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Ogłoszono przetarg na projekt
obwodnicy Zabierzowa!

20 maja na Rynku w Zabierzowie minister Andrzej Adamczyk ogłosił przetarg na projekt obwodnicy Zabierzowa. W obecności wójt Elżbiety Burtan, wicemarszałka Łukasza Smółki, starosty Wojciecha Pałki oraz dyrektora krakowskiego Oddziału GDDKiA Tomasza Pałasińskiego uroczyście ogłoszono tak
ważny krok dla budowy tej strategicznej inwestycji dla gminy Zabierzów oraz
całego regionu. Przy tej okazji minister Adamczyk podziękował wójt Elżbiecie
Burtan za dotychczasową owocną współpracę samorządu przy realizacji tego
przedsięwzięcia. Oferty w przetargu można składać do 24 czerwca. Wykonawca
następnie będzie miał 17 miesięcy na przygotowanie projektu i uzyskanie decyzji ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej).
Inwestycja obejmuje budowę obwodnicy długości 10,2 km z trzema skrzyżowaniami. Na pierwszym odcinku w Zabierzowie zaplanowano dwukomorowy
tunel o długości 370 metrów a w dalszym przebiegu 13 obiektów mostowych.
Planowane rozpoczęcie prac w terenie jest na rok 2021 a zakończenie inwestycji
na rok 2023. Więcej informacji na temat obwodnicy Zabierzowa można znaleźć
na specjalnej stronie GDDKiA pod adresem: www.dk79-zabierzow.pl.

Rozprawa administracyjna w sprawie
budowy nowej drogi startowej na lotnisku
Wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. Budowa nowej drogi
startowej na lotnisku Kraków Balice to temat rozprawy administracyjnej, która
odbędzie się w dniu 14 czerwca 2019 o godz. 11.00 w sali konferencyjnej na
I piętrze w budynku administracyjnym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad – Oddział Kraków przy ul. Mogilskiej 25 w Krakowie. Rozprawa
jest otwarta dla społeczeństwa.
Wydanie decyzji środowiskowej jest warunkiem zaplanowanej przez MPL
budowy nowej drogi startowej dla samolotów. Ponieważ sprawę decyzji środowiskowej przekazano Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska
w Kielcach, pierwotnie planował on zorganizowanie rozprawy w Kielcach.
Jednak Wójt Elżbieta Burtan wielokrotnie występowała do RDOŚ w Kielcach
o przeprowadzenie rozprawy w Krakowie lub w Zabierzowie, aby ułatwić udział
w niej mieszkańcom zainteresowanym kierunkami rozbudowy lotniska. RDOŚ
w Kielcach przychylił się do tych próśb i w dniu 8 maja wydał obwieszczenie
o przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej w Krakowie. Na ostatniej stronie
Dodatku publikujemy apel o udział w spotkaniu skierowany do mieszkańców
przez Stowarzyszenie Przyjazne Lotniska.

Petycja do Premiera
w sprawie rejestracji
i przeglądów kotłów
W dniu 14.05.2019 r. podczas Walnego Zebrania
Członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, którego Wiceprezesem jest Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta
Burtan, Włodarze zrzeszonych Gmin wystosowali petycję do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego o wprowadzenie obowiązku rejestracji i okresowych
przeglądów kotłów na paliwo stałe od września 2019
roku.
Obecnie obowiązujące przepisy prawne nie dają
samorządowi gminnemu uprawnienia do pozyskania
od właściciela budynku informacji o sposobie ogrzewania budynku w szczególności w przypadku, w którym
budynek ogrzewany jest kotłem na paliwo stałe. Wprowadzenie nowego przepisu zapewni dostęp do aktualnej
informacji o ilości i stanie technicznym kotłów na paliwa
stałe, które są stosowane do ogrzewania mieszkań i budynków.

Wymień piec na proekologiczny
z dotacją! Dowiedz się więcej
w nowym punkcie informacyjnym.
Informacje o PONE oraz o innych programach
dotacyjnych udzielane są w punkcie informacyjnym
w budynku Urzędu Gminy Zabierzów, Rynek 1. Można
tu dowiedzieć się, jak skorzystać z dofinansowania na
wymianę paleniska w ramach programów oferowanych
mieszkańcom gminy Zabierzów oraz pobrać wnioski
dotyczące wszystkich programów i uzyskać pomoc
w ich wypełnieniu.
Punkt informacyjny znajduje się przy wejściu do
Urzędu Gminy, p. 0.1A i jest czynny od 8.00 do 12.00
w dniach pracy Urzędu.

Nowy punkt informacyjny
przy wejściu do UG Zabierzów

Dotacja na budowę boiska w Pisarach
W konkursie Urzędu Marszałkowskiego „Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno – Sportowa MIRS” Gminie Zabierzów przyznano 168
tys. zł na budowę boiska w Pisarach. To jedna z najwyższych dotacji
w województwie małopolskim. W konkursie dofinansowano 70 inwestycji na łączną kwotą 9 mln zł.
W Pisarach kontynuowana jest budowa boiska wielofunkcyjnego ze
sztuczną – poliuretanową nawierzchnią. Na boisku zostaną zamontowane bramki do piłki nożnej i ręcznej, stojaki do koszykówki, siatki do tenisa
i piłki siatkowej. Powstanie dojście do boiska w postaci chodnika
z kostki betonowej i ścieżek żwirowych. Ustawione też zostaną ławki
i stojaki na rowery.
Szacowany koszt inwestycji to ok. 380 tys. zł, w tym 168 tys. zł,
które Gmina otrzyma w ramach konkursu MIRS. Boisko powstanie
w 2019 roku i będzie uzupełnieniem istniejącej już infrastruktury spacerowo – rekreacyjnej, w skład której wchodzą alejki spacerowe, zrewitalizowany staw, placyk z pomnikiem, ławki i zieleń.

Dofinansowanie remontu willi
w Kochanowie

„Małopolskie remizy 2019” - to hasło konkursu zorganizowanego
przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Gminie
Zabierzów przyznano w tym konkursie kwotę 48 tys. zł jako dofinansowanie budowy remizy OSP w powstającym w Rudawie budynku
Centrum Kultury.
To jedna z najwyższych dotacji przyznanych przez Urząd Marszałkowski. W sumie dofinansowano 122 powstające remizy kwotą ok.
4,4 mln zł.

Gmina Zabierzów otrzymała dofinansowanie w wysokości
130 000 zł na prace konserwatorskie dla zadania „Kochanów, zespół Willi Lubomirskich” – to jedna z największych kwot przyznana na 2019 r. przez Sejmik Województwa Małopolskiego wśród
83 dotacji na realizację zadań obejmujących prace remontowo –
konserwatorskie przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków.
Podczas spotkania z Wicemarszałkiem Łukaszem Smółką,
symboliczny czek na dofinansowanie odebrał w imieniu gminy
Zabierzów zastępca wójta Bartłomiej Stawarz.
Willa w Kochanowie to zabytkowy, drewniany dworek myśliwski książąt Lubomirskich. Koszt remontu wyniesie prawie
2 mln 900 tys. zł. Prace remontowe zalecił konserwator zabytków.
Gmina Zabierzów wykonała projekt konserwatorski. Pierwszy
etap prac, który został wykonany w zeszłym roku obejmował remont cokołu, belki podwalinowej i fundamentów zewnętrznych.
Etap II obejmuje między innymi: wykonanie prac rozbiórkowych, remont, renowację i zabezpieczenie konstrukcji, remont
dachu, renowację elementów snycerskich, odtworzenie stolarki
zewnętrznej okiennej i drzwiowej, wykonanie elewacji, odtworzenie schodów zewnętrznych, wykonanie kanalizacji deszczowej
i sanitarnej.
Obecnie, po przeprowadzeniu prac rozbiórkowych, przystąpiono do naprawy konstrukcji budynku. Wokół willi ustawione
zostały rusztowania potrzebne do remontu elewacji. Zlecono wykonanie stolarki zewnętrznej – powstające okna i drzwi wykonywane są na wzór istniejących. Przygotowywane są też rzeźbione
elementy dekoracyjne. Wszelkie prace przebiegają pod nadzorem
konserwatorskim.

Sąd oddalił apelację Gminy
Zabierzów ws. budowy nowego pasa
na lotnisku w Balicach

Ogłoszono przetarg na
wykończenie zaplecza sportowego
w Aleksandrowicach

23 maja 2016 roku wspólnicy spółki Kraków Airport zarządzającej
portem lotniczym w Balicach zatwierdzili dokument określający perspektywy rozwojowe lotniska, zakładający m. in. budowę nowej drogi
startowej. Jednak uchwała dotycząca Planu inwestycyjnego została
zaskarżona do sądu przez Gminę Zabierzów, która nie zgadza się z realizacją nowej drogi startowej w wariancie północnym. Sąd I instancji
oddalił powództwo uznając, iż podjęta uchwała nie narusza prawa, ani
nie krzywdzi Gminy Zabierzów. Kraków Airport nie działał na szkodę
gminy Zabierzów, podejmując decyzję o realizacji nowej drogi startowej. Sąd Apelacyjny w Krakowie w dniu 16 maja 2019 podtrzymał
to stanowisko, podkreślając iż w interesie zarządzającego lotniskiem
jest posiadanie dokumentów strategicznych. Wyrok jest prawomocny.
Przysługuje od niego skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

W Aleksandrowicach powstał budynek zaplecza sportowego
przy boisku klubu sportowego Topór Aleksandrowice. Budynek
doprowadzony jest do stanu developerskiego. To zakończenie II
etapu budowy. W maju ogłoszono przetarg na wykonanie III –
ostatniego etapu budowy, który obejmie prace wykończeniowe
i zagospodarowanie terenu.
Budynek zaplecza sportowego ma 270 m2 powierzchni użytkowej, posiada 3 kondygnacje. Zaplanowano w nim dwie szatnie,
pokój trenera, pokój sędziów, salę spotkań, pomieszczenie magazynowe, a na poddaszu – siłownię. Zaplecze klubu sportowego
Topór w Aleksandrowicach zostanie oddane do użytku pod koniec
2019 roku.

Dofinansowanie remizy OSP
w Rudawie

W Kleszczowie powstaje
budynek świetlicy
W Kleszczowie na działce nr 24/1 powstaje świetlica wiejska. Budynek przed końcem czerwca zostanie doprowadzony do stanu developerskiego. Niezwłocznie będzie ogłoszony przetarg na prace wykończeniowe i zagospodarowanie terenu wokół budynku. W Kleszczowie
powstaje parterowy budynek o nowoczesnej formie architektonicznej
i powierzchni użytkowej 244 m kw. W budynku znajdzie się sala główna z zapleczem i sceną, szatnie i sanitariaty, świetlica, sala gier, biuro
sołtysa i zaplecze techniczne. Świetlica w Kleszczowie zostanie oddana do użytku pod koniec tego roku.

Zamknięte drogi podczas
półmaratonu 9 czerwca 2019
Serdecznie zapraszamy do udziału w XV Jurajskim Półmaratonie o Puchar Wójta Gminy Zabierzów.

Informujemy, że w związku z odbywaniem się zawodów w dniu 9 czerwca 2019r., na trasie biegu będzie
obowiązywał zakaz ruchu w godzinach 10.00 – 13:00.
Przebieg trasy: pętla – start w Rudawie obok stacji benzynowej,
następnie przez centrum Rudawy oraz miejscowości Brzezinka,
Więckowice, Zielona Mała, Bolechowice, Karniowice, Kobylany, Dolina Będkowska, Brzezinka do Rudawy.

Zmiany w 500+ od 1 lipca 2019
Zgodnie z zapowiadanymi przez rząd zmianami w przyznawaniu świadczenia wychowawczego od 1 lipca 2019 r. będzie przysługiwało ono na każde dziecko do 18. roku życia, bez uwzględnienia kryterium dochodowego.
Planowane jest również zlikwidowanie wymogu ustalenia alimentów od
drugiego rodzica w przypadku składania wniosku o świadczenie przez osobę samotnie wychowującą dziecko.
Kolejną zmianą będzie wprowadzenie 3-miesiecznego terminu na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko.
Wypłata tego świadczenia po złożeniu wniosku w tym terminie będzie następować z wyrównaniem od dnia narodzin.
Projekt zmian przewiduje również rezygnację z wydawania decyzji
administracyjnej o przyznaniu prawa do świadczenia. Osoba, której przyznane zostanie świadczenie, otrzyma o tym informację przesłaną na adres
poczty elektronicznej. Gdy adres poczty elektronicznej nie zostanie podany
we wniosku, informację będzie można również odebrać osobiście.
Wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego będzie
można składać od 1 lipca br. w formie elektroniczne, natomiast od 1 sierpnia br. osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie.
Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na dziecko, na
które jeszcze nie otrzymuje się świadczenia, wniosek należy złożyć w okresie od 1 lipca do 30 września 2019 r. – świadczenie zostanie przyznane
z wyrównaniem od 1 lipca. Jeśli wniosek zostanie złożony po 30 września
2019 r. świadczenie zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku.
Wypłata świadczeń w oparciu o wnioski złożone do 31 sierpnia 2019
r. nastąpi do końca października 2019 r. Natomiast wypłata świadczeń
w oparciu o wnioski złożone w kolejnych miesiącach nastąpi w terminie
3 miesięcy od daty złożenia wniosku.

30 kolejnych oczyszczaczy powietrza
Gmina Zabierzów wyposaża szkoły i przedszkola w oczyszczacze
powietrza. W 2017 r. ze środków Gminy zakupionych zostało 16 urządzeń poprawiających jakość powietrza. Dodatkowo pozyskane zostało
12 oczyszczaczy powietrza dla szkół i przedszkoli od 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.
Szkoła w Rząsce pozyskała 10 szt. oczyszczaczy powietrza od stowarzyszenia „Na 6+”. Fundusz sołecki w Zabierzowie przeznaczył w 2018r.
środki finansowe na zakup 5 sztuk oczyszczaczy. Dodatkowo, ze środków
własnych szkół zostały zakupione 2 urządzenia.
Kolejne 30 oczyszczaczy zostało pozyskane przez Gminę Zabierzów
w maju 2019 r. Są one obecnie instalowane w pomieszczeniach klasowych.
Tak więc we wszystkich szkołach na terenie gminy znajdują się urządzenia
oczyszczające powietrze w liczbie 76 sztuk.

Dodatkowe zajęcia rehabilitacyjne w
Klubie Senior+ w Zabierzowie
W ostatnim czasie Klub Senior+ z Zabierzowa wzbogacił się o nowy
sprzęt do zajęć ruchowych. Od maja 2019 r. seniorzy korzystają - oprócz
dotychczas dostępnych materacy czy rowerków - z piłek, taśm i dysków
rehabilitacyjnych. Zajęcia, w których mogą brać udział osoby nieaktywne
zawodowo powyżej 60 roku życia odbywają się w czwartki oraz piątki
w godzinach od 8 do 12. Sprzęt wykorzystywany jest także podczas pozostałych zajęć klubowych – w poniedziałki i wtorki (od godz. 10.00).
W szczególnie uzasadnianych przypadkach możliwe jest zapewnienie
transportu na zajęcia. Dodatkowe informacje można uzyskać u p. Jadwigi
Kalemby tel. 696 836 747.

Gospodarka odpadami –
warunki zwolnienia z opłat
za dzieci
Na prośbę Czytelników ponownie wyjaśniamy dość
skomplikowaną kwestię zwolnienia z opłat za odbiór odpadów komunalnych. Zwolnienie z opłaty przysługuje właścicielom nieruchomości w zakresie opłaty za trzecie i każde kolejne dziecko w wieku do 18 roku życia oraz dziecko
uczące się w szkole lub szkole wyższej, które nie ukończyło
25 roku życia (pod warunkiem, że pierwsze i drugie dziecko
również jest w wieku do 18 roku życia lub uczy się w szkole
lub szkole wyższe, a nie ukończyło 25 roku życia). Chodzi
o to, że zwolnienie z opłat za trzecie i kolejne dziecko dotyczy rodzin, w których pierwsze i drugie dziecko, a także
kolejne jest w wieku do 18 roku życia albo ukończyło 18 lat,
ale nie ukończyło 25 lat - jeśli dzieci te uczą się w szkole lub
w szkole wyższej.
Aby jednak skorzystać ze zwolnienia trzeba – oprócz
wspomnianych powyżej kryteriów – spełnić następujące
warunki: - posiadać niski miesięczny dochód rodziny nieprzekraczający kwoty 528 zł na osobę; - dwa razy w roku
(do 30 stycznia i do 30 sierpnia) składać w Urzędzie Gminy
Zabierzów dokumenty uprawniające do zwolnienia tj.:
1) oświadczenie właściciela nieruchomości stanowiące
załącznik do uchwały Nr VII/53/15 Rady Gminy Zabierzów
z dnia 29 maja 2015 r.,
2) zaświadczenie Kierownika GOPS w Zabierzowie
o spełnianiu warunku dochodowego rodziny,
3) dokumenty potwierdzające fakt pobierania nauki
przez dzieci.
Żeby skorzystać ze zwolnienia w okresie od września
2019 r. do stycznia 2020 r., dokumenty należy złożyć w terminie do 30 sierpnia 2019 r., następnie, aby skorzystać ze
zwolnienia w okresie od lutego 2020 r. do sierpnia 2020r. dokumenty należy złożyć do 30 stycznia 2020 r.
Jeżeli rodzina spełnia powyższe warunki, to wraz z dokumentami uprawniającymi do zwolnienia składa w Urzędzie
Gminy deklarację, w której wpisuje łączną liczbę osób zamieszkujących nieruchomość, w tym również dzieci, niezależnie od tego, czy ma za nie płacić, czy – nie. Opłatę ustala
natomiast w niższej wysokości – pomniejszając liczbę mieszkańców o dzieci, na które przysługuje zwolnienie.
Zmiana zasad dotyczących zwolnień obowiązuje od lutego 2015 roku. Jeżeli zatem ktoś nie złożył prawidłowo wypełnionej deklaracji i odpowiednich dokumentów od 2015
roku, to obecnie obowiązany jest zapłacić zaległości. Sytuacja taka dotyczy np. rodzin, które przez cały czas płacą tylko
za pierwsze i drugie dziecko, nie wpisując w deklaracji dzieci
kolejnych. Mylące dla rodzin może być to, że od 2013 roku
tj. od wejścia w życie nowego systemu odbioru odpadów, do
stycznia 2015 roku, obowiązywała zasada, że wypełniając
deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, nie wpisywało się w niej trzeciego i kolejnego
dziecka. Za trzecie i każde kolejne dziecko nie wnosiło się
opłaty. Na podstawie obowiązujących wówczas przepisów
nie wymagano spełniania dodatkowych warunków, jakich
dopełnienie obecnie jest obligatoryjne.
Wszelkich dodatkowych wyjaśnień i informacji na
temat zwolnienia, jak i w innych kwestiach dotyczących
naliczania poboru opłat z tytułu zagospodarowania odpadów można uzyskać w Urzędzie Gminy Zabierzów – Zespole ds. Wymiaru i Rozliczania Opłaty za Gospodarowanie
Odpadami Komunalnymi, pok. 0.26, tel. (12) 283-07-54 lub
(12) 283-07-58.

Budujemy, remontujemy
Dobiega końca budowa chodnika przy ul. Śląskiej
w Rudawie. Tę inwestycję prowadzi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział Kraków.
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie rozpoczął prace przy budowie nowego przebiegu drogi
wojewódzkiej nr 774 na odcinku od Balic do granicy gminy Zabierzów i dalej – do ul. Księcia Józefa
w Krakowie.
Urząd Gminy Zabierzów ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania
terenu na cele sportu i rekreacji. Na działce nr 158
w Niegoszowicach oraz na działce nr 240 w Więckowicach ma zostać utworzony teren rekreacyjny.
W Więckowicach i Niegoszowicach zaplanowano budowę boisk wielofunkcyjnych.
Został ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia ulicznego w gminie. Dokumentacja powstanie do końca
2019 roku.

Gmina rozbudowuje szkoły
Urząd Gminy Zabierzów przygotowuje dokumentację przetargową na dokończenie przebudowy Szkoły
Podstawowej w Zabierzowie. Przedmiotem przetargu
będzie dobudowa nowego skrzydła do budynku szkolnego. W nowej części szkoły znajdzie się 6 pomieszczeń
przedszkolnych, szatnie, aula, w której odbywać się
będą różne spotkania i występy oraz świetlica pełniąca
także funkcję jadalni.
W Brzoskwini trwają prace wykończeniowe przy
dobudowanych do budynku szkoły dwóch oddziałach
przedszkolnych. Zakończenie prac planuje się we wrześniu 2019. Równocześnie prowadzone są prace remontowe w starym budynku szkoły w Brzoskwini, które zakończą się przed nowym rokiem szkolnym.
Także w Zelkowie prowadzona jest rozbudowa
szkoły. Trzykondygnacyjny budynek pomieści 5 sal lekcyjnych, kuchnię ze stołówką, świetlicę, szatnie. Wykonano tu już rozbiórkę części starej szkoły, położono
płytę fundamentową. W 2019 roku budynek zostanie
doprowadzony do stanu developerskiego.

Melioracje zgodnie z planem
Trwają prace melioracyjne na obszarze naszej gminy.
Wykonany został kanał odwodnieniowy w Kleszczowie,
umocniono rów w Niegoszowicach (tzw. Rudki) w kierunku PKP. W Młynce wykonano umocnienie skarpy
i odwodnienie. Obecnie kanał odwodnieniowy robiony
jest w Karniowicach.

„Biała sobota” 15 czerwca
w Bolechowicach
„Biała sobota” zaplanowana jest na 15 czerwca
w Szkole Podstawowej w Bolechowicach. Przeprowadzane będą badania: USG tętnic szyjnych i żył
kończyn dolnych, USG piersi i tarczycy, USG jamy
brzusznej, EKG, pomiar ciśnienia i poziomu cholesterolu oraz wykonywane przez lekarza pulmonologa –
badania pirometryczne. Więcej informacji pojawi się
wkrótce na stronie www.zabierzow.org.pl.

Inwestycje na zabierzowskich
drogach powiatowych
Powiat Krakowski przyznał w ramach IS dodatkowe środki na przebudowę drogi powiatowej 2128K w Więckowicach w kwocie 400 tys. zł. Udział
Gminy Zabierzów w tej inwestycji wyniesie 600 tys. zł, a inwestycja obejmie budowę chodnika od granicy Kobylan do skrzyżowania z ul. Słoneczną na długości
ok 555 m wraz z kanalizacją deszczową. Przyznano też środki w wysokości
90 tys. zł na przebudowę drogi powiatowej nr 2128K w Brzezince, tu udział
Gminy wyniesie 135 tys. zł. Wybudowany zostanie chodnik wraz z kanalizacją
deszczową na odcinku ok. 150 m.
Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego zlecił opracowanie trzech dokumentacji projektowych: na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej – ul. Dunajewskiego w Rudawie z drogą gminną – ul. Lipową w Niegoszowicach; projekt
budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2122K w Brzoskwini na odcinku
od Lewiatana w kierunku przysiółka Koziary; projekt budowy chodnika w Brzoskwini od skrzyżowania drogi powiatowej nr 2122K z drogą gminną nr 601713K
w stronę Nielepic. Wszystkie 3 projekty mają powstać do końca 2019 roku.
Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego zlecił przeprowadzenie audytu ruchu
drogowego na skrzyżowaniu dróg powiatowych: ul. Wyspiańskiego/Niepodległości/Polaczka w Rudawie. Audyt ma na celu podjęcie decyzji w jaki sposób
poprawić bezpieczeństwo na tym skrzyżowaniu.
Wkrótce rozpocznie się budowa przejścia dla pieszych przez drogę powiatową w rejonie Rynku w Rudawie.
Trwają czynności przetargowe na przebudowę drogi powiatowej – ul. Balickiej w Rząsce i ul. Krakowskiej w Szczyglicach. Inwestycja obejmie przebudowę jezdni, istniejących chodników, budowę nowych odcinków chodnika,
modernizację oświetlenia i kanalizacji deszczowej. Zadanie realizowane będzie
w systemie „zaprojektuj i zbuduj”. Przetarg ogłosił ZDPK, po jego rozstrzygnięciu i podpisaniu umowy z wykonawcą, rozpoczną się prace projektowe, które
trwać będą około roku, rozpoczęcie prac budowlanych nastąpi prawdopodobnie
w 2020 roku.

Na prośbę Stowarzyszenia Przyjazne
Lotniska, poniżej publikujemy apel do
mieszkańców okolic lotniska w Balicach
Do końca czerwca br. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Kielce ma
wydać decyzję dot. budowy Nowej Drogi Startowej (NDS) – oznacza to starty
i lądowania nad domami Rząski, Szczyglic i Podkamycza. Jedynie nasz masowy
i merytoryczny protest może to powstrzymać. Przyłącz się, bo stojąc dziś z boku
- jutro będziesz cierpiał sam.
Dlaczego trzeba zaprotestować:
- 5000 ludzi i 1000 domostw znajdzie się w Obszarze Ograniczonego
Użytkowania, gdzie nie obowiązują przepisy odnośnie ochrony środowiska:
przekroczone będą normy: hałasu, pyłów, czadu;
- szkoły i przedszkola mogą zostać docelowo zamknięte;
- loty będą się odbywać średnio co 5 minut w dzień oraz co 25 minut w nocy.
To nam jawnie już prognozuje Zarząd Portu Lotniczego Kraków-Balice;
- nie ma żadnej skutecznej ochrony przed hukiem samolotów;
- w Parlamencie prowadzone były i są prace legislacyjne ustaw minimalizujące odszkodowanie dla mieszkańców;
- ustawowo zniesiony został lokalny Plan Zagospodarowania Przestrzennego;
- utajniono przed społeczeństwem Plan Generalny rozbudowy lotniska
- już teraz blokowane lub cofnięte są pozwolenia na budowę.
14 czerwca o godz. 11.00 rozpocznie się rozprawa środowiskowa w siedzibie
krakowskiego oddziału GDDKiA, ul. Mogilska 25. Każdy ma prawo przyjść na tą
rozprawę, przyjdźcie z rodziną, dziećmi i znajomymi. Walczmy o jakość naszego
życia i wartość naszego dorobku !!!
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