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Gminne dożynki w Zabierzowie
Gminne dożynki odbyły się w niedzielę 25 sierpnia w Zabierzowie. Rozpoczęły się uroczystą mszą św. w kościele parafialnym pw. św. Franciszka
z Asyżu. Poświęcone wieńce i chleby dożynkowe niesione były w korowodzie, który po mszy wyruszył ul. Kolejową na zabierzowski Rynek. Część
oficjalną dożynek otworzyła wójt gminy Zabierzów Elżbieta Burtan, która
powiedziała: „Dożynki są okazją do wdzięczności, radości i poczucia dumy
z efektów pracy. To jeden z najpiękniejszych dni w roku dla wszystkich gospodarzy. Dziś cieszymy się z tegorocznych plonów, ale przede wszystkim
chcemy docenić was, drodzy rolnicy, za wasz ogromny trud i wysiłek, dzięki któremu nasze stoły są dziś pełne darów naszej ziemi”. Przewodniczący
Rady Gminy Zabierzów Henryk Krawczyk w swym wystąpieniu powiedział:
„Pamiętajmy, by przez cały rok dzielić się chlebem z tymi, którzy go potrzebują”.
Starostowie gminnego święta plonów: Wiesława Danielewska i Wiesław
Cader wręczyli Elżbiecie Burtan i Henrykowi Krawczykowi bochen chleba
upieczony z tegorocznych zbiorów, którym podzielono się z uczestnikami
dożynek.
Jak każe dożynkowy zwyczaj, uhonorowano dyplomami i podarunkami
najlepszych rolników. Następnie poszczególne sołectwa, Koła Gospodyń
Wiejskich oraz Kluby Seniora wręczały przy akompaniamencie przyśpiewek
dożynkowe wieńce ze zbóż i kwiatów wybranym osobom, zasłużonym dla
ich miejscowości.
Wokół dożynkowego placu znajdowało się 14 stoisk z produktami, potrawami i wypiekami przygotowanymi głównie przez Koła Gospodyń Wiejskich. W konkursie kulinarnym na najlepszą tradycyjną potrawę zwyciężyło
KGW z Rudawy, które zaprezentowało żeberka duszone w kiszonej kapuście, II miejsce przyznano KGW z Brzoskwini za kiełbasę wiejską, III miejsce otrzymał Klub Seniora „Druga Młodość” ze Szczyglic za barszcz biały.
Część artystyczną dożynek w Zabierzowie wypełniła „Biesiada Góralska” oraz koncert zespołu „Krywań”. Dożynki zakończyła jak zwykle zabawa taneczna, która z zespołem Players trwała do północy.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej
w Zabierzowie
Ogłoszono przetarg na rozbudowę Szkoły Podstawowej
w Zabierzowie. Otwarcie ofert przetargowych zaplanowano
na 25 września br. Inwestycja polegać będzie na częściowej
przebudowie i rozbudowie budynku szkoły. Projekt przewiduje m. in. budowę szatni dla szkoły, szatnie i sanitariaty dla
sali gimnastycznej, budowę 6 sal przedszkolnych z zapleczem sanitarno – szatniowym, jadalnię, aulę, oraz niezbędną
infrastrukturę techniczną. Wykonana zostanie też przebudowa i remont części pomieszczeń istniejącej szkoły m. in.
remont i modernizacja kotłowni wraz z wymianą instalacji
c. o. Będzie to II etap rozbudowy szkoły, termin zakończenia
prac planuje się na koniec marca 2022 roku, w tym do końca
stycznia 2020 ma zostać wykonany stan surowy zamknięty
nowego skrzydła budynku a następnie przeprowadzony będzie remont kotłowni i wymiana c. o. w starym budynku.
Prace powinny być tak prowadzone, by nie utrudniać nauki
w szkole, szczególnie uciążliwe prace będą wykonywane
podczas wakacji.

Powstaje płyta rynku
w Rudawie
Urząd Gminy Zabierzów zawarł umowę z firmą WIÓR
z Brzoskwini, która wygrała przetarg na zagospodarowanie
płyty rynku w Rudawie – etap II. Etap obejmie budowę parkingu o nawierzchni z kostki brukowej betonowej dla samochodów osobowych wraz z przebudową istniejącego układu
drogowego oraz budową kanalizacji deszczowej. Obecnie budowana jest część parkingu po stronie południowej
w bezpośrednim sąsiedztwie budynku komunalnego.
Koszt tej inwestycji to ponad 1 mln zł, a prace mają być
zakończone 29 listopada br.

Przebudowa skrzyżowania
z drogą krajową w Rudawie
Jak poinformował Minister Infrastruktury Andrzej
Adamczyk, uzgodniono program inwestycyjny dot. rozbudowy drogi krajowej 79 na odcinku Rudawa-Młoszowa.
Szacunkowy koszt przebudowy wynosi ponad 76 milionów
złotych i ma zapewnione finansowanie ze środków budżetu
Państwa.
W ramach zadania zostanie przebudowany 15-kilometrowy odcinek drogi, powstanie 2 km chodnika w Rudawie
oraz skrzyżowanie o ruchu okrężnym w Rudawie na skrzyżowaniu z drogą powiatową.

Dotacje na remonty dróg gminnych
Małopolski Urząd Wojewódzki na wniosek Gminy Zabierzów podjął decyzję o dofinansowaniu w ramach funduszu dróg samorządowych na 2019 rok
- przebudowy dwóch odcinków dróg: drogi gminnej – ul. Rycerska w Karniowicach oraz drogi gminnej – ul. Dworska w Pisarach.
Koszt całkowity przebudowy ul. Rycerskiej w Karniowicach to 550 tys. zł,
w tym dofinansowanie wyniesie 275 tys. zł. Przy ul. Rycerskiej powstała już
zatoka autobusowa i dwie zatoki postojowe, przejście dla pieszych i dwa odcinki chodnika. Koszt przebudowy drogi gminnej – ul. Dworskiej w Pisarach
wyniesie prawie 626 tys. zł, z czego dotacja z Urzędu Wojewódzkiego to prawie
313 tys. zł. Urząd Gminy Zabierzów ogłosił przetarg na przebudowę ul. Dworskiej. Ma tu zostać wykonana nowa nakładka asfaltowa i chodnik z elementami
odwodnienia. Termin zakończenia prac planuje się na 18 grudnia 2019.

Trwa remont willi w Kochanowie
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 2018 roku obejmował remont cokołu, belki podwalinowej i fundamentów zewnętrznych.
Do końca 2019 roku przeprowadzony zostanie II etap remontu. Wykonano
już naprawę konstrukcji budynku, odtworzono dach, wykonano nowe pokrycie
z dachówek, trwają prace elewacyjne. Do zakończenia etapu przewidzianego na
2019 rok pozostało jeszcze wykonanie kanalizacji deszczowej. Wszelkie prace
przebiegają pod nadzorem konserwatorskim.

Pismo Gminy Zabierzów do RDOŚ
w Kielcach w sprawie budowy pasa
startowego na lotnisku
Od dłuższego czasu MPL Kraków – Balice zabiega o budowę nowego pasa
startowego dla samolotów, proponując dwa warianty usytuowania pasa. Władze
Gminy Zabierzów oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości są przeciwni
tej inwestycji, proponując rozważenie możliwości przebudowy obecnego pasa,
a więc wariant trzeci. Jednak w dokumentach przesłanych do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, który ma zająć stanowisko w tej
sprawie, MPL nie uwzględnił trzeciego wariantu. Dlatego Gmina Zabierzów
wystosowała w dniu 4 września pismo do RDOŚ w Kielcach, w którym podtrzymuje swoje negatywne stanowisko co do realizacji przedsięwzięcia w wariancie północnym jak i centralnym, wskazując jednocześnie, że inwestor nie
przedstawił nadal trzeciego wariantu, jaki uznać by można za najkorzystniejszy
środowiskowo. W piśmie czytamy m. in.: „inwestor jest obowiązany przedłożyć
taki raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w którym zostanie
rzetelnie przedstawiona analiza wszystkich wariantów, o których mowa w art.
66 ust. 1 pkt 5 u.u.i.ś., a nie tylko wariantu, którym z przyczyn oczywistych
inwestor jest zainteresowany. Kryterium ekonomiczne może stanowić element
uzasadnienia wyboru określonego wariantu, ale nie usprawiedliwia pominięcia
w raporcie, co do zasady, analizy racjonalnego wariantu alternatywnego, jak
również wariantu najkorzystniejszego dla środowiska”.

Dwa lata działalności Gminnej Rady Seniorów
28 sierpnia 2019 r. w siedzibie Klubu Senior + przy ul. Kolejowej w Zabierzowie z inicjatywy Gminnej Rady Seniorów odbyło się spotkanie z Przewodniczącymi Rad Seniorów z terenu Gminy Zabierzów oraz z przedstawicielami
samorządu.
Spotkanie zbiegło się z dwuleciem działalności Gminnej Rady Seniorów
i było okazją do wymiany spostrzeżeń i doświadczeń, ale również podsumowania dotychczasowej działalności. Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów
Andrzej Korzycki przedstawił również zasady i cele funkcjonowania Rady.

W Krakowie - całkowity
zakaz spalania węgla i drewna,
w gminie Zabierzów – dotacje
na wymianę palenisk
Od 1 września br. w Krakowie obowiązuje całkowity
zakaz spalania węgla i drewna. W gminie Zabierzów, tak
jak w innych małopolskich gminach, obowiązują odrębne
przepisy. Obecnie zakazane jest spalanie drewna o wilgotności powyżej 20% oraz flotokoncentratów, mułów i miałów węglowych. Od 1 stycznia 2023 r. zakazane będzie
stosowanie kotłów węglowych niespełniających przynajmniej 3 klasy wg normy PN-EN 303–5:2012. Od 1 stycznia 2027 r. zakaz obejmie również kotły 3 i 4 klasy. We
wskazanych terminach należy wymienić kocioł węglowy
na ekologiczne źródło grzewcze tj. kocioł gazowy, kocioł
na lekki olej opałowy, ogrzewanie elektryczne, pompę
ciepła lub kocioł na węgiel/biomasę z automatycznym
podajnikiem paliwa, który spełnia normę ekoprojektu.
Ograniczenia dotyczą również kominków, pieców kaflowych, pieców typu koza i innych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń. Od 1 stycznia 2023 r. dozwolone będzie użytkowanie wyłącznie urządzeń grzewczych, które
spełniają normę ekoprojektu. W przypadku kominków/
pieców zainstalowanych przed 1 lipca 2017 r. możliwa
jest ich eksploatacja pod warunkiem przedstawienia dokumentacji świadczącej o sprawności cieplnej urządzenia na poziomie co najmniej 80% lub wyposażeniu ich
w urządzenia redukujące emisję zanieczyszczeń np. elektrofiltry.
Zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej na osobie
kontrolowanej spoczywa obowiązek przedstawienia dokumentacji potwierdzającej spełnienie powyższych wymagań. Kontrole w zakresie przestrzegania uchwały antysmogowej oraz zakazu spalania odpadów w domowych
paleniskach na podstawie art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska sprawuje Wydział Ochrony Środowiska
i Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Zabierzów,
tel. 12 283 07 56 oraz Komisariat Policji w Zabierzowie,
tel. 12 258 03 50.
Od 1 kwietnia br. przy wejściu do Urzędu Gminy Zabierzów w godz. 8.00-12.00 otwarty jest punkt
informacyjny w sprawie dotacji na wymianę starych
systemów grzewczych.
W ramach programu PONE wpłynęło łącznie 68
wniosków o dofinansowanie wymiany kotłów węglowych na kotły gazowe. W dalszym ciągu można składać
deklaracje uczestnictwa i przystąpić do programu PONE
jeszcze w 2019 r. Dotacja wynosi 3 tys. zł i jest w całości
finansowana z budżetu Gminy Zabierzów. W celu uzyskania większego wsparcia finansowego możliwe jest połączenie dotacji PONE z programem „Czyste powietrze”
i ulgą termomodernizacyjną.
W 2019 r. Gmina Zabierzów kończy dwuletni projekt
wymiany kotłów węglowych (PGN) finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Całkowita wartość projektu wyniosła niemal
4 mln zł. W ramach projektu do końca 2019 r. zlikwidowane będzie łącznie ponad 290 palenisk węglowych.
Kolejny etap programu PGN rozpocznie się od 2020 r.,
jednak już teraz można składać deklaracje uczestnictwa.
Kwota dotacji będzie wynosiła 7 tys. zł, a dodatkowym
warunkiem jej uzyskania jest odpowiednie docieplenie
budynku. Kontakt w sprawie dotacji (punkt informacyjny): 502 094 115 lub 12 283 07 56.

Program ochrony przed
hałasem dla lotniska
w Balicach
Zarząd Województwa Małopolskiego przystępuje do
opracowania projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów Międzynarodowego
Portu Lotniczego Kraków – Balice. Mapy akustyczne, na podstawie których powstanie Projekt, są wyłożone w Urzędzie Marszałkowskim, a mieszkańcy
mogli składać uwagi do Projektu. Mapy są teraz dostępne w formie papierowej, ale za jakiś czas będą
również na stronie internetowej pod adresem : www.
miip.malopolska.pl (Małopolska Infrastruktura Informacji Przestrzennej).

Powstanie plac targowy
w Zabierzowie
W dniu 6 września podpisana została umowa
ze Spółką GPP Grupa Projektowa z Krakowa na
wykonanie projektu placu targowego w Zabierzowie.
Plac usytuowany będzie u zbiegu ulic
Krakowskiej i Kalwaryjskiej. Znajdą się na nim
wiaty – stoiska handlowe, parking dla sprzedawców
i kupujących, budynek w. c. wraz z magazynem
gospodarczym, mała architektura. Plac zostanie
oświetlony.
Koszt projektu wyniesie 40,5 tys. zł. Projekt ma
być gotowy do 20 grudnia br. Po jego wykonaniu
zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie zabudowy
placu.

GOPS dla ochrony
powietrza
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie realizuje program osłonowy przyjęty uchwałą Rady Gminy Zabierzów w lutym 2019 roku.
W jego ramach obecnie w kilku domach trwają prace
zmierzające do wymiany systemu ogrzewania z węglowego na gazowy.
Jednocześnie Ośrodek przypomina, że zgodnie
z ustawą o pomocy społecznej, osobom o niskim dochodzie (tj. mającym dochody miesięczne netto nie
wyższe niż 701 zł. w przypadku osoby samotnej lub
528 zł. w przypadku osoby w rodzinie) przysługuje
stosowne wsparcie, w tym pomoc w pokryciu kosztów ogrzewania. Obecnie w pierwszej kolejności
wspierane będą osoby i rodziny, które zdecydowały
się zmienić system ogrzewania z węglowego na gazowy.
Ci którzy jeszcze nie zdecydowali się na zmiany, mogą liczyć na pomoc w zakupie jedynie węgla
najwyższej jakości tj. takiego, który spełnia wymogi
uchwały antysmogowej przyjętej dla miasta Krakowa (nr XXXV/527/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2017 roku) tj. węgiel powinien mieć wartość opałową nie niższą niż
26MJ/kg, wartość popiołu poniżej 10% oraz zawartość siarki poniżej 0,8%.

Jesień w Klubie Senior +
We wrześniu na zajęciach w Klubie Senior+ królowały krzyżówki, komiksy
i zadania logiczne. Odbyła się też pogadanka o bezpieczeństwie (mienia i osób).
Klubowa dyskusja oparta była o niemiłe doświadczenia urlopowe.
Od 19 września we wtorki i czwartki od godz. 8:00 do 12:00 prowadzone są
zajęcia ruchowe. W październiku przypada Międzynarodowy Dzień Seniora,
z tej okazji Klub Senior+ szykuje niespodziankę dla wszystkich seniorów z gminy
Zabierzów.
Klub Senior+ z Zabierzowa nawiązał kontakt z podobnym klubem w Lanckoronie i już 1 października wspólnie odwiedzą Galerię Obrazów w Sukiennicach. Zabierzowscy seniorzy mają nadzieję także na wspólny spacer z seniorami
z Lanckorony po tej uroczej podkrakowskiej miejscowości.
Miesiące jesienne to czas wzmożonej aktywności grupy przygotowującej szopkę krakowską na konkurs. - Nasza budowla rośnie w szybkim tempie i zaczyna
się błyszczeć i lśnić od złotych i srebrnych ozdób – mówi koordynator Klubu
Jadwiga Kalemba - Dzięki olbrzymiej pracy pana Henryka, pani Małgosi i Stasi oraz wielu innych uczestników zajęć, pierwotny projekt rozrósł się znacząco,
a przy pracy pomaga nam doświadczony szopkarz.
Dla przypomnienia: Klub Senior+ działa przy ul. Kolejowej 11 w Zabierzowie
i jest otwarty w poniedziałki i piątki w godz. od 10:00 do 14:00 oraz we wtorki
i czwartki od 8:00 do 12:00.

Świadczenie uzupełniające dla osób
niezdolnych do samodzielnej egzystencji
Z dniem 1 października 2019 r. wchodzi w życie ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Warunkiem otrzymania
świadczenia jest ukończenie 18 roku życia oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji stwierdzona orzeczeniem.
Świadczenie będzie przysługiwało tym osobom, które nie posiadają prawa do
świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, albo gdy suma tych
świadczeń nie przekracza kwoty 1600 zł miesięcznie. Z tym, że świadczenie będzie
przysługiwało w wysokości nie wyższej niż 500 zł miesięcznie, przy czym łączna
kwota świadczenia uzupełniającego i świadczeń nie może przekroczyć 1600 zł miesięcznie.
Ustalenie prawa do w/w świadczenia będzie następowało na wniosek osoby
uprawnionej, składany odpowiednio do organu wypłacającego świadczenie emerytalno-rentowe albo rentę socjalną, a w przypadku pozostałych osób uprawnionych
- do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Wniosek o przyznanie świadczenia uzupełniającego znajduje się na stronie ZUS <https://www.zus.pl/wzory-formularzy/emerytury-renty/swiadczenieuzupelniajace-dla-osob-niezdolnych-do-samodzielniej-egzystencji/-/publisher/details/1/wniosek-esun/2876584>
Wniosek dostępny jest również na stronie internetowej GOPS Zabierzów, gdzie
można też znaleźć pełny tekst ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Trwa wypłata świadczeń 300+
Świadczenie w programie Dobry Start - popularnie zwane 300+ obejmie w gminie Zabierzów ponad 3500 uczniów, to oznacza, że wypłacony zostanie ponad 1 mln
zł. Wnioski rozpatrywane są przez GOPS na bieżąco, wypłaty w oparciu o wnioski
złożone w lipcu i sierpniu zakończą się we wrześniu. Wnioski można składać do 30
listopada, wypłata nastąpi w terminie 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.
Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego 500+ na dziecko, na które jeszcze nie otrzymuje się świadczenia, wniosek należy złożyć 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 w lipcu i sierpniu br. nastąpi do
31 października 2019 r. Natomiast wypłata świadczeń w oparciu o wnioski złożone
w kolejnych miesiącach nastąpi w terminie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Budujemy, remontujemy
Zakończyły się przewidziane na 2019 rok remonty
dróg gminnych. Odnowiono 23 odcinki.
Dobiegają końca prace melioracyjne zaplanowane
na 2019 rok na terenie naszej gminy. Do wykonania
pozostały jeszcze roboty w Radwanowicach i Bolechowicach.
Podpisano umowę na wykonanie projektu rozbudowy szkoły w Kobylanach. Projekt ma powstać do
czerwca 2020. Na końcowym etapie są projekty rozbudowy szkoły w Nielepicach, budynków użyteczności publicznej w Karniowicach i w Balicach. W Karniowicach i Balicach projekty obejmą pomieszczenia
dla jednostek OSP.
W dniu 9 września podpisano umowę z firmą
ELIS ze Szczygłowa na rozbudowę drogi gminnej
wewnętrznej – ul. Sosnowej w Nielepicach wraz z budową krawężników i elementów odwodnienia. Koszt
tej inwestycji to 370 tys. zł, a termin ukończenia prac
zaplanowano na 31 października 2019.
We wrześniu rozpoczęła się budowa boiska wielofunkcyjnego w Pisarach wraz z kontynuacją zagospodarowania terenu przy stawie. Powstaje tu boisko
o nawierzchni poliuretanowej z piłkochwytami, ogrodzeniem i oświetleniem. Wykonane zostaną dojścia,
ustawione ławki i kosze na śmieci.
Zakończyła się przebudowa ul. Słonecznej w Rząsce. Powstał chodnik najazdowy, kanalizacja opadowa
i na odcinku ok. 200 m – nowa nakładka asfaltowa.
Zakończono rozbudowę placu zabaw w Rząsce
przy ul. Oświecenia – zamontowano tu trzy trampoliny – siatki, na których mogą skakać dzieci powyżej
trzeciego roku życia.
W parku przy ul. Sportowej w Szczyglicach powstała siłownia zewnętrzna i street workout. Street
workout to metalowe drabinki do ćwiczeń fizycznych.
W rejonie boiska LKS Wisła Rząska wykonano
dojście z kostki brukowej z parkingu do boiska trawiastego. Wokół boiska zamontowano siatkę.

Dotacja w ramach
programu „Kapliczka”
Przy ul. Krakowskiej w Zabierzowie znajduje się
murowana kapliczka słupowa z 1835 roku. Składała
się z dwóch części. Pierwsza, betonowa zachowana
do dnia dzisiejszego wymaga prac konserwatorskich
i zabezpieczających. Druga to drewniana płaskorzeźba
o wysokości 342 cm, polichromowana złożona
z trzech elementów przedstawiających postaci Matki Boskiej, Chrystusa i Marii Magdaleny. W latach
70-tych XX wieku część ta została przeniesiona do
Muzeum Etnograficznego. Teraz w oparciu o zachowane elementy i historyczne materiały zostanie odtworzona pierwotna drewniana płaskorzeźba, która
umieszczona będzie w kapliczce jesienią tego roku.
Przeprowadzona zostanie też renowacja części betonowej. Urząd Gminy Zabierzów wystąpił o dofinansowanie tego przedsięwzięcia w ramach programu „Kapliczka”, realizowanego przez Urząd Marszałkowski.
Koszt całości prac wyniesie 29 700 zł. Marszałek Województwa Małopolskiego przyznał kwotę 10 tys. zł
na renowację tej kapliczki w Zabierzowie.

Park w Bolechowicach nosi imię
Św. Jana Pawła II
15 września 2019 roku w Bolechowicach odbyło się odsłonięcie i poświęcenie tablicy o nadaniu imienia Świętego Jana Pawła II Parkowi w Bolechowicach.
Uroczystości rozpoczęła Msza Święta, następnie poświęcono i odsłonięto tablicę,
która znajduje się na głazie od strony ulicy Kościelnej.
Na placu obok Parku przygotowano z tej okazji koncert „Dla Ojca Świętego”
i bogaty program artystyczny. Na wszystkich przybyłych mieszkańców i gości czekał też poczęstunek – kremówka papieska.

Remonty remiz OSP
Zakończyły się prace remontowe w remizie OSP w Bolechowicach. Odmalowane zostały wewnętrzne ściany garażu i szatni. W poprzednim, wrześniowym
numerze Dodatku do Znad Rudawy mylnie poinformowaliśmy, że remont prowadzony jest w Balicach zamiast w Bolechowicach, za tę pomyłkę przepraszamy. Obecnie odświeżana jest remiza w Zabierzowie, a prace mają zakończyć się
w listopadzie. Już wcześniej wyremontowane zostały remizy w Kobylanach i Nielepicach.

Wybory do Sejmu i Senatu w dniu
13 października 2019 roku
Wybory odbędą się w niedzielę, 13 października 2019 roku.
Lokale wyborcze otwarte będą w godz. 7.00 - 21.00
Gmina Zabierzów podzielona jest na 22 obwody głosowania. Siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych (tzw. lokale wyborcze) nie uległy zmianie w stosunku do ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego - szczegółowy wykaz
lokali wyborczych wraz z adresami odnajdą Państwo na stronie internetowej oraz
w treści Obwieszczeń wyborczych umieszczanych na tablicach informacyjnych we
wszystkich Sołectwach Gminy Zabierzów.

Ważne terminy:
1. Termin zgłoszenia komisarzowi wyborczemu zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa w dniu 28 września 2019 r.
Zgłoszenia dokonuje się w godzinach pracy delegatury Krajowego Biura Wyborczego: pl. Na Stawach 3, 30 -107 Kraków (uwaga !!! wyłącznie dla Wyborców
posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także Wyborców
posiadający orzeczenie organu rentowego)
2. Termin złożenia Wójtowi Gminy wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa upływa w dniu 4 października 2019 r. Wniosek należy złożyć w godzinach
pracy Urzędu Gminy Zabierzów, Rynek 1, 32-080 Zabierzów. (uwaga !!! wyłącznie Wyborcy niepełnosprawni, o których mowa w części dotyczącej głosowania
korespondencyjnego oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą
75 lat)
3. Termin złożenia Wójtowi Gminy Zabierzów wniosku o dopisanie do spisu
wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, upływa w dniu 8 października 2019 r. Wniosek należy złożyć w godzinach pracy Urzędu Gminy Zabierzów.
4. Termin złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania poza miejscem stałego zamieszkania upływa w dniu 11 października
2019 r., o godz. 14.00. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Zabierzów, Rynek 1, 32-080 Zabierzów.
Dodatek do „Znad Rudawy” - Miesięcznika Gminy Zabierzów. Adres Redakcji: SCKiP Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080
Zabierzów. Redaktor Naczelny: Witold Ślusarski. Informacje zawarte w dodatku pochodzą z Urzędu Gminy Zabierzów, Rynek
1, 32-080 Zabierzów. Redakcja tekstów Lucyna Drelinkiewicz.Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres e-mail: dodatek@
zabierzow.org.pl lub telefonicznie 12 283 07 62.

