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Szanowni Mieszkańcy Gminy Zabierzów
Oddajemy do Waszych rąk kolejny Dodatek do miesięcznika „Znad Rudawy”. Mamy nadzieję, że pierwszy numer spełnił Państwa oczekiwania i dostarczył potrzebnych informacji o pracy samorządu lokalnego. Dokładamy wszelkich starań, aby Dodatek trafił do wszystkich gospodarstw domowych na terenie gminy Zabierzów. Pragniemy, by nasza informacja służyła pomocą w codziennym życiu, by ułatwiała poruszanie się w gąszczu przepisów, by podpowiadała, co, gdzie i kiedy załatwić w Urzędzie, z jaką sprawą zwrócić się do sołtysa lub do instytucji
i organizacji funkcjonujących w gminie.
Wszelkie uwagi prosimy przekazywać na adres: dodatek@zabierzow.org.pl lub telefonicznie: 12 285 15 02.

Niższe miesięczne stawki za wywóz śmieci w gminie Zabierzów
Od 1 lipca tylko 17% polskich gmin rozpoczyna wdrażanie nowego systemu gospodarki odpadami. Pozostałym gminom nie udało się zdążyć z wszelkimi formalnościami, głównie z rozstrzygnięciem przetargów i wyłonieniem firm, które powinny odbierać odpady od mieszkańców. Wśród tych 17% znalazła się Gmina Zabierzów. Uchwałą Rady Gminy jej teren podzielono na 4 sektory, a co za tym idzie ogłoszono
4 przetargi na wywóz śmieci. W wyniku rozstrzygnięcia przetargów do obsługi wszystkich czterech sektorów wyłonione zostało Konsorcjum
van Gansewinkel Kraków i ZUM Zelków, z którym 20.06.2013r. Gmina podpisała umowę.

Mniejsze opłaty za wywóz śmieci
Mieszkańcy gminy Zabierzów będą płacić mniej niż uchwalono w ub. roku za wywóz śmieci! Na Sesji Rady Gminy Zabierzów, która odbyła się w dniu 31 maja, radni podjęli uchwałę, w której czytamy, że ustala się miesięczne stawki opłaty od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości – 6 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość, oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób nieselektywny, czyli nie segregowanymi – w wysokości
12 zł miesięcznie od osoby.
Jak powiedziała podczas ostatniej Sesji wójt Elżbieta Burtan, już w grudniu, gdy ustalane były pierwotne stawki, brano pod uwagę możliwość ich obniżenia, gdyby okazało się, że korzystnie dla Gminy wypadły przetargi dla firm, które będą odbierać i wywozić śmieci. Z końcem
maja rozstrzygnięto 4 przetargi. Ich korzystny wynik pozwolił na obniżenie wcześniej przyjętych stawek.
W podjętej 31 maja uchwale wprowadzono też ulgi dla rodzin wielodzietnych. Przy obliczaniu miesięcznej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi nie bierze się pod uwagę trzeciego i kolejnego dziecka. Chodzi tu o każde dziecko do 18 roku życia oraz uczące się
dziecko pomiędzy 18 a 25 rokiem życia. Wiek dziecka i fakt pobierania przez nie nauki określa się według stanu na dzień złożenia deklaracji.
Jeśli chodzi o rodziny wielodzietne korzystające z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych (co oznacza, iż dochód na jedną osobę w takiej rodzinie nie może przekraczać 539 złotych) to w naszej gminie jest 81 takich rodzin. Wśród nich zarejestrowano 61 rodzin z trojgiem dzieci, 11 rodzin z czwórką, 4 rodziny posiadające piątkę dzieci i 5 rodzin z sześciorgiem dzieci. Łącznie w tych rodzinach jest 277 dzieci. Ulgi dla rodzin wielodzietnych wynikające z uchwały Sesji Rady Gminy dotyczyć będą dzieci „trzecich” i „więcej” – takich jest w gminie
co najmniej 115. Co najmniej – bo nie wszystkie wielodzietne rodziny korzystają z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dokładną ich liczbę poznamy po złożeniu deklaracji przez wszystkich właścicieli nieruchomości.
Powyższe zmiany powodują konieczność ponownego złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Osoby, które składały już poprzednio deklaracje, powinny wpisać w pkt. 2: zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji. Natomiast
ci, dla których będzie to deklaracja składana po raz pierwszy winni zaznaczyć w pkt. 2: pierwsza deklaracja. Tak jak poprzednio, sołtysi oraz
osoby wskazane przez Urząd Gminy dostarczają deklaracje mieszkańcom.
20 czerwca Gmina Zabierzów zawarła umowy dla poszczególnych sektorów z Konsorcjum van Gansewinkel i ZUM Zelków. Konsorcjum
dostarcza mieszkańcom worki na poszczególne odpady oraz podaje harmonogram ich odbioru. Pojemniki na śmieci mogą mieszkańcy nabyć we własnym zakresie. Jest też możliwość dzierżawy pojemników. Opłata za dzierżawę pojemnika 120 i 240 litrowego wynosi 2,50 zł miesięcznie, a za pojemnik 770 i 1100 litrowy – 13 zł miesięcznie.

System identyfikacji płatności masowych
Każda osoba, która złoży deklarację, otrzymuje indywidualny numer rachunku bankowego. Na ten numer należy wnosić opłatę za wywóz
śmieci w obowiązujących terminach kwartalnych, ponieważ Rada Gminy zmieniła również terminy płatności z miesięcznych na kwartalne.
Istnieje też możliwość zapłaty należności w kasie Urzędu Gminy lub za pośrednictwem inkasentów.

Gmina Zabierzów zdobyła 6. miejsce w ogólnopolskim „Rankingu gmin wiejskich” za rok 2012
oraz otrzymała tytuł „Gmina atrakcyjna dla Biznesu” miesięcznika FORBES.

Gmina przeciwko
rozbudowie lotniska
W związku z pojawiającymi się doniesieniami, dotyczącymi planowanej
budowy drugiego pasa startowego dla
samolotów przez Międzynarodowy Port
Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice o potencjalnej ścieżce schodzenia
na kierunku Balice – Rząska – Szczyglice, Rada Gminy Zabierzów podjęła rezolucję w tej sprawie. Planowana inwestycja może spowodować znaczne
utrudnienia dla okolicznych mieszkańców. Już teraz mieszkańcy odczuwają
zwiększający się ruch lotniczy nad Rząską, Balicami i Szczyglicami.
Budowa kolejnego pasa startowego w kierunku Szczyglic i Rząski miałaby służyć obsłudze większej ilości połączeń. Zdaniem Rady Gminy Zabierzów dotychczasowa infrastruktura pozwala na obsługę nawet zwiększonej
ilości operacji lotniczych bez konieczności realizacji drugiego pasa startowego. Dodatkowo należy zaznaczyć,
że tego rodzaju inwestycja koliduje z istniejącymi na tym terenie aktami prawa
miejscowego, określającymi przestrzenny ład i porządek, a zwłaszcza stanowi
w tym względzie rozwiązanie naruszające utrwalone relacje w zakresie zagospodarowania i zainwestowania tego obszaru. Rada Gminy Zabierzów wezwała zarząd spółki Międzynarodowy Port
Lotniczy im. Jana Pawła II sp. z o.o. do
natychmiastowego zrewidowania stanowiska w tej sprawie i odstąpienia od planów budowy rzeczonego pasa startowego, a także poszanowania interesów lokalnej społeczności przy zamierzeniu
dalszego rozwoju Portu Lotniczego.

Otwarcie nowej drogi
w Kobylanach
6 czerwca 2013r. została uroczyście
otwarta nowa droga w Kobylanach prowadząca do Doliny Kobylańskiej. Droga biegnie wzdłuż strumyka. Podczas
większych opadów, rzeka płynąca drogą
stwarzała zagrożenie dla mieszkańców
oraz ich gospodarstw. Teraz mieszkańcy
i turyści będą mogli w zupełnie innych
warunkach jeździć, spacerować i korzystać na co dzień z nowej drogi.

Powstaną ekrany akustyczne
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podjęła decyzję o budowie ekranów akustycznych wzdłuż obwodnicy autostradowej przebiegającej przez Rząskę, Balice, Szczyglice.
Mieszkańcy od dawna domagali się budowy takich ekranów ze względu na duży ruch samochodów na tej drodze. Wójt Elżbieta Burtan wielokrotnie interweniowała w tej sprawie, odbywając
spotkania z władzami województwa małopolskiego oraz z GDDKiA. Zarządcą obwodnicy jest
właśnie Generalna Dyrekcja i to ona postanowiła rozpocząć wkrótce budowę ekranów.

Rynek w Zabierzowie - konkurs rozstrzygnięty!
10 czerwca rozstrzygnięty został konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania płyty Rynku w Zabierzowie. Chodziło o uzyskanie koncepcji
płyty Rynku oraz elementów infrastruktury wpływających na wzrost jej atrakcyjności pod względem użyteczności publicznej oraz estetyki i rozwiązań komunikacyjnych. Na konkurs wpłynęły 22 prace. Jury przyznało dwa drugie i jedno trzecie miejsce. Pomysły zawarte w tych trzech
koncepcjach będą inspiracją dla projektu realizacyjnego. W lipcu zostanie ogłoszony przetarg
na opracowanie dokumentacji technicznej.
Trwa budowa ratusza. Aktualnie realizowane są prace wykończeniowe: kładzione są tynki zewnętrzne, wylewki cementowe, zakładane instalacje elektryczne i sanitarne. Przed końcem
września zostanie wykonana elewacja zewnętrzna.

„Białe Soboty” w gminie Zabierzów
W bieżącym roku wójt gminy Elżbieta Burtan wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje akcje profilaktyczne „Biała Sobota”. Akcje mają na celu poprawę zdrowia oraz świadomości zdrowotnej mieszkańców poprzez umożliwienie dostępu do bezpłatnych badań specjalistycznych. „Białe Soboty” są przeprowadzane w budynkach komunalnych oraz szkołach w poszczególnych sołectwach, tak aby umożliwić łatwy dostęp i komunikację dla mieszkańców. W ramach akcji można wykonać badania: profilaktyki raka piersi (USG),
profilaktyki chorób serca (echo serca, EKG) również chorób kończyn żył (doppler), badania
w kierunku osteoporozy, choroby tarczycy (USG). Można również skorzystać z konsultacji kardiologicznej, zmierzyć poziom cholesterolu, glukozy czy ciśnienia tętniczego. Dzięki współpracy z podmiotami medycznymi istnieje również możliwość skorzystania z bezpłatnych badań
w ramach profilaktyki onkologicznej. W ramach akcji 18.05.2013 w Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie z badań skorzystało blisko 100 osób. Planowane jest jeszcze w tym roku zorganizowanie akcji „Biała Sobota” w Rudawie, Rząsce, Aleksandrowiczach, Niegoszowicach
i Bolechowicach.

Będzie bezpieczniej w Balicach i Szczyglicach
Trwa realizacja inwestycji wykonywanej wspólnie z Zarządem Województwa Małopolskiego
w ramach porozumienia inicjatyw samorządowych. Zadanie obejmuje budowę dwóch zatok autobusowych połączonych chodnikami dla pieszych wraz z budową oznakowanego przejścia dla
pieszych w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej 774 z ulicami Długą i Akacjową w Szczyglicach. Kursujące tam autobusy linii 208 i 258 zatrzymują się na jezdni, stwarzając duże zagrożenie. Do przygotowania i realizacji tej inwestycji doszło z inicjatywy wójt Elżbiety Burtan, która doprowadziła do zawarcia porozumienia między Gminą Zabierzów a Zarządem Województwa Małopolskiego w 2012 roku. W bieżącym roku w wyniku kolejnych działań, porozumienie
zostało rozszerzone o dodatkowy zakres robót: budowę kolejnej zatoki autobusowej i odcinka
chodnika w Balicach. Po zrealizowaniu tej inwestycji mieszkańcy Balic i Szczyglic będą mogli
poruszać się bezpiecznie między przystankami wydzielonym chodnikiem.
Warto dodać, że na najbardziej niebezpiecznym odcinku pod wiaduktem autostradowym
w Balicach wykonane zostało oświetlenie, co znacznie poprawiło bezpieczeństwo pieszych.
Zakończenie wszystkich zamierzonych inwestycji w pasie drogi wojewódzkiej 774 w Szczyglicach i Balicach przewidziane jest jeszcze w tym roku.

Fundacja im. Brata Alberta z Radwanowic przyznała wójt Elżbiecie Burtan oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zabierzowie Stanisławowi Myjakowi Medal Wdzięczności „Dobroczyńca za Serce i Miłość”, za wspieranie osób niepełnosprawnych.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie otrzymał nagrodę w małopolskim konkursie na najlepsze działania interdyscyplinarne
prowadzone na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Powódź...
W poniedziałek 3 czerwca wieczorem ulewny deszcz spowodował podniesienie się poziomu wody w Rudawie.
Po 23-ciej rzeka osiągnęła stan alarmowy. Wójt Elżbieta Burtan podpisała zarządzenie o ogłoszeniu alarmu przeciwpowodziowego w Gminie.
Około 3-ciej nad ranem Rudawa zaczęła przybierać, na granicy wsi Rudawa i Niegoszowice rzeka wystąpiła z koryta, rozlała się na pola
i pastwiska. Domów pilnowali już strażacy z OSP. Woda dostała się na podwórka, ale budynki udało się ochronić.
Na terenie Kamexu w Zabierzowie strażacy napełniali worki piaskiem, wozili nad Rudawę i układali wzdłuż rzeki wały ochronne. O ósmej
rano we wtorek zaczęli sypać wały zabezpieczające domy przy ul. Nad Wodą w Zabierzowie. Na Podkamyczu woda dostała się do trzech posesji. OSP z Kobylan przystąpiło natychmiast do jej wypompowywania.
W nocy z 3 na 4 czerwca w Urzędzie Gminy wprowadzono 24-godzinne dyżury. Późnym wieczorem trzeba było ewakuować 12 osób,
mieszkańców Balic do Hotelu Pod Kamykiem w Szczyglicach. Podtopione zostało kilka domów między Rudawą a Niegoszowicami, w Szczyglicach woda dostała się do piwnic dwóch budynków oraz do mieszkań w budynkach kolejowych w Rudawie. Udało się ochronić zabudowania przy ul. Nad Wodą i teren firmy Grass. Najtrudniejsza sytuacja była pod wiaduktem kolejowym, bo tam układ terenu jest taki, że nie da się
wody wypompować, po prostu woda cofa się i dlatego trzeba było zamykać przejazd drogą krajową nr 79.
Spośród istniejących w gminie 15 jednostek OSP, aż 13 brało udział w akcji przeciwpowodziowej – mówi Jerzy Banarski, prezes OSP
w Zabierzowie. Bardzo sprawnie przebiegała akcja. Strażacy mieli pełne ręce roboty, pracowali na zmianę. Zmęczeni odpoczywali chwilę,
a w tym czasie zastępowali ich członkowie innej drużyny. Nie była żadnych przestojów, zamieszania.
Jerzy Banarski z wielkim uznaniem mówi o wszystkich 140 strażakach – ochotnikach, biorących udział w akcji. Wymienia Pawła Micimińskiego i Mateusza Jarosa, którzy w te dni wzięli urlopy w pracy, by móc uczestniczyć w akcji. Strażakowi Grzegorzowi Pasionkowi, który
jeszcze jest uczniem napisał usprawiedliwienie, bo chłopak nie poszedł do szkoły. Bardzo pozytywnie pracę strażaków z OSP ocenia też Komendant Gminnej Straży Pożarnej Jacek Macałka.
Alarm przeciwpowodziowy został odwołany w Gminie Zabierzów 6 czerwca, w czwartek o 15.30.
Przez teren gminy przeszły dwie fale powodziowe. Maksymalny poziom czyli 4,70 m osiągnęła Rudawa 4 czerwca około 10-tej rano, potem woda opadła, a kolejną kulminację odnotowano 5 czerwca około godz. 18-tej. Jednak przez cały czas, od nocy z poniedziałku na wtorek
do południa w czwartek był przekroczony stan alarmowy. W momencie kulminacji Rudawą przepływało ok. 34 metrów sześć. wody na sekundę. Normalny przepływ to niecałe 5 m sześć. na sek.
Po powodzi przystąpiliśmy do szacowania strat – mówi Stanisław Myjak, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie. W gminie Zabierzów poszkodowanych zostało kilka rodzin: u niektórych zalane zostały piwnice, u innych woda sięgała nawet do kilkudziesięciu cm
w pomieszczeniach na parterze. Trwa wypłacanie zasiłków w kwocie od 500 zł do 1 500 zł.
Wszystkim Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu gminy Zabierzów wójt i mieszkańcy składają serdeczne podziękowania i wyrazy
uznania ze pełną poświęcenia służbę i pomoc w przeciwdziałaniu i usuwaniu skutków powodzi.

Chrońmy siebie i nasze rodziny
Sezon letni sprzyja różnym nagłym zjawiskom atmosferycznym, które występują z różną siłą i szybko się przemieszczają.
Żywioł zawsze jest niebezpieczny i może
zagrozić naszemu życiu i mieniu. Podczas
burzy czy innych zjawisk atmosferycznych
należy zachowywać się w odpowiedni sposób. Czy Ty i Twoja rodzina umiecie odpowiednio zachować się podczas naturalnych zjawisk atmosferycznych? Co należy zrobić kiedy zbliża się nawałnica?
Co należy robić kiedy podczas burzy jesteśmy poza obiektem zamkniętym?
Na te i inne pytania postaramy się Państwu
odpowiedzieć w poniższym tekście. Pamiętajmy, że porażenie piorunem może kończyć się śmiercią lub trwałym kalectwem.
Burza może być przyczyną pożaru, może
uszkodzić instalacje elektryczne, urządzenia elektroniczne.
Aby temu zapobiec wykonaj następujące czynności: korzystaj ze środków masowego przekazu, które na bieżąco przekazują informacje pogodowe; pozamykaj okna
i drzwi; usuń z parapetów, balkonów, tarasów przedmioty, które może porwać wiatr;
wyłącz urządzenia elektryczne i gazowe;
przygotuj zapas wody pitnej, żywności

i potrzebnych lekarstw; miej pod ręką
oświetlenie awaryjne (latarkę) oraz naładowany telefon komórkowy; nie wychodź
z domu np. na zakupy, nie planuj wycieczki w góry; jeśli masz do czynienia z huraganem lub z trąbą powietrzną i jesteś w budynku to usiądź pod ścianą nośną z dala od
okien lub drzwi, a najlepiej przejdź do najniższej kondygnacji np. piwnicy; jeśli jedziesz samochodem i zaskoczy cię silny
wiatr lub intensywne opady najlepiej nie
kontynuuj jazdy; nie parkuj samochodu pod
drzewami, słupami i liniami energetycznymi; podczas jazdy samochodem zmniejsz
prędkość; gdy samochodem wyjedziesz
z zalesionego lub zabudowanego terenu pamiętaj, że może zaskoczyć cię gwałtowny
podmuch, przez co możesz utracić panowanie nad kierownicą; jeśli nie możesz schronić się do budynku to pozostań w zaparkowanym odpowiednio pojeździe; nie chroń
się pod drzewami, słupami i liniami energetycznymi i pod lekkimi konstrukcjami; nie
przebywaj w otwartych przestrzeniach, jeśli
nie masz gdzie się schronić to znajdź wgłębienie terenu np. rów, dół - podczas burzy,
huraganu schroń się w nich, nie kładź się,
nie siadaj, lecz przykucnij; oddal się od me-

talowych przedmiotów; gdy jesteś poza budynkiem nie używaj telefonu komórkowego; jeśli jesteś w wodzie wyjdź z niej; jeśli
jesteś na łódce, pontonie czy kajaku dopłyń
do brzegu i szukaj bezpiecznego schronienia; chwilowa poprawa pogody oraz cisza
nie oznacza, że jest bezpiecznie.
Przestrzeganie powyższych zasad może
uratować życie Tobie i Twoim najbliższym.

Komunikat Policji
Od 1 czerwca Policja uruchomia tzw. telefony bezpiecze!stwa dla turystów zagranicznych, p atne wg taryfy operatora. Obecnie, w okresie wzmo"onego ruchu turystycznego, telefony
czynne b#d$ w godz. 8 – 22, a rozmowy
prowadzone mog$ by% w j#zyku angielskim, niemieckim i rosyjskim. Po sezonie turystycznym telefony czynne b#d$
od 8-mej do 18-tej. Oto numery telefonów bezpiecze!stwa: +48 608 599 999
oraz +48 22 278 77 77.

Budujemy, remontujemy...
Inwestycje z budżetu Gminy
W połowie czerwca zakończono renowację pomnika z 1945r. usytuowanego na cmentarzu w Rudawie, projektu arch. Władysława Księżyca poświęconego ofiarom pacyfikacji Radwanowic. Rozpoczęta w kwietniu br inwestycja kosztowała 24 tys. zł.
W Brzezince powstaje budynek usługowo – administracyjny z garażem dwustanowiskowym, przeznaczony dla OSP. Do końca sierpnia zrealizowane będzie zasilanie elektryczne obiektu i oświetlenie terenu działki.
Trwa przebudowa ulicy Cmentarnej w Zabierzowie. W ramach II etapu, który zakończy się 30.X. br powstanie kanalizacja opadowa w pasie drogowym długości 173 m, zostanie położona nawierzchnia bitumiczna na ponad 600-metrowym odcinku ulicy oraz wybudowany chodnik
z kostki brukowej na odcinku ponad 320 metrów. Koszt tych robót to 270 tys. zł.
Dobiegają końca prace przy budowie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej w Nielepicach. Koszt
inwestycji to 235 tys. zł. Obejmuje ona wykonanie nawierzchni z poliuretanu o powierzchni 675 metrów kw., wykonanie żwirowych ścieżek
dla pieszych, naprawę betonowych schodów, renowacje terenów zielonych wokół boiska oraz wyposażenie boiska do gry w koszykówkę, siatkówkę i do piłki ręcznej.
Do 30.IX. br zakończona zostanie budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z drogi w Radwanowicach przy ul. Brata Alberta. Wartość inwestycji to 55 tys. zł.
W lipcu rozpoczynają się prace przy budowie chodników w kilku miejscowościach gminy. Powstanie chodnik przy drodze gminnej w Bolechowicach, przy ul. Rycerskiej w Karniowicach na odcinku 200-metrowym oraz chodnik przy ul. Słonecznej w Więckowicach. Te inwestycje o łącznej wartości prawie 360 tys. zł powinny zostać zakończone do połowy września.
Do 15 sierpnia wykonawca ukończy budowę chodnika przy drodze gminnej Brzezie – Ujazd oraz budowę kanalizacji deszczowej przy
ul. Krótkiej i ul. Narodowej w Ujeździe. Łączny koszt to ponad 340 tys. zł, a wykonawca właśnie przystąpił do prac w Ujeździe.
Inwestycja o wartości prawie 174 tys. zł to przebudowa przepustu na potoku Szklarka w ciągu drogi gminnej w Radwanowicach. Równocześnie przebudowane zostanie połączenie tej drogi z drogą powiatową. Wykonawca zobowiązał się ukończyć inwestycję do 30.IX. 2013.
21 maja Gmina Zabierzów podpisała umowę na wykonanie nawierzchni bitumicznych z poprawą odwodnienia na drogach gminnych
w 2013 r z firmą Trobud z Michałowic. Firma rozpoczęła już w kilku miejscowościach prace. Ogółem zostanie wykonanych 19 odcinków nawierzchni bitumicznych, a wartość prac to 1 447 tys. zł. Te prace zostaną ukończone do 30 sierpnia.
Równocześnie firma z Jerzmanowic realizuje naprawę nawierzchni tłuczniowych na wielu drogach gminnych. Te prace kosztować będą
ponad 76 tys. zł.
Inwestycje dofinansowane
W trakcie realizacji są prace związane z utworzeniem tzw. stref aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz integracji społecznej na działce
w Rudawie. Natomiast na ukończeniu jest podobna inwestycja w Niegoszowicach. Są one dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, a jej
zakończenie przewidziano na połowę sierpnia. Na placach tych powstaną altany, urządzenia związane z wypoczynkiem i zabawą dla dzieci.
PFRON dofinansowuje remont modernizacyjny z rozbudową i przebudową budynku komunalnego przychodni zdrowia w Zabierzowie.
W lipcu rozpoczną się prace, a całkowita wartość inwestycji to 1 mln 600 tys. zł. W 2013 r PFRON przekaże 170 tys. zł. Inwestycja obejmuje: przebudowę budynku wraz z instalacjami zewnętrznymi: wod – kan – gaz, c.o., kotłownią gazową, instalacją elektryczną a także przebudowę oświetlenia zewnętrznego, rozbudowę kanalizacji opadowej, poszerzenie istniejącego parkingu. Zlikwidowany zostanie magazyn – blaszak
i murowana wiata. Zakończenie remontu i przebudowy ośrodka zdrowia przewidziano na koniec października 2014 roku.
Inicjatywy samorządowe
Tak określamy inicjatywy dotyczące współfinansowania robót drogowych na drogach powiatowych. Inwestycje te są finansowane wspólnie przez Gminę Zabierzów i Powiat Krakowski. Jeśli inwestycja obejmuje modernizację drogi, czyli budowę chodnika i odtworzenie nawierzchni, to koszt jej dzielony jest po połowie na Urząd Gminy Zabierzów i Starostwo Powiatowe w Krakowie, jeśli natomiast budowany jest
sam chodnik, to Gmina pokrywa 60% kosztów, a Powiat – 40%. Umowa w tej sprawie została podpisana w maju 2013 roku. Określa ona kwotę, jaka zostanie przekazana przez Gminę Zabierzów Powiatowi Krakowskiemu i na jakie cele mają zostać przeznaczone te pieniądze. Kwota
to 623 500 zł, a wymienione w umowie inwestycje to:
1.
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Balicach od przystanku MPK przy remizie do poczty – 120 tys. zł.
2.
Odnowa nawierzchni drogi powiatowej w Balicach – 80 tys. zł
3.
Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej w Burowie – 108 tys. zł.
4.
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Nielepicach – 72 tys. zł.
5.
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Więckowicach – 36 tys. zł.
6.
Odnowa nawierzchni drogi powiatowej wraz z budową chodnika w Pisarach – 190 tys. zł.
7.
Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika przy ul. Jurajskiej w Bolechowicach – 17 500 zł.
Gmina przekaże Powiatowi wymienione kwoty w momencie otrzymania informacji o rozpoczęciu danej inwestycji.
Remonty szkół
Wakacje to czas, gdy przeprowadzane są remonty w szkołach. W naszej gminie w lipcu rozpoczyna się malowanie pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Rudawie, które powinno zakończyć się 23 sierpnia. Również w tym terminie przewiduje się zakończenie robót budowlanych w budynkach Zespołu Szkół w Rząsce. Będzie tu przeprowadzony remont kapitalny sanitariatów, wymiana parkietów w sali na parterze
oraz w pracowni fizyko – chemicznej. W szkole zostanie też wymieniona stolarka okienna drzwiowa na okna z PCV.
Od trzech lat trwa rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bolechowicach. W lipcu odbędzie się przetarg na przeprowadzenie ostatniego etapu
rozbudowy, który powinien zakończyć się w kwietniu 2014 roku. Wokół budynku szkoły powstanie boisko, chodniki i tereny zielone.
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