
W dniu 4 września podpisano umowę z wyłonioną w przetargu firmą Silver z Tomic
na rozbudowę drogi gminnej nr 601657K – ul. Rycerskiej w Karniowicach. To II etap
rozbudowy drogi, który zakończy się 31.10.2018. W ramach tego etapu wykonana zostanie nawierzchnia zatoki przystankowej i chodnika wzdłuż ul. Rycerskiej na odcinku
od zatoki autobusowej do ul. Modrzewiowej. Rozebrana i odtworzona będzie wiata
przystankowa, zrobione zostaną schody terenowe. Zatoka zostanie odwodniona metodą
bez wykopową do rowu znajdującego się po przeciwnej stronie ul. Rycerskiej. Przełożony zostanie gazociąg, powstanie trawnik wokół przystanku. Koszt tej inwestycji to
270 tys. zł. Wykonawcy został już przekazany plac budowy.

Remont dróg na Osiedlu Parkowym
w Balicach
W dniu 20.09.2018 Wójt Gminy Zabierzów podpisał akt notarialny w sprawie nieodpłatnego nabycia działek na Osiedlu Parkowym w Balicach. Działki zostały aktem
notarialnym nabyte od Skarbu Państwa, w imieniu którego umowę przekazania nieruchomości podpisał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Pozostały jeszcze procedury związane z formalnym przejęciem części gruntów, które gmina musi przejąć od Starostwa Powiatowego w Krakowie. Starostwo obecnie przygotowuje niezbędne dokumenty. Dopiero wtedy będzie można przystąpić do zaplanowanych prac remontowych
istniejącego układu drogowego, na który przetarg rozpisał Urząd Gminy Zabierzów.
W odpowiedzi na to ogłoszenie wpłyneły 4 oferty. Wszyscy wykonawcy proponowali
kwoty w granicach około 800 tys. zł, podczas gdy w budżecie Gminy przeznaczono na
tę inwestycję 430 tys. zł. Dlatego zostanie ogłoszony nowy przetarg o zmniejszonym
zakresie robót, tak aby wartość zamówienia nie przekroczyła zaplanowanej kwoty.

Biała sobota w Nielepicach
W dniu 29 września w godz. 9 – 14 w Szkole Podstawowej w Nielepicach zorganizowana będzie tzw. biała sobota. Lekarze specjaliści przeprowadzą badania:
USG piersi, tarczycy, jamy brzusznej, EKG i echo serca, Doppler żył kończyn dolnych. Będzie można zbadać sobie nieodpłatnie także ciśnienie tętnicze, poziom cukru
i cholesterolu.
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