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Apel Wójt Gminy Zabierzów w sprawie przekroczenia stężenia pyłów
w gminie Zabierzów
W dniu 11 listopada 2016 w ramach akcji „Małopolska bez smogu”
został umieszczony pyłomierz Krakowskiego Alarmu Smogowego na
dachu Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów. Akcja była już prowadzona w gminach Liszki, Niepołomice i Zielonki. Wykonane pomiary wykazały wysokie stężenia pyłu PM10 szczególnie
w godzinach wczesnoporannych oraz wieczornych, kiedy w domach rozpalane są piece. W dniu 04.11.2016 pomiędzy godziną 18:00 -19:00 pyłomierz ustawiony w Liszkach wskazał aż 454 ug/m3. Tego samego dnia
w godzinach 19:00 – 20:00 dane przesłane przez pyłomierz zlokalizowany
w Zielonkach wskazały 346 ug/m3. Najwyższe stężenie w Niepołomicach
zostało odnotowane 07.11.2016 w godzinach popołudniowych - 408 ug/m3
(źródło: radiokraków.pl).
Ze względu na niepokojące pomiary w sąsiednich gminach, a także ze
względu na konieczność lepszego rozeznania problemu zanieczyszczenia
powietrza, Gmina Zabierzów z własnej inicjatywy przystąpiła do akcji.
Pyłomierz pierwotnie miał zostać zlokalizowany na Rynku w Zabierzowie, jednak w celu dosadnego pokazania problemu jakości powietrza
został on umieszczony w miejscu gdzie spodziewane było zaobserwowanie największego stężenia zanieczyszczeń w całej gminie. Samorządowe
Centrum Kultury znajduje się w miejscu ścisłej zabudowy, w kierunku południowym budynki mieszkalne są ulokowane na wzgórzu, co ma wpływ
na stały napływ zanieczyszczeń. Wpływ na pomiary ma także bezpośrednie sąsiedztwo drogi krajowej 79. Zgodnie z przewidywaniami zarówno
w Zabierzowie jak i w pozostałych gminach uczestniczących obecnie
w akcji zostały przekroczone normy stężenia pyłu PM10. Jest to pył wydobywający się z kominów, szkodliwy dla zdrowia.
Poniżej przytaczamy krótkie relacje z pierwszych dni pomiaru.
14.11.2016r. - Brak wiatru oraz spadek temperatury w dniu 13.11.2016
spowodowały znaczne pogorszenie jakości powietrza w trzech badanych
miejscowościach. Po usunięciu awarii średniogodzinne wskazania pyłomierza zlokalizowanego w Mogilanach w godzinach wieczornych wskazywały wartości powyżej 150 μg/m3. Zanieczyszczenie pyłem (PM10)
przekroczyło poziom 50 μg/m3, czyli dopuszczalną granicę zarówno
w Zabierzowie jak i w Wieliczce. Średniodobowy poziom stężeń w gminie Wieliczka ponad dwukrotnie przekroczył normę i wyniósł 114 μg/m3,
podczas gdy w gminie Zabierzów odnotowano ponad trzykrotne przekroczenie poziomu dopuszczalnego (162 μg/m3).
15.11.2016r. - Wtorek to kolejny dzień, w którym stężenie pyłu (PM10)
znacząco przekroczyło dopuszczalną średniodobową wartość (tj. 50 μg/
m3) w trzech badanych gminach. Zanieczyszczenie odnotowane w gminie
Zabierzów wyniosło 242 μg/m3, w gminie Mogilany stężenie pyłów wyniosło 110 μg/m3, natomiast w Wieliczce 94 μg/m3. Dzięki intensywnym
opadom śniegu oraz śniegu z deszczem w późnych godzinach wieczornych
jakość powietrza w Mogilanach, Wieliczce i Zabierzowie poprawiła się.
16.11.2016r. - W środę zanieczyszczenie pyłem (PM10) w trzech
badanych miejscowościach po raz kolejny przekroczyło dopuszczalną
granicę, czyli poziom 50 μg/m3. Średniodobowe stężenie odnotowane
w gminie Zabierzów wyniosło 115 μg/m3, prawie o połowę niższe jednak
wciąż powyżej normy w Mogilanach 61 μg/m3. Średniodobowe stężenia
w gminie Wieliczka oscylowały minimalnie powyżej normy i wyniosły 52
μg/m3. Najwyższe średniogodzinne zanieczyszczenie pyłem odnotowano

we wszystkich trzech gminach w godzinach wieczornych, kiedy
w większości gospodarstw domowych rozpalane są piece (źródło: Jacek Peszko, Polski Alarm Smogowy)
W związku z powyższym Wójt Gminy Zabierzów apeluje
do mieszkańców Gminy o niespalanie odpadów w domowych
paleniskach! - W przypadku ogrzewania budynku paliwami stałymi proszę o możliwie efektywne i ekonomiczne opalanie wysokiej jakości opałem – mówi Wójt Elżbieta Burtan. - Kieruję apel
do radnych i sołtysów, by włączyli się w walkę o czyste powietrze.
Proszę, by mieszkańcy informowali radnych i sołtysów o przypadkach opalania domów w niewłaściwy sposób, tzn. gdy widzą,
że z komina wydobywa się czarny, dławiący dym. Tylko wspólnymi siłami możemy uporać się z tym problemem.
Do Urzędu Gminy mieszkańcy zgłaszają już takie przypadki. Cztery na pięć telefonów dotyczy firm i przedsiębiorstw. Zwrócę się do Jurajskiej Izby Gospodarczej- mówi Wójt Zabierzowa - aby do walki o czyste powietrze zaangażowała się Izba
i jej członkowie. Rozważę też możliwość zakupu pyłomierza,
byśmy stale, a nie tylko w ramach akcji „Małopolska bez smogu” mogli kontrolować czystość powietrza. Nie trujmy sami siebie! Spalanie odpadów komunalnych, tekstylnych, meblarskich
i innych jest wykroczeniem i zgodnie z art. 71 ustawy o odpadach
podlega karze aresztu lub karze grzywny.
W ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy
Zabierzów na rok 2016 zostały zainstalowane 163 nowe ekologiczne źródła ogrzewania. Łączna kwota dotacji na jaką zostały
podpisane umowy to niemal 1,9 mln zł. Dotacja wynosiła do 85%
kosztów kwalifikowanych, z czego do 50% kosztów pokrywał
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie, a do
35% gmina Zabierzów. W roku 2017 zostanie wdrożony kolejny program udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych
palenisk, będzie on działał w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 r.
Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków uczestnictwa to
pierwszy kwartał 2017r. Informacje: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, telefon: 12 283 07 56.

Tymczasowy przejazd przez tory łączący
ul. Kolejową z ul. Rodziny Poganów
PKP PLK S.A. informuje, że projekt ww. przejazdu został
już wykonany i zatwierdzony przez służby odpowiedzialne za
bezpieczeństwo ruchu. Obejmuje on położenie płyt, zainstalowanie szlabanów oraz ustawienie budki dróżnika. Dróżnik będzie
zamykał szlabany w czasie przejazdu pociągów. PKP PLK S.A.
zadeklarowała poniesienie wszelkich kosztów związanych z organizacją i utrzymaniem przejazdu. Przejazd ten będzie funkcjonował przez okres około roku jako przejazd tymczasowy na czas
zamknięcia przejazdu pod wiaduktem na ulicy Kolejowej. Uruchomienie przejazdu planowane jest w połowie grudnia 2016r.

Rozbudowa szkoły Zabierzowie
Trwają prace przy rozbudowie szkoły podstawowej w Zabierzowie. Zostały wykonane już prace przygotowawcze związane z przełożeniem kolidujących
z budynkiem sieci: energetycznej, gazowej i wodno-kanalizacyjnej. Obecnie
trwa izolacja ścian fundamentowych istniejącego budynku „starej podstawówki”.
W nowo powstającym skrzydle szkoły trwają prace ziemne oraz żelbetowe związane z budową stanu zerowego.
Przypomnijmy, że nowe skrzydło szkoły podstawowej w Zabierzowie będzie
parterowym segmentem na planie litery „L”. Mocnym akcentem nowo projektowanego skrzydła są przeszklone, ukośnie wysunięte ściany w elewacji południowej. Zabieg ten ma na celu doświetlenie sal lekcyjnych, ale również złamanie
monotonii wydłużonej elewacji. Pomiędzy nowo projektowanym, a istniejącym
budynkiem stworzone zostały zielone place rekreacyjne. Od strony południowej
projektowanego skrzydła zlokalizowano taras, który bezpośrednio sąsiaduje z salami lekcyjnymi oraz świetlicą. W nowym segmencie zlokalizowanych jest sześć
sal lekcyjnych, sala audiowizualna, świetlica, zaplecze administracyjne oraz socjalne (szatnie).
Planowany termin realizacji
inwestycji to 2018 rok. W tym
roku planowane jest ukończenie stanu zerowego.
Dane techniczne powstającego budynku: kubatura
[m3]: 11000; powierzchnia
użytkowa [m2]: 2329,29; długość budynku [m]: 86,12

Decyzja środowiskowa przybliżająca
budowę obwodnicy Zabierzowa
W dniu 31.10.2016 roku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie wydała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach budowy obwodnicy
Zabierzowa. Jest to ważny dokument, który przybliża rozpoczęcie tej inwestycji.
- Mam nadzieję, że po uzyskaniu decyzji środowiskowej nic nie będzie stało na
przeszkodzie, by realizować to zadanie – mówi wójt Elżbieta Burtan.
Obwodnica Zabierzowa jest planowana w ciągu drogi krajowej nr 79, ominie
ona Zabierzów i Kochanów. Będzie mieć 11 km długości, na pierwszym odcinku
od strony Modlniczki zostanie poprowadzona tunelem. Ten wariant został wybrany spośród kilku propozycji po uwzględnieniu uwag mieszkańców.
Na obwodnicę mieszkańcy Zabierzowa oczekują od wielu lat. Coraz intensywniejszy ruch samochodów jest bardzo uciążliwy, stwarza zagrożenie dla ludzi,
powoduje pękanie ścian budynków przy drodze krajowej.

Powstanie Zabierzowska
Rada Seniorów
Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów w porozumieniu z Wójtem Gminy Zabierzów zaprasza na konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały powołującej Zabierzowską Radę Seniorów.
Zabierzowska Rada Seniorów będzie miała charakter konsultacyjny, doradczy
i inicjatywny. Przedmiotem działalności Rady Seniorów będzie reprezentowanie
interesów i potrzeb środowiska osób starszych w naszej gminie wobec władz samorządowych. Działalność Rady pozwoli na wykorzystanie bogatego doświadczenia i potencjału seniorów oraz przyczyni się do rozwoju aktywnego uczestnictwa osób starszych w życiu społeczności lokalnej.
Termin zgłaszania uwag do projekt Uchwały upływa 12 grudnia 2016 r.
Uwagi dotyczące projektu Zabierzowskiej Rady Seniorów można składać
osobiście w sekretariacie Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy
Zabierzów ul. Szkolna 2 lub poprzez e-mail: amleczko.sckipgz@gmail.com .

W 2017 roku stawki
podatku od nieruchomości
na poziomie tegorocznych
lub niższe
Podczas Sesji Rady Gminy Zabierzów w dniu
28.10.2016 została podjęta uchwała określająca wysokość stawek podatku od nieruchomości, które obowiązywać będą od 1 stycznia 2017 roku. Stawki w większości pozostaną na dotychczasowym poziomie, a w niektórych przypadkach zostaną obniżone. Uchwalając wysokość stawek w naszej gminie kierowano się obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 5.VIII.2016 określającym górne granice stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych w 2017 roku.
W 2017 roku w gminie Zabierzów obowiązywać
będą następujące stawki podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 0,80 zł od 1 m2
powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi
lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior
i zbiorników sztucznych – 4,54 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 0,35 zł od
1 m2 powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia
9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.
U. poz. 1777), i położonych na terenach,
dla których miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia
w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów
upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98
zł od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,68 zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –
20,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym – 9,45 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,10 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej;
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Grudniowa Niespodzianka
2016 w gminie Zabierzów
Grudniowa Niespodzianka to projekt realizowany przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie we współpracy z parafią św. Franciszka z Asyżu w Zabierzowie oraz
parafią Wszystkich Świętych w Rudawie. Celem projektu
jest przygotowanie paczek dla rodzin potrzebujących pomocy, zamieszkałych na terenie gminy Zabierzów. Świętym
Mikołajem – ofiarodawcą może zostać zarówno osoba prywatna jak i instytucja. Każdy, kto chciałby sprawić, by także
w uboższych rodzinach Święta Bożego Narodzenia nabrały
blasku i radości, może wybrać rodzinę i przygotować dla
niej paczkę. Wykaz rodzin wraz z opisem ich potrzeb znajduje się na stronie internetowej GOPS. Można przygotować
całą paczkę lub kupić tylko część z przedmiotów, na które
oczekuje dana rodzina. Paczkę uzupełni ktoś inny. Zapakowany prezent trzeba dostarczyć w dniach 9 lub 10 grudnia
do magazynu przy ul. Kolejowej 7 (budynek przy plebanii)
w Zabierzowie. W dniach 10 i 11 grudnia wolontariusze rozwiozą paczki do potrzebujących rodzin. A później przekażą
Świętym Mikołajom relacje z rozpakowywania prezentów
i – zapewne – podziękowania od obdarowanych rodzin. Rodziny w podziękowaniu za otrzymany podarunek w ubiegłych latach przygotowywały dla ofiarodawców często kartki
z życzeniami, czy świąteczne stroiki – mówi Anna Rychlewska, która od pięciu lat bierze udział w Grudniowej Niespodziance. Dodajmy, że już wcześniej wolontariusze odwiedzili
wszystkie potrzebujące rodziny i sprawdzili, co naprawdę jest
im niezbędne. Wśród rodzin znalazły się młode małżeństwa
z dziećmi, starsze, samotne osoby, rodziny wielodzietne.
Zwykle proszą one o żywność, środki czystości, odzież, obuwie, ale też o sprzęty domowe. Wszelkich informacji na temat Grudniowej Niespodzianki 2016 udziela Paulina Pstruś,
tel. 602 68 38 38, e-mail: p.pstrus@zabierzow.org.pl

Pomoc żywnościowa
dla najbardziej potrzebujących
Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
jest wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących poprzez przekazywanie nieodpłatnych paczek żywnościowych
lub posiłków. Zadanie to jest współfinansowane ze środków
Unii Europejskiej. Pomoc mogą otrzymywać osoby i rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte:
ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą oraz uzyskujące dochód nieprzekraczający 951,00 zł w przypadku osoby
samotnie gospodarującej oraz 771,00 zł w przypadku osoby
w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 150% kryterium
dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić
się do Ośrodka Pomocy Społecznej w celu uzyskania skierowania. Wydawaniem żywności dla osób zamieszkujących
w gminie Zabierzów zajmuje się Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Rząsce przy ul. Krakowskiej 19. Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Zabierzowie nie posiada magazynów,
w których można by gromadzić żywność otrzymaną z Banku
Żywności w Krakowie i dlatego Gmina zawarła umowę ze
Zgromadzeniem Sióstr Albertynek w Rząsce. Osoby potrzebujące otrzymują m.in. makarony, ryż, sery, mleko, dżemy,
konserwy, olej, cukier, herbatniki. Obecnie taką pomoc otrzymują 163 osoby z terenu naszej gminy. Żywność wydawana
jest zwykle raz w miesiącu.

GOPS pomoże przygotować się
i przetrwać zimę
Okres zimowy to czas, kiedy wszyscy powinniśmy zwrócić szczególną
uwagę na sytuację osób bezdomnych, ubogich, samotnych, starszych i niepełnosprawnych.
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie
wraz z dzielnicowymi Komisariatu Policji intensyfikują wizyty w miejscach zamieszkania osób szczególnie narażonych na niekorzystne warunki
pogodowe, tj. mieszkających w domach lub pomieszczeniach nie dających
pełnego zabezpieczenia przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi.
W ciągu całego roku, ale w szczególności w okresie zimowym osoby
o niskim dochodzie mają możliwość otrzymać wsparcie na opał, dopłatę
do mediów czy też pomoc ukierunkowaną na zakup odpowiedniej żywności. Udzielenie takiego wsparcia jest poprzedzone przeprowadzeniem
rodzinnego wywiadu środowiskowego i zgromadzeniem dokumentacji,
o której mowa w ustawie o pomocy społecznej. Do pomocy uprawnione są
osoby, których miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 514,00 zł a w przypadku osób samotnych - 634,00 zł. Natomiast
w ramach programu pomocy w zakresie dożywiania wsparcie na zakup
żywności mogą otrzymać osoby o miesięcznym dochodzie nie wyższym niż
771 zł na osobę w rodzinie lub 951 zł w przypadku osób samotnych.
Mając na względzie dobro i bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie
– Stanisław Myjak zwraca się do mieszkańców gminy z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na zagrożenia związane z okresem zimowym
oraz o życzliwe spojrzenie na potrzeby osób znajdujących się w najbliższym otoczeniu. Aktywna postawa mieszkańców, szczególnie wobec osób
bezdomnych, przebywających na przystankach czy terenach ogródków
działkowych oraz przekazanie o nich informacji odpowiednim służbom
pozwoli na podjęcie szybkiej interwencji. Wszelkie sygnały o potrzebie
niesienia pomocy prosimy zgłaszać do: Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zabierzowie – tel. 12 258-14-13 lub 660 479 465 lub Komisariatu Policji w Zabierzowie – tel. 12 285-03-50

Uwaga: czad to cichy zabójca!
Wraz z nadejściem chłodnych dni rozpoczął się sezon ogrzewania domów i mieszkań. Często z powodu niesprawnego przewodu kominowego
dochodzi do pożarów budynków. Paląca się sadza w kominach daje płomień
o wysokości nawet dwóch i więcej metrów, powoduje pęknięcia przewodów
kominowych. Podstawową przyczyną zapalenia się sadzy jest nie czyszczenie kominów, które należy wykonać co najmniej raz w roku. Niesprawna
wentylacja w mieszkaniu, nieszczelny piec łazienkowy, z którego wydobywa się czad czyli tlenek węgla może spowodować podtrucia czadem. Czad
jest gazem trującym, stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia. Wzywani do
pożaru jak również do zatrucia czadem są strażacy. W naszej gminie co
roku jest kilkadziesiąt takich wezwań. W przypadku podejrzenia zatrucia
czadem, najpierw do pomieszczenia wchodzą strażacy w aparatach oddechowych, wynoszą nieprzytomne osoby, wyprowadzają pozostałych mieszkańców, sprawdzają poziom stężenia czadu i przewietrzają pomieszczenie.
Osobami poszkodowanymi zajmują się ratownicy z Zespołu Ratownictwa
Medycznego.
Gdy dojdzie do zapalenia się sadzy w przewodzie kominowym, musimy
w pierwszej kolejności zaalarmować o tym straż pożarną oraz wygasić palenisko. Pamiętajmy o zamknięciu dopływu powietrza do pieca zarówno od
dołu jak i od góry. Ważne, żeby do palącego się komina nie wlewać wody!
Z jednego litra wody powstaje aż 1700 litrów pary, która może rozerwać
komin.
By ustrzec się przed czadem warto kupić czujki wykrywające gazy
i dym pożarowy. Koszt atestowanej czujki z siedmioletnią gwarancją to
około 100 zł. To nieporównywalnie niska kwota do skutków i kosztów jakie niesie pożar, nie wspominając o skutkach zatrucia czadem dla zdrowia
i życia ludzi.

Budujemy, remontujemy
Zakończyły się roboty melioracyjne zaplanowane na bieżący rok. Były
one wykonywane w prawie wszystkich miejscowościach gminy, kosztowały ok.
800 tys. zł. Obejmowały budowę kanalizacji deszczowej, czyszczenie kanałów,
budowę i czyszczenie przepustów, umocnienie rowów i cieków wodnych.
Trwają przygotowania do rozbudowy drogi powiatowej w gminie Zabierzów na odcinku od granicy miasta Kraków z Rząską do miejscowości
Aleksandrowice w ciągu ulic Balicka – Krakowska. Zostanie tu wykonana
nowa nakładka jezdni, nowy most w pobliżu dotychczasowego, powstaną chodniki i ścieżka rowerowa. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
zwrócił się do Wójta Gminy Zabierzów o wydanie decyzji środowiskowej dotyczącej tego przedsięwzięcia. Następnym etapem będzie pozyskanie pozwolenia
na budowę.

Będzie rządowa dotacja na
wyremontowaną drogę w Brzoskwini
Gmina Zabierzów otrzyma zwrot połowy kosztów przebudowy drogi
w Brzoskwini. Pieniądze pochodzą z oszczędności w rządowym Programie Rozwoju Dróg Gminnych i Powiatowych. - O wsparcie przebudowy staraliśmy się
już na początku roku, ale wówczas Gmina nie otrzymała dofinansowania - mówi
Elżbieta Burtan, wójt Zabierzowa. - Mimo to zadanie realizowaliśmy. Droga
była zniszczona, więc Urząd Gminy ogłosił przetarg, a wyłoniony wykonawca
za środki z budżetu Gminy przebudował ponad 600-metrowy odcinek drogi wraz
z kanalizacją deszczową. - Otrzymaliśmy właśnie informację, że w rządowym
programie zostały pieniądze i dostaniemy zwrot połowy kosztów zadania – dodaje pani wójt. Przebudowa drogi w Brzoskwini kosztowała 447 tys. zł. Połowę
tej kwoty gmina odzyska dzięki dofinansowaniu.

Wyróżnienia dla Gminy
za wolontariat
Fundacja Fabryka Aktywności Młodych
z Gorzowa Wielkopolskiego promująca w Polsce
wolontariat wręczyła w dniu 16 listopada dwa certyfikaty: dla Gminy Zabierzów i dla Gimnazjum im.
Jana Matejki w Zabierzowie. Jak powiedział przedstawiciel Fundacji – Gmina promuje wszelkie działania wolontariatu, wspiera akcje z udziałem wolontariuszy i działalność organizacji pozarządowych.
Gimnazjum im. Jana Matejki może poszczycić się
ponad setką młodych wolontariuszy i wieloma animatorami. Współpracują oni z Fundacją im. Brata
Alberta, parafią, organizują kiermasze, aukcje na
rzecz potrzebujących, zbierają maskotki dla dzieci.
Fundacja z Gorzowa od trzech lat obserwowała i oceniała wolontariat w Polsce. Zabierzowskie
Gimnazjum i Gmina Zabierzów znalazły się wśród
najbardziej aktywnej pięćdziesiątki.

Gmina wspiera organizacje
pozarządowe
W naszej gminie działa ponad 50 organizacji pozarządowych. Są to stowarzyszenia, np. Stowarzyszenie „Nasze Pisary”, stowarzyszenie „Ceramika bez
granic”; fundacje, wśród których najbardziej znana to Fundacja im. Brata Alberta; kluby - głównie sportowe np. Zabierzowski Klub Kajakowy Wir, „Kmita” Zabierzów, Klub Sportowy Topór Aleksandrowice, LKS „Niegoszowianka”, LKS
„Wisła – Rząska”, uczniowski LKS „Grot”, klub sportowy „Iskra” Radwanowice, LKS „Orlęta”, Jurajski Klub Sportowy Zelków, klub sportowy „Dragon”
Szczyglice. Organizacje pozarządowe zajmują się upowszechnianiem sportu,
kultury fizycznej, zadaniami z zakresu pomocy społecznej, organizują imprezy
kulturalne, patriotyczne i rozrywkowe, popularyzują tradycje i dziedzictwo kulturowe gminy Zabierzów.
Jeśli chodzi o współpracę Urzędu Gminy z organizacjami pozarządowymi, to priorytetowo traktowane są zadania polegające na pracy
z dziećmi i młodzieżą. Realizatorzy zadań wybierani są w drodze otwartych konkursów ofert. W pierwszym półroczu 2016 przeprowadzono dwa takie konkursy
oraz 5 zleconych zadań (tryb małych zleceń), w ramach których przekazano dotacje na realizację 68 zadań na łączną kwotę 729 750 zł.

Nowe nazwy ulic w Nielepicach i Rząsce
Na Sesji Rady Gminy Zabierzów w dniu 28.10.2016 podjęto dwie uchwały
o nadaniu nazw ulic: w Nielepicach i Rząsce. Działkom ewidencyjnym stanowiącym drogi w miejscowości Nielepice nadano nazwy: ul. Urocza, ul. Graniczna i ul. Kamyk. Są to działki stanowiące własność Gminy, a wprowadzenie nazw
jest zgodne z wolą mieszkańców wyrażoną podczas Zebrania Wiejskiego w dniu
24.09.2016. Natomiast działka w Rząsce, której nadano nazwę ul. Szczęśliwa,
jest własnością prywatną, lecz właściciele wyrazili zgodę na tę niebanalną nazwę.

Zamontowano kamery
w Balicach
W Balicach w kilku miejscach zamontowano 6 kamer,
m.in. w rejonie stawu i budynku dawnego posterunku policji przy ul. Radziwiłłów. Monitoring wizyjny wpłynie
na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Koszt inwestycji to 20 tys. zł, z czego połowę sfinansowała Gmina
Zabierzów, a połowę środków sołectwo Balice pozyskało
w konkursie „Wspieramy sąsiadów” organizowanym przez
Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków
– Balice sp. z o. o.
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