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Budżet Gminy Zabierzów
na 2017 rok uchwalony!
W uchwalonym na Sesji Rady Gminy Zabierzów
w dniu 27 stycznia budżecie Gminy Zabierzów na
2017 rok zaplanowano dochody w wysokości prawie 111 mln zł, wydatki – ponad 115 mln zł, a deficyt – prawie 5 mln zł.
To już kolejna Sesja, podczas której omawiano budżet. Po poprzednich nieudanych próbach
uchwalenia tego podstawowego dla działalności
Gminy dokumentu, tym razem się udało, choć nie
od razu. W pierwszej zgłoszonej poprawce zapisy
wychodziły naprzeciw oczekiwaniom grupy dziesięciu radnych, nie akceptujących na poprzednich
Sesjach propozycji budżetu zgłoszonej przez wójta
Gminy. Jednak i tym razem radni z tej grupy mieli
kilka uwag. Zanosiło się na kolejny pat, lecz w przerwie obrad jeszcze raz przeprowadzono negocjacje
między dwiema grupami radnych – zwolenników
i przeciwników pierwotnej wersji budżetu.
W uzgodnionej podczas przerwy wersji poprawki przewidziano m.in. zmniejszenie kwot
na budowę budynku użyteczności publicznej
w Rudawie, zakupy sprzętu komputerowego i instalację klimatyzacji w Urzędzie Gminy, oświetlenie ul. Kolejowej w Zabierzowie. Zwiększono
w porównaniu z pierwotną wersją projektu budżetu wydatki m.in. na budowę parkingu przy szkole w Rząsce
i wykonanie nawierzchni na parkingu przy aptece
w Bolechowicach, budowę infrastruktury sportowej w Bolechowicach, wymianę pieców w ramach
PONE 2017 oraz zakup pyłomierzy. Zarówno tę poprawkę jak i budżet przyjęto jednogłośnie.

Obawa o dzieci i lęk przed
kierowcą ciemnego auta
W Bolechowicach uczeń szkoły podstawowej
został zapytany o drogę przez kierowcę ciemnego
samochodu. Kierowca był około 60-cio letnim mężczyzną. Chłopiec nie umiał udzielić odpowiedzi,
więc podszedł do czekającej w swoim samochodzie
matki. To wzbudziło niepokój matki o syna, ponieważ już wcześniej w innych gminach były przypadki zaczepiania dzieci przez kierowcę czarnego samochodu. Policja w Zabierzowie nie potwierdza
tego typu zdarzeń na terenie naszej gminy, lecz
w związku z doniesieniami w internecie z innych gmin, prosi rodziców o należytą opiekę nad
dziećmi.

Nabór wniosków o dotacje na
wymianę pieców w ramach dwóch
programów na 2017 rok
Gmina Zabierzów określona została jako lider w województwie Małopolskim pod względem ochrony powietrza. W bieżącym roku Gmina uczestniczy
w dwóch programach. Mieszkańcy mogą pozyskiwać dotacje w ramach
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, czyli w programie, który jest
kontynuacją z ubiegłego roku. Obowiązują tutaj te same zasady co w 2016
roku, a więc do 50% kosztów wymiany pieca pokrywa Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i do 35% - Gmina Zabierzów. Mieszkaniec może więc
otrzymać dotację w wysokości do 85% kosztów inwestycji. Nabór nowych
wniosków trwać będzie od 1.02.2017 do 31.03.2017.
Kolejny, nowy program dotacyjny, z którego będą mogli skorzystać
mieszkańcy gminy Zabierzów będzie działał w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Nabór wniosków
trwać będzie również od 1.02.2017 do 31.03.2017.
Więcej informacji na temat działań Gminy w walce o czyste powietrze znajdą Państwo w dziale „Ochrona powietrze” na stronie
www.zabierzow.org.pl.

Gmina kupuje pyłomierze
Urząd Gminy Zabierzów załatwia formalności i w najbliższych
dniach podpisze umowę z firmą AIRLY sp. z o. o. z Krakowa na zakup
23 pyłomierzy. Pozwolą one na monitorowanie stanu jakości powietrza
w gminie. Planowane jest zainstalowanie po jednym pyłomierzu w każdej
miejscowości, na budynkach użyteczności publicznej, szkołach, świetlicach,
ośrodkach zdrowia, tzn. w miejscach dostępności Wi-Fi. Pomiary uruchomione zostaną jeszcze w tym sezonie grzewczym, a ich wyniki pokaże interaktywna mapa. Zostanie też uruchomiony sms - owy system powiadomień
o stanie powietrza w przypadku przekroczenia normy zanieczyszczeń pyłami.
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.
Do Urzędu Gminy mieszkańcy zgłosili już około stu takich przypadków.
Zdecydowana większość telefonów dotyczy firm i przedsiębiorstw. Tego
typu informacje kierowane są na policję oraz, jeśli dotyczą firm – do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, który przeprowadza kontrolę
w terenie. Spalanie odpadów komunalnych, tekstylnych, meblarskich i innych jest wykroczeniem i zgodnie z art. 71 ustawy o odpadach podlega karze
aresztu lub karze grzywny.

Jest nas prawie 25 tysięcy!
Liczba mieszkańców gminy Zabierzów zameldowanych na
pobyt stały na dzień 31.12.2016 roku wyniosła 24 953, w tym 11
996 mężczyzn i 12 957 kobiet. W stosunku do poprzedniego roku
to więcej o 259 osób. W 2016 roku w naszej gminie urodziło się
258 dzieci, zmarło 237 mieszkańców gminy. Jak w całej Polsce –
mamy więcej kobiet niż mężczyzn, proporcje te nie odnoszą się
jednak do Kleszczowa, gdzie zameldowanych jest 187 mężczyzn
i 182 kobiety, oraz do Radwanowic – tu mieszka 329 mężczyzn
i 320 kobiet. W samym Zabierzowie liczba ludności wynosi 5443. Mniej liczna jest Rząska, gdzie mieszka 2406 osób
oraz Bolechowice – 2178 osób. Najmniejsza miejscowość
w gminie Zabierzów to Młynka, posiadająca 252 mieszkańców. Jeśli chodzi o grupy wiekowe, to 7316 osób jest w wieku 21 – 40 lat, nieco mniej, bo prawie 6800 liczy grupa od 41
do 60 lat. W kolejnych dziesięcioleciach liczba mieszkańców się zmniejsza, zwłaszcza wśród mężczyzn. W wieku powyżej 81 lat w gminie Zabierzów mieszka 300 mężczyzn
i 681 kobiet. Natomiast wśród dzieci i młodzieży do 20 roku życia jest więcej chłopców i mężczyzn niż dziewczynek i kobiet.
W 2016 roku związek małżeński zawarły 242 pary. Na pobyt
czasowy zameldowane są w gminie Zabierzów 564 osoby.

W Urzędzie Gminy można już
płacić kartą
Od dnia 1 stycznia 2017 r. kasa Urzędu Gminy w Zabierzowie
przyjmuje płatności dokonywane przy użyciu kart płatniczych.
Zgodnie z art. 60 § 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) koszty
opłat i prowizji z tytułu wpłat dokonywanych przy użyciu kart
płatniczych ponosi wpłacający. W związku z tym, od dokonywanych wpłat z tytułu podatków, opłat oraz niepodatkowych
należności budżetowych naliczana będzie i pobierana prowizja
w wysokości 0,9 % wpłaconej kwoty. W szczególności prowizja
będzie pobierana z tytułu następujących wpłat: - podatek od nieruchomości, rolny, leśny; - opłata skarbowa; - opłata planistyczna; - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi; - zajęcie pasa drogowego, - opłata za zezwolenie na wycinkę drzew;
- opłata za rozgraniczenie nieruchomości.

Od 1 marca stawki za dostawę
wody na dotychczasowym
poziomie a za odbiór ścieków
podwyższone o 9,2%
Na Sesji w dniu 27 stycznia 2017 podjęto uchwałę dotyczącą
taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
Wysokość stawek za dostawę wody w stosunku do obowiązującej do tej pory nie ulega zmianie; od 1 marca 2017 wynosić
będzie 2,73 zł netto tj. 2,95 zł brutto. Wysokość stawki za odbiór
ścieków w stosunku do dotychczasowej zostaje podwyższona
o ok. 9,2% i wynosić będzie od 1.03.2017 roku 4,35 zł netto tj.
4,70 zł brutto. Stawka opłaty za przyłączenie do urządzenia wodociągowego jak również kanalizacyjnego wyniesie 173,03 zł
netto tj. 186,87 zł brutto. Opłata abonamentowa dla gospodarstw
domowych, odbiorców przemysłowych i pozostałych rozliczających się w okresach dwumiesięcznych wyniesie 3,10 zł netto tj.
3,35 zł brutto a dla rozliczających się w okresach jednomiesięcznych – 9,10 zł netto tj. 9,83 zł brutto.

Przeciw narkotykom i dopalaczom
Badania przeprowadzone wśród uczniów trzecich klas gimnazjów
(wiek 15 – 16 lat) i uczniów klas drugich szkół ponadgimnazjalnych
(wiek 17 – 18 lat) w naszym kraju wykazały, że co najmniej raz po
narkotyki sięgało 25% młodszych uczniów i 43% uczniów starszych.
Rozpowszechnienie „dopalaczy” jest mniejsze: wśród gimnazjalistów
używało tych substancji 10,3%, a wśród starszych uczniów – 12,6%.
W przyjętym na Sesji Rady Gminy Zabierzów w dniu 22 grudnia Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2019
ujęto działania zmierzające do zmniejszenia dostępności narkotyków,
konsultacje psychologa dla osób uzależnionych, spotkania w szkołach
z młodzieżą klas VI i rodzicami, organizowanie szkoleń dla nauczycieli
i wychowawców świetlic.

Tymczasowy przejazd pod
wiaduktem w Zabierzowie
Od 23 grudnia 2016r. czynny jest dla samochodów osobowych
i innych o wysokości do 3 m przejazd pod wiaduktem kolejowym
w Zabierzowie. Wykonawca inwestycji – przebudowy linii kolejowej
E30 – udostępnił teren budowy, by ułatwić życie mieszkańcom do czasu
uruchomienia powstającego przejazdu na poziomie torów w pobliżu stacji kolejowej. W grudniu PKP PLK planowało zamknięcie wiaduktu na
ul. Topolowej w Rząsce. Warunkiem zgody na zamknięcie wiaduktu postawionym przez Urząd Gminy w Zabierzowie było urządzenie ul. Siewnej i wprowadzenie ruchu jednokierunkowego oraz ruchu wahadłowego
i sygnalizacji świetlnej na ul. Strugi. Warunki te jednak nie zostały spełnione przez wykonawcę inwestycji kolejowej i Urząd Gminy nie wyraził zgody na zamknięcie wiaduktu w ul. Topolowej w Rząsce.

Medale za Zasługi dla
Polskiego Kajakarstwa
Sesja Rady Gminy Zabierzów w dniu 22 grudnia 2016 połączona
była z przyznaniem Medali za Zasługi dla Polskiego Kajakarstwa. Odznaczenia otrzymali: prezes Zabierzowskiego Klubu Kajakowego WIR
Włodzimierz Ziąbka oraz wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan. Zabierzów uznawany jest za kolebkę freestyle’u kajakowego w Polsce, ponieważ zorganizowane zostały tu ogólnopolskie zawody w tej dziedzinie w latach 2005 i 2006 a w latach od 2009 do 2013 – Halowe Otwarte
Mistrzostwa Polski we Freestyle’u Kajakowym, w latach 2014 i 2015
w Kamieniołomie w Zabierzowie odbyły się zawody Free- Polo. Głównym organizatorem wszystkich tych zawodów kajakowych był Włodzimierz Ziąbka a patronatem obejmowała, udzielając wsparcia Elżbieta
Burtan. Medale wręczył prezes Małopolskiego Związku Kajakowego
Krzysztof Racułt.

Urząd Stanu Cywilnego w Zabierzowie informuje, że organizuje uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie
ZŁOTE GODY dla tych par, które zawarły związek małżeński w roku 1966 i 1967 i zamieszkują
na terenie Gminy Zabierzów.
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się
w tutejszym Urzędzie Stanu Cywilnego, pokój
nr 07 na parterze, telefon 12 283 07 29 w terminie do dnia 31 marca 2017r.

Harmonogram wywozu śmieci zmieszanych i segregowanych w 2017 roku
Aleksandrowice; Balice – ulica Winna Góra; Bolechowice ulice: Akacjowa, Gajowa, Górska, Jurajska (tylko numery parzyste), Kościelna,
Leśna, Na Górach, Ogrodowa, Siedliski Spokojna, Szkolna, Winnica,
Wolańska, działka nr 172/1; Burów; Kleszczów; Rudawa z wyłączeniem
ul. Polaczka nr 70, 72, 74, 82 oraz ul. Siedleckiego nr 186, 188: 4.I, 18.I,
1.II, 15.II, 01.III, 15.III, 29.III, 12.IV, 26.IV, 10.V, 24.V, 7.VI, 21.VI, 5.VII,
19.VII, 2.VIII, 16.VIII, 30.VIII, 13.IX, 27.IX, 11.X, 25.X, 8.XI, 22.XI, 6.XII,
20.XII.
Balice -ulice: Pięciu Stawów, Podkamycze, Krakowska 192; Rząska
– ulice: Balicka, Kamienna, Krakowska, Krzyżowa, Leśna, Podkamycze
Szkolna; Szczyglice: 10.I, 24.I, 07.II, 21.II, 7.III, 21.III, 4.IV, 18.IV, 2.V,
16.V, 30.V, 13.VI, 27.VI, 11.VII, 25.VII, 8.VIII, 22.VIII, 5.IX, 19.IX, 3.X,
17.X, 31.X, 14.XI, 28.XI, 12.XII, 30.XII.
Balice (nie dotyczy ulic: Pięciu Stawów, Podkamycze, Winna Góra);
Brzezie – z wyłączeniem ul. Rodziny Poganów; Ujazd: 3.I, 17.I, 31.I, 14.II,
28.II, 14.III, 28.III, 11.IV, 25.IV, 9.V, 23.V, 6.VI, 20.VI, 4.VII, 18.VII, 1.VIII,
12.VIII, 29.VIII, 12.IX, 26.IX, 10.X, 24.X, 7.XI, 21.XI, 5.XII, 19.XII.
Bolechowice – ulice: Jurajska (tylko numery nieparzyste), Czyniec,
Łąkowa, Nad Potokiem, Polna, Skotnicka, Turystyczna, Wąska, Zielona, Zielona Boczna; Brzoskwinia: 11.I, 25.I, 8.II, 22.II, 08.III, 22.III, 05.IV,
19.IV, 06.V, 17.V, 31.V, 14.VI, 28.VI, 12.VII, 26.VII, 9.VIII, 23.VIII, 6.IX,
20.IX, 4.X, 18.X, 28.X, 15.XI, 29.XI, 13.XII, 27.XII.
Brzezie – ul. Rodziny Poganów; Karniowice; Kobylany; Zabierzów ulice: Bociania, Dębowa – tylko numer 69, Działkowa, Henryka Sienkiewicza, Kolejowa, Krakowska – tylko numery nieparzyste, Kwiatów Polskich, Myszala, Nad Wodą, Niecała, Ogrodowa, Parkowa, Rodziny Poganów, Rzemieślnicza, Sadowa, Szkolna, Wapienna, Willowa: 5.I, 19.I, 2.II,
16.II, 2.III, 16.III, 30.III, 13.IV, 27.IV, 11.V, 25.V, 08.VI, 22.VI, 6.VII, 20.VII,
3.VIII, 17.VIII, 31.VIII, 14.IX, 28.IX, 12.X, 26.X, 9.XI, 23.XI, 7.XII, 21.XII.
Brzezinka; Rząska - ul. Akacjowa, Brzegowa, Jodłowa, Kolejowa, Lipowa, Mostowa, Na Stoku, Nad Wąwozem, Poziomkowa, Prosta, Sarni
Stok, Siewna, Spacerowa, Strugi, Topolowa, Wapienna, Wąska; Więckowice: 13.I, 27.I, 10.II, 24.II, 10.III, 24.III, 7.IV, 21.IV, 5.V, 19.V, 2.VI, 16.VI,
30.VI, 14.VII, 28.VII, 11.VIII, 25.VIII, 8.IX, 22.IX, 6.X, 20.X, 3.XI, 17.XI,
1.XII, 15.XII, 29.XII.
Kochanów; Niegoszowice oraz Rudawa ul. Siedleckiego 186, 188; Radwanowice: 5.I, 20.I, 3.II, 17.II, 3.III, 17.III, 31.III, 14.IV, 28.IV, 12.V, 26.V,
9.VI, 23.VI, 7.VII, 21.VII, 4.VIII, 18.VIII, 1.IX, 15.IX, 29.IX, 13.X, 27.X,
10.XI, 24.XI, 8.XII, 22.XII.
Młynka; Nielepice; Pisary; Rudawa – ul. Polaczka nr 70, 72, 74, 82:
11.I, 25.I, 8.II, 22.II, 8.III, 22.III, 5.IV, 19.IV, 2.V, 17.V, 31.V, 14.VI, 28.VI,
12.VII, 26.VII, 9.VIII, 23.VIII, 6.IX, 20.IX, 4.X, 18.X, 2.XI, 15.XI, 29.XI,
13.XII, 27.XII.
Rząska - Cicha, Klubowa, Krótka, Krzywa, Nad Potokiem, Ogrodowa, Oświecenia, Piaski, Polna, Półkole, Rędzińska, Sadowa, Słoneczna,
Strażacka, Sucha, Zachodnia, Zagruszcze; Zabierzów – ul. Brzozowa, Jodłowa, Kamienna, Kątowa, Kmity, Krakowska – tylko numery parzyste,
Ładna, Malinowa, Południowa, Topolowa, Widokowa, Zacisze: 2.I, 16.I,
30.I, 13.II, 27.II, 13.III, 27.III, 10.IV, 24.IV, 8.V, 22.V, 5.VI, 19.VI, 3.VII,
17.VII, 31.VII, 14.VIII, 28.VIII, 11.IX, 25.IX, 9.X, 23.X, 6.XI, 20.XI, 4.XII,
18.XII.
Zabierzów – ulice: Dębowa – bez numeru 69, Gazowa, Łąkowa, Mostowa, Norbertanek, Piaski, Przy Torze, Radosna, Słoneczna, Spokojna,
Sportowa, Śląska– tylko numery parzyste, Wąska, Zachodnia, Źródlana;
Zelków: 12.I, 26.I, 9.II, 23.II, 9.III, 23.III, 6.IV, 20.IV, 4.V, 18.V, 1.VI, 17.VI,
29.VI, 13.VII, 27.VII, 10.VIII, 24.VIII, 7.IX, 21.IX, 5.X, 19.X, 2.XI, 16.XI,
30.XI, 14.XII, 28.XII.
Zabierzów - ulice: Białych Brzóz, Cmentarna, Kalwaryjska, Konwaliowa, Krótka, Krzyżowa, Leśna Polana, Leśna, Lotniskowa, Pogorzany,
Polna, Poziomkowa, Śląska – tylko numery nieparzyste, Wielkie Pola,
Wrzosowa, Zawiła: 9.I, 23.I, 6.II, 20.II, 6.III, 20.III, 3.IV, 15.IV, 29.IV, 15.V,
29.V, 12.VI, 26.VI, 10.VII, 24.VII, 07.VIII, 21.VIII, 4.IX, 18.IX, 2.X, 16.X,
30.X, 13.XI, 27.XI, 11.XII, 23.XII.

Usuwanie drzew i krzewów nowelizacja ustawy
Z dniem 1 stycznia 2017 roku na podstawie ustawy
z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie
przyrody oraz ustawy o lasach (Dz.U. z 2016 r. poz.
2249) wprowadzono zmianę w artykule 83f ustawy
o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 z późn.
zm.), zgodnie z którym nie jest wymagane obecnie uzyskanie zezwolenia na usunięcie:
·
drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych
i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
·
drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.
JEDNAKŻE NALEŻY MIEĆ NA UWADZE FAKT,
IŻ KONIECZNE JEST UZYSKANIE ZEZWOLENIA
W PRZYPADKU:
·
usuwania drzew i/lub krzewów przez osoby fizyczne na cele związane z prowadzeniem działalności
gospodarczych oraz z terenów niestanowiących własności
osób prywatnych;
·
usuwania drzew i krzewów z terenów stanowiących mienie komunalne (własność gminy);
·
usuwania drzew i krzewów w pasach ruchu drogowego, kolejowego oraz związanych z ruchem powietrznym oraz wodnym, a także z terenów melioracji (w tym
linie brzegowe oraz wały przeciwpowodziowe);
·
usuwania i/lub pielęgnacji pomników przyrody
oraz zieleni z terenów wpisanych do rejestru zabytków;
·
usuwania drzew i krzewów z terenów parków
krajobrazowych (teren gminy obejmują w całości PK) oraz
obszarów Natura 2000;
·
usuwania drzew i krzewów z terenów spółdzielni
mieszkaniowych, ogrodów działkowych;
·
usuwania drzew i krzewów zakłócających funkcjonowanie urządzeń tj. sieci elektroenergetyczne, kanalizacyjne, gazowe itp.
·
dodatkowo obowiązuje ZAKAZ LIKWIDOWANIA I NISZCZENIA ZADRZEWIEŃ ŚRÓDPOLNYCH
(dotyczy terenów rolnych oraz przywracanych do użytku
rolnego), PRZYDROŻNYCH I NADWODNYCH.
W sprawach dotyczących usuwania drzew i krzewów informacji udziela Wydział Ochrony Środowiska
i Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Zabierzów, tel.
12 283 07 19 oraz 12 283 07 57.

Bądź na bieżąco dzięki
newsletterowi i systemowi SMS
Chcesz być na bieżąco informowany o wydarzeniach, nowościach? Dopisz się do biuletynu na
www.zabierzow.gmina.pl.
Dodatkowo zachęcamy również do skorzystania
z powiadamiania SMS-owego mieszkańców gminy
o sytuacjach kryzysowych, ostrzeżeniach meteorologicznych, utrudnieniach drogowych związanych z wykonywanymi pracami a także zebraniach wiejskich i innych ważnych wydarzeniach i sprawach w naszej gminie. Aby dołączyć do systemu powiadamiania należy
wysłać sms zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie www.zabierzow.org.pl/system-powiadamiania-sms/.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Rocznie statystyczny Polak spożywa ponad 10,5 litra czystego alkoholu.
W przeliczeniu – to 53 półlitrowe butelki wódki, 475 butelek piwa lub 120 butelek wina. Liczbę osób uzależnionych od alkoholu szacuje się w Polsce na ok.
600 tysięcy, zaś osób pijących alkohol w stopniu szkodliwym dla zdrowia – na
2,5 mln. W gminie Zabierzów szczegółowych badań na ten temat nie prowadzono, jednak można oszacować, że prawie 600 mieszkańców jest uzależnionych a prawie 2 400 nadużywa alkoholu.
Na Sesji Rady Gminy Zabierzów w dniu 22 grudnia 2016 uchwalono
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2017 rok. Położono w nim nacisk na działalność Gminnego Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego, który prowadzi pracę terapeutyczną z grupą trzeźwiejących alkoholików, z rodzinami dotkniętymi problemem alkoholizmu, terapię
rodzin, w których występuje problem przemocy, narkotyków, picia alkoholu
przez nieletnich. Osoby pełniące dyżury w Punkcie (psycholog, specjalista ds.
uzależnień, pracownik GOPS, pielęgniarka środowiskowa, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawiciel policji)
przyjmują zgłoszenia związane z problemem alkoholizmu, odbywają spotkania
i wizyty domowe u rodzin dotkniętych chorobą alkoholową.
Jako zapobieganie alkoholizmowi traktowana jest działalność świetlic środowiskowych, promujących zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży. Na
terenie gminy Zabierzów w 2017 roku świetlice środowiskowe o profilu opiekuńczo – wychowawczym funkcjonować będą w 23 sołectwach, świetlice środowiskowe o profilu sportowym – w 11-tu.
W Programie Profilaktyki zapisano też zorganizowanie półkolonii dla dzieci
i młodzieży ze świetlic sportowych, dofinansowanie letniego wypoczynku
dzieci ze świetlic opiekuńczo – wychowawczych, dofinansowanie wyjazdu
dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych na letni wypoczynek, uzupełnienie
wyposażenia świetlic, współfinansowanie imprez lokalnych bezalkoholowych
z programem profilaktycznym.

Zapraszamy na sztuczne lodowisko
na Rynku w Zabierzowie!
Już tradycyjnie od świąt Bożego Narodzenia na Rynku w Zabierzowie działa sztuczne lodowisko! Jest to wspaniała okazja, by w fantastycznej zimowej scenerii przy dźwiękach muzyki spróbować swojej
siły w jeździe na łyżwach.
Lodowisko ma wymiary 24 x 17m i sprosta wymaganiom zaawansowanych łyżwiarzy jak również początkujących i najmłodszych. Aby się
poślizgać nie trzeba mieć swoich łyżew, ponieważ można je na miejscu
wypożyczyć (wypożyczenie łyżew i kasku ochronnego – 7zł). Lodowisko jest czynne codziennie od godz. 9.00. Dzięki sztucznemu oświetleniu jeździć można aż do wieczora, do godz. 21.00.
W godzinach od 9.00 do 14.00 zorganizowane grupy dzieci i młodzież szkolna z gminy Zabierzów mają darmowy wstęp na lodowisko.
Zapłacą tylko za wypożyczenie łyżew (jeśli nie posiadają własnych).
Dla indywidualnych amatorów ślizgania się na zabierzowskim lodowisku bilet ulgowy (dzieci, młodzież) kosztuje 5 zł, normalny 7 zł. Informacje na temat działania lodowiska można również uzyskać u obsługi
obiektu pod nr. telefonu: 570 041 588 oraz 515 589 145.
Jeśli chcesz zobaczyć, co aktualnie dzieje się na lodowisku i Rynku w Zabierzowie odwiedź stronę www.zabierzow.org.pl/webcamera, gdzie przez całą dobę możesz na żywo oglądać obraz z kamery
internetowej.
Zapraszamy na sztuczne lodowisko na Rynku w Zabierzowie!

30 niebieskich kart
w gminie Zabierzów
Pierwszym etapem w procesie pomocy rodzinom dotkniętym przemocą jest założenie tzw. niebieskiej karty
po zgłoszeniu przez policję, służbę zdrowia, nauczycieli
lub Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Następnie rodziną z niebieską kartą zajmuje się działający przy GOPS
zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy. - Są różne formy pomocy – mówi przewodnicząca
zespołu Agnieszka Przygocka – trzeba rozpoznać funkcjonowanie rodziny w ich miejscu zamieszkania, znaleźć
sposób pomocy osobie dotkniętej przemocą, zająć się
osobą, która jest sprawcą przemocy. Gdy uda się rozwiązać problem przemocy, np. sprawca się wyprowadzi, po
leczeniu uwolni się od alkoholizmu, dojdzie do rozwodu
w rodzinie, itp. czyli ustanie przemoc - niebieska karta
zostaje anulowana. Jest wiele takich przypadków, ale też
corocznie pojawiają się nowe zgłoszenia. Od kilku lat
funkcjonuje w naszej gminie około 30 niebieskich kart.
Gmina Zabierzów uczestniczy w programie „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu
Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Program współfinansowany jest ze środków Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W 10 miejscowościach naszej gminy odbyły się spotkania mieszkańców
z dzielnicowymi i psychologiem.
Mieszkańcy mieli okazję poznać osoby i instytucje,
do których można się zwracać w przypadkach zaistnienia
przemocy w rodzinie, dowiedzieć się o zasadach udzielania pomocy w takich sytuacjach. Pogadanki na temat
przemocy przeprowadzono też w szkołach.
W ramach Programu w dniu 13 grudnia 2016 roku
GOPS Zabierzów zorganizował konferencję pt.: „Rola
profilaktyki w przeciwdziałaniu przemocy”. Omówiono badania prowadzone przez Pracownie Profilaktyczną
KROKUS a dotyczące diagnozy zjawiska przemocy na
terenie naszej gminy oraz szkolenia dla sprawców przemocy prowadzone przez pracowników Ośrodka.
Okazuje się, że sprawcy przemocy po odbyciu cyklu szkoleń w 90% lepiej radzą sobie ze stresem, stają
się mniej agresywni. Wcześniej nie zdawali sobie sprawy
z tego, że trudności w pracy lub w kontaktach z otoczeniem
powodują u nich odreagowywanie złości na domownikach. Przyczyną zachowań agresywnych są też stereotypy
dotyczące np. podziału obowiązków i roli kobiety i mężczyzny w domu. W pierwszych dniach szkolenia „agresorzy” zaprzeczają, że to oni wywierają przemoc. Twierdzą,
że za ich zachowanie odpowiedzialna jest żona, dzieci,
dalsza rodzina, bo „ich denerwuje”. Aż 80% uczestników
warsztatów jest przekonana o swej niewinności i ma żal
do policji, sądu, pomocy społecznej i innych instytucji, że
mieszają się w ich domowe sprawy. Nie uważają, że np.
naśmiewanie się z babci czy dziadka, nieustanne krytykowanie żony, krzyczenie na dzieci jest formą przemocy.
- Żony nie biję, a jeżeli już, to dlatego, że sobie zasłużyła
– twierdzą skierowani na szkolenia i buntują się przeciw
uczestnictwu w warsztatach. Pod koniec szkoleń zmienia
się ich rozumienie przemocy i własnych zachowań. Większość próbuje modyfikować relacje z rodziną.
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