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Gmina Zabierzów - Najlepszy Samorząd X-lecia w Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej
W dniu 14 lipca 2014r. w Sali Konferencyjnej Ufficio Primo w Warszawie, odbyła się jubileuszowa gala Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej. Z tej okazji, postanowiono wyróżnić najlepsze gminy i miasta
ostatniego dziesięciolecia. Najlepszą gminą X-lecia w Polsce została
gmina Zabierzów, a Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan odebrała
z rąk posła Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka specjalne
wyróżnienie. Najlepszym gminom od kilkunastu lat wręczamy dyplomy. Jednak uznaliśmy, że zwycięzcy rankingu dziesięciolecia powinni
być specjalnie wyróżnieni- zaznaczył Paweł Jabłoński, zastępca Redaktora Naczelnego „Rzeczpospolitej”. Ranking Samorządów jest prestiżowym, ogólnopolskim plebiscytem, którego celem jest wskazanie
najlepiej zarządzanych miast i gmin w Polsce. Nagradzane są te samorządy, które najlepiej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia
swoich mieszkańców, zgodnie z regułami odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego. Wysoka pozycja w rankingu, którą od wielu lat uzyskuje gmina Zabierzów, to bez wątpienia powód do dumy.
Tegoroczna nagroda- Najlepsza Gmina X-lecia w Polsce, jest potwierdzeniem bardzo dobrego zarządzania oraz ciągłego zrównoważonego
rozwoju gminy Zabierzów. Warto zaznaczyć, że w ciągu ostatnich lat, dochód gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca wzrósł o ponad
130 procent.

Powstaje rynek w Zabierzowie

Obwodnica

Na terenach dawnych Zakładów Kamienia Budowlanego Kamex powstaje zabierzowski rynek. Teren
ten o powierzchni 10 tys. m kw. został pozyskany przez Gminę Zabierzów od syndyka masy upadłościowej. W 2013r. odbył się konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania płyty rynku. Pierwszej nagrody nie przyznano, a dwa drugie miejsca ex aequo zajęły prace,
z których korzystano przy opracowaniu projektu technicznego.
Przy rynku powstaje Centrum Usług Obywatelskich. Przy ratuszu znajdą się miejsca parkingowe dla osób załatwiających sprawy w Urzędzie. Część powierzchni rynku zostanie pokryta płytami
z granitu naturalnego, a część – kostką betonową. Zaplanowano dwa wjazdy do rynku od ul. Kolejowej, jeden od ul. Wapiennej oraz ciąg pieszy od ul. Myszala. Na płycie rynku przewidziano też
miejsce na imprezy plenerowe oraz miejsca wypoczynku dla mieszkańców. Ustawione zostaną ławki, zainstalowane oświetlenie. Będą elementy małej architektury, zieleń – trawniki oraz donice
z kwiatami, fontanna, placyk zabaw dla dzieci. Wykonawcą płyty rynku jest firma Hydro – Inwest. Zaawansowane są prace przy budowie parkingu od strony wschodniej, trwa budowa parkingu od ul. Kolejowej, rozpoczęto budowę wjazdu od ul. Wapiennej. Po ukończeniu prac ziemnych i instalacyjnych
rozpocznie się układanie płyt. Termin ukończenia tych prac to 31.10.2014r.
Wokół rynku mogą zostać zlokalizowane obiekty użyteczności publicznej, np. przychodnia zdrowia,
placówki kultury, kawiarnie, restauracje, bank, hotel.
W związku z planami zabudowy, która utworzy pierzeje rynku ukazało się Obwieszczenie Wójta Gminy Zabierzów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru – „Rynek w Zabierzowie”. Wnioski do planu należy składać na piśmie bezpośrednio w Urzędzie
Gminy Zabierzów lub drogą pocztową na adres Wójta Gminy Zabierzów ul. Kolejowa 11, 32-080 Zabierzów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2014 r.

Kolejna dobra wiadomość
i kolejny krok do rozpoczęcia
realizacji obwodnicy Zabierzowa. GDDKiA uzgodniła
Program Inwestycyjny – Etap
I – proces przygotowawczy
dla obwodnicy Zabierzowa.
Czekamy jeszcze na ostateczną akceptację wariantów
przebiegu drogi, która będzie
podstawą do wystąpienia
o decyzję środowiskową do
Dyrektora Ochrony Środowiska.
Wójt Elżbieta Burtan
w sprawie obwodnicy odbyła
w lipcu spotkanie w resorcie
Minister Elżbiety Bieńkowskiej w Warszawie, gdzie
z posłem Józefem Lassotą
lobbowali na rzecz rozpoczęcia realizacji tej ważnej dla
całej Gminy inwestycji.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do obejrzenia najnowszych filmów na TVI Gminy Zabierzów!

www.zabierzow.gmina.pl
Jubileusze w Gminie
Zabierzów

VI Dni Zabierzowa

Zakończyła się rozbudowa
szkoły w Bolechowicach
Szkoła mieściła się przez lata w starym, kilkakrotnie
przebudowywanym, piętrowym budynku obok kościoła.
Choć w 2000 roku powiększono ją o skrzydło dobudowane od strony ul. Spokojnej, w szkole było ciasno, zbyt
mało miejsca dla ponad 250 uczniów. Dlatego w 9 salach
lekcyjnych zajęcia odbywały się na dwie zmiany. Rozbudowa szkoły była więc konieczna. Zależało na niej rodzicom i nauczycielom, którzy działając w Fundacji „Edukacja – Rozwój – Środowisko” pozyskane od sponsorów 200
tys. zł przeznaczyli na pierwszy etap rozbudowy. Kolejne
etapy finansowała Gmina Zabierzów.
Prace budowlane rozpoczęły się w 2009 roku. Zakończono je w lipcu br. W sierpniu przeprowadzone będą prace
wykończeniowe i wyposażanie sal. W tej Szkole Podstawowej im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Bolechowicach 1 września w odbędzie się gminna inauguracja roku
szkolnego 2014/15.
Powstał tu nowy obiekt połączony ze starym budynkiem szkoły, składający się z dwóch części rozdzielonych
korytarzem; korytarz przykrywa szklany dach. Nowy budynek z cegły ceramicznej o powierzchni 1670 m2 wygląda
bardzo efektownie: elewacja wyłożona jest kamieniem wapiennym, fragmentami - drewnem świerka syberyjskiego.
Na bocznej elewacji budynku wykonano ściankę wspinaczkową – bezpieczną, bo poziomą o wysokości 2 m i szerokości 5 m.
W piwnicach znajdują się szatnie – każda klasa ma
oddzielny, zamykany boks. Wejście i sanitariaty przystosowane zostały dla osób niepełnosprawnych. Na parterze
urządzono 6 sal lekcyjnych. Na I piętrze nowego budynku
jest świetlica z wydzieloną częścią do cichej nauki, biblioteka, pokój nauczycielski, gabinet pedagoga i pielęgniarki. W starym budynku pozostaną klasy IV – VI, oraz oddziały przedszkolne a młodsze klasy zajmą pomieszczenia
w nowo wybudowanym. Każda sala dla maluchów została
wyposażona w sprzęt multimedialny, przystosowano dla
nich też sanitariaty. Powstała pracownia komputerowa,
a w pomieszczeniu po bibliotece, która została przeniesiona
do nowego budynku, zorganizowano pracownię językową.
Do tej pory uczniowie spożywali posiłki w świetlicy, teraz
utworzona została jadalnia w skrzydle z 2000 roku. Wnętrze nowego budynku jest równie ciekawie zaprojektowane
jak elewacja. Hall o powierzchni ponad 130 m2 wyłożony
został różnokolorowymi płytkami, które uzupełniają kolorowe szklane luksfery w oknach. Szyb windy także otoczony jest kolorowymi luksferami. W każdej sali lekcyjnej
jedna ze ścian - magnetyczna umożliwi przyczepianie do
niej np. prac plastycznych dzieci. Każda sala została pomalowana na inny kolor, taki sam jak kolor płytek na korytarzu do niej prowadzącym. 17 kamer monitoruje budynek,
czujniki nie pozwalają zostawić otwartych okien lub drzwi,
światła włączają i wyłączają fotokomórki.
Po północnej stronie budynku zbudowano wielofunkcyjne boisko: do tenisa, koszykówki, piłki ręcznej –
o miękkiej, poliuretanowej nawierzchni. Od strony ul. Spokojnej jest też plac zabaw, a nowy budynek wraz ze starym
i skrzydłem z 2000 roku utworzyły wewnętrzne podwórko,
na którym ustawione ławeczki i zasadzona zieleń pozwolą
wypocząć dzieciom podczas przerwy lub po lekcjach.

Poświęcenie krzyża i oddanie do użytku
boiska podczas Święta Aleksandrowic
Tegoroczne obchody Święta Aleksandrowic rozpoczęły się w sobotę 28
czerwca uroczystym poświęceniem Krzyża Pamięci i Wdzięczności, znajdującego się na tzw. „krzyżówce”- granicy Aleksandrowic z Balicami i Burowem. Krzyż ten został wzniesiony w czerwcu tego roku na miejscu drewnianego krzyża ufundowanego przez księstwo Dolores i Dominika Radziwiłłów
w roku 1900. Inicjatorami wzniesienia obecnego krzyża są mieszkańcy Aleksandrowic, w dowód wdzięczności za 610 lat istnienia miejscowości (1404
– 2014). Wykonawcą krzyża z dębowego drzewa jest Kazimierz Kruk z Cholerzyna. Uroczystego poświęcenia krzyża dokonał proboszcz parafii Morawica, ks. Władysław Palmowski. Podczas uroczystości obecni byli: Józef Krzyworzeka – starosta Powiatu Krakowskiego, Elżbieta Burtan – wójt Gminy
Zabierzów, radny Tadeusz Jojczyk – sołtys Brzoskwini, Kazimierz Drelewski
– sołtys Balic oraz licznie zebrani mieszkańcy Aleksandrowic, Burowa, Balic i okolicznych miejscowości. Rolę gospodarzy uroczystości pełnili: Maria
Kwaśnik – przewodnicząca Rady Gminy Zabierzów i Jan Kądzioła – sołtys
Aleksandrowic.
Po ceremonii poświęcenia w specjalnie przygotowanym otworze w krzyżu został złożony akt fundacyjny, który wcześniej został odczytany przez Bogusławę Krawiec - Kronikarza Aleksandrowic.
Kolejnym punktem Święta Aleksandrowic było otwarcie w dniu 29
czerwca boiska wielofunkcyjnego. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali
zaproszeni goście, gospodarze oraz przedstawiciele Klubu Sportowego „Topór Aleksandrowice”. Boisko wybudowane przy stadionie Klubu Sportowego
posiada nawierzchnię tartanową, a otoczenie boiska uporządkowano, obsiano
trawą. Podczas wakacji młodzież może już grać tu w siatkówkę, koszykówkę,
tenisa.

Kwitnie wandalizm...
Wandale dewastują wszystko: podpalili ławki, zniszczyli plac zabaw, powycinali winorośle koło świetlicy, połamali dwuletnie drzewka jarzębiny,
a z luster drogowych dzieci robią tarczę do strzelania – skarży się Anna Pędrys, sołtys Brzezia.
O zniszczeniach w innych miejscowościach naszej gminy piszemy bardzo często. Wandale polubili zwłaszcza infrastrukturę turystyczną. 30 maja
w tzw. Kamieniołomie w Zabierzowie stwierdzono dewastację punktu wypoczynkowego, wybudowanego w ramach projektu Jurajski Raj. Kostkami
brukowymi wyrwanymi z placu otaczającego punkt ktoś rzucał w dach. Ceramiczne dachówki zostały kompletnie zniszczone, potłuczone pospadały
na ziemię. W Bolechowicach zdewastowane zostały znaki drogowe, w lipcu
zniszczono nowe tabliczki z nazwami ulic w Zabierzowie. Wulgarne napisy
na budynkach i ogrodzeniach już nikogo nie dziwią...
W ostatnich tygodniach pojawił się jednak nowy rodzaj wandalizmu –
literacko określmy go jako „wandalizm kwietny”. Polega on na niszczeniu
kwiatów i roślin zasadzonych w ozdobnych skrzyniach wzdłuż ul. Kolejowej
i donicach przy kościele w Zabierzowie. - Jeżeli ktoś wyrwie złoty berberys
albo pelargonie ze skrzyni, by posadzić je w swoim ogrodzie, to jest to normalna kradzież – mówi Halina Walkowska z Zespołu ds. Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Gminy Zabierzów - ale dlaczego wyciągane są
z ziemi rośliny z korzeniami i zostawiane koło skrzyń, lub położone korzonkami do góry w donicy, trudno wytłumaczyć. Więdną natychmiast, zwłaszcza
w upalne dni. Dlaczego łamane są begonie? Mają kruche łodyżki i wystarczy
lekko uderzyć je ręką, by zniszczyć te piękne kwiaty. Po co ktoś to robi?
W miejsce tych ukradzionych lub zniszczonych nasadzane są nowe rośliny, których sadzonki kupowane są za nasze – podatników pieniądze. Płacimy
więc wszyscy za czyjąś głupotę!
Pani Halina Walkowska już myśli o posadzeniu drzewek katalpy o jasnych
liściach i białych, pachnących kwiatach wzdłuż ściany budowanego ratusza.
Jeśli zasadzi się je jeszcze tej jesieni, zakwitną w przyszłym roku w czerwcu.
Tylko, czy doczekają przyszłego lata? A jeśli zakwitną... to w czyim ogrodzie?

Inwestycje PUK Zabierzów
W gminie Zabierzów opłaty za wodę i ścieki są najniższe wśród
gmin Powiatu Krakowskiego. W 2013r. PUK Zabierzów dostarczył swoim odbiorcom ponad 1 mln 150 tys. m3 wody, tj. o 5%
więcej niż w roku poprzednim, a ilość odprowadzonych w 2013
roku ścieków to ponad 1 mln 218 tys. m3, czyli o 2% więcej niż
w 2012 roku.
W 2014 r Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zabierzowie
zaplanowało m.in. następujące inwestycje z zakresu rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej: remont zbiornika wody dla m. Rząska
w Pasterniku; rozbudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami
w m. Kobylany i Karniowice – Gaj; budowę hydroforni w Nielepicach wraz z rozbudową sieci; rozbudowę wodociągu w ul. Modrzewiowej w Brzeziu; modernizację sieci w Ujeździe (przebudowa wodociągu w ul. Sosnowej, Świerkowej i Modrzewiowej); rozbudowę
sieci w ul. Jurajskiej w Balicach; przełożenie wodociągu pod mostem
w Więckowicach; połączenie wodociągu Bolechowice – Brzezie;
konserwację zbiorników wody w Karniowicach, Ujeździe i Zelkowie. Jeśli chodzi o rozbudowę sieci kanalizacyjnej, to w br. realizowane są lub będą m.in. następujące inwestycje: rozbudowa sieci
kanalizacji sanitarnej w Rudawie; budowa kanalizacji w Więckowicach w kierunku boiska; na odcinku Brzoskwinia – Nielepice; w ul.
Spokojnej w Bolechowicach; w ul. Pięknej w Zelkowie; wykonanie
dokumentacji projektowej dla modernizacji gospodarki osadowej
w oczyszczalni ścieków w Balicach.

Będzie jeszcze bezpieczniej
na pływalni w Zabierzowie
W niezwykle cenne urządzenie do ratowania życia ludzkiego
został wyposażony Ośrodek Sportowo Rekreacyjny. Defibrylator
AED – bo o nim mowa – został zakupiony z funduszy otrzymanych
od Kraków Airport w ramach programu „Wspieramy sąsiadów”. To
pierwsze tego typu urządzenie w ogólnodostępnym miejscu w Zabierzowie.
Defibrylator to sprzęt medyczny, który w przypadku zatrzymania
akcji serca pozwala udzielić pomocy choremu nawet przez osoby bez
profesjonalnego medycznego wykształcenia. W trakcie użytkowania
defibrylatora pojawiają się polecenia głosowe oraz podpowiedzi graficzne prezentowane na wyświetlaczu. Nagłe zatrzymanie krążenia
to stan, w którym serce przestaje pracować w prawidłowy sposób,
czego wynikiem jest ustanie krążenia krwi oraz niedotlenienie organizmu człowieka. W następstwie czego po upływie około czterech
minut dochodzi do nieodwracalnych zmian w centralnym układzie
nerwowym. Nagłe zatrzymanie krążenia może zdarzyć się każdemu
bez względu na wiek, płeć, stan zdrowia, czy styl życia i to zarówno
w pracy, w autobusie jak i na dworcu. W odróżnieniu od zawału, któremu towarzyszy ostry ból w klatce piersiowej, u osoby z NZK zanika
oddech i regularny puls, poszkodowany traci przytomność. Od momentu wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia z upływem każdej
minuty szanse na uratowanie człowieka spadają o 7 do10 proc. Ofiara
zatrzymania akcji serca, ma tylko 5 proc. szans na przeżycie. Jeżeli
zostaną podjęte zabiegi ratunkowe, szanse wzrastają trzykrotnie. Jeśli
w pobliżu miejsca wypadku znajdzie się defibrylator i zostanie prawidłowo użyty, szansa na uratowanie życia ludzkiego sięga 70 proc.
Defibrylatory to urządzenia, które przywracają normalną pracę serca,
przepuszczając impuls elektryczny o odpowiednim natężeniu przez
mięsień sercowy.
Defibrylator AED kosztował 6500 zł. W całości został sfinansowany przez Kraków Airport w ramach programu „Wspieramy
sąsiadów”. Urządzenie znajduje się na pływalni Ośrodka Sportowo
Rekreacyjnego w dyżurce ratowników. Ci ostatni mają nadzieję, że
nigdy nie zajdzie konieczność użycia defibrylatora, a każdy użytkownik basenu będzie się tutaj czuł komfortowo, bezpiecznie i zdrowo.

Ktoś ukradł kajak...
Zabierzowski Klub Kajakowy WIR uroczyście obchodził w połowie czerwca 10-lecie działalności. W zabierzowskim kamieniołomie zorganizowano zawody „Free Polo” - kajakowy freestyle oraz
polo, czyli grę w piłkę ręczną na kajakach z użyciem pływających
bramek. Na terenie kamieniołomu rozstawione były też namioty,
w których nocowali zawodnicy. Rano okazało się, że zawodnikowi
z Warszawy ukradziono kajak i kamizelkę asekuracyjną, a chłopcu
z Krakowa zginął suszący się przed namiotem kask. Zawodnik
z Warszawy przywiązał sobie ten kajak linką do nogi, ale złodziej
przeciął linkę. - To niewyobrażalne – mówi prezes Klubu Włodzimierz Ziąbka – od lat jeździmy na różne spływy, zawody, treningi i nigdy nie zdarzyło się, by zginął komuś kajak! W Boże Ciało
byliśmy na spływie na Dunajcu, gdzie na brzegu przez noc leżało
około 700 kajaków i nic się nie stało. Dziwna ta kradzież w zabierzowskim kamieniołomie, bo nie zginął kajak turystyczny, choćby
nasz klubowy – nowiutki, tylko specjalistyczny kajak freestylowy,
na którym nie da się rekreacyjnie pływać. To był robiony na miarę
zawodnika indywidualny kajak typu „pirania” - jeśli wsiądzie do
niego ktoś cięższy, kto nie uprawia zawodniczo freestylu, może się
utopić...

Wyniki sprawdzianu i egzaminuGmina Zabierzów na podium!
Uczniowie klas VI szkół podstawowych i III gimnazjów z terenu
naszej Gminy, osiągnęli bardzo dobre wyniki w tegorocznych egzaminach, porównywalne z wynikami uczniów krakowskich szkół,
znacznie wyższe od średniej powiatu krakowskiego i województwa
małopolskiego. Wyniki sprawdzianu po klasie VI w powiecie lokują
nas na II miejscu (na 17 gmin), a w województwie na IV (na 182
gminy).
Wyniki gimnazjalistów są równie wysokie, ale z uwagi na
6 części egzaminu i małą ilość miejsca na artykuł, piszemy ogólnie.
Gratujemy uczniom i nauczycielom!

Powstaje chodnik w Kochanowie
Przez Kochanów przebiega droga krajowa nr 79. Od wielu lat
mieszkańcy zabiegali o budowę chodnika wzdłuż tej drogi. W ub.
roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przy współfinansowaniu Gminy Zabierzów wykonała część chodnika. W 2014r.
podjęto decyzję o kontynuowaniu budowy, a prace rozpoczęły się w
połowie lipca. Budowane są równocześnie brakujące dwa odcinki
chodnika: od restauracji w kierunku Zabierzowa o długości ok. 300
m i od drogi Kleszczowskiej do Niegoszowic - ok. 800 m. Będzie
to chodnik jednostronny, a po ukończeniu tych dwóch odcinków
jesienią tego roku, chodnik będzie przebiegał przez cały Kochanów.

Zawody OSP 2014
W dniu 29.06.2014r. odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Zabierzów pod
patronatem wójt Elżbiety Burtan. Organizatorem byli druhowie
z OSP Radwanowice, przy współudziale Oddziału Gminnego
Związku OSP w Zabierzowie. WYNIKI- Seniorzy: I miejsceOSP Radwanowice, II miejsce- OSP Bolechowice, III miejsce- OSP
Ujazd. MDP chłopcy: I miejsce- Kobylany, II miejsce- Radwanowice, III miejsce- Nielepice. MDP dziewcząt: Radwanowice.
Informujemy również, iż w Powiatowych Zawodach
Sportowo-Pożarniczych
Powiatu
Krakowskiego-Węgrzce
2014, druhowie z Radwanowic zajęli wysokie V miejsce.

Budujemy, remontujemy...

Trwają remonty szkół

Zakończono budowę ul. Norbertanek w Zabierzowie. Ułatwia ona przejazd z ul. Ślaskiej do ul. Sportowej. Zapewne na ul. Norbertanek przeniesie się ruch
z ul. Dębowej, która jest dość wąska a ruch odbywa się
tu jednokierunkowo. Ul. Norbertanek jest dwukierunkowa, o szerokości jezdni 5 m i nawierzchni bitumicznej.
Posiada jednostronnie chodnik oraz oświetlenie na całej
długości. Wody opadowe z jezdni i chodnika zostały odprowadzone do kanalizacji deszczowej. Mimo trudności
technicznych podczas realizacji tej inwestycji, o których
kilkakrotnie pisaliśmy, budowa ul. Norbertanek została
ukończona w planowanym terminie.
Zakończono budowę nawierzchni bitumicznych
na drogach gminnych: w Rudawie – ul. Zamkowa;
w Brzezince – ul. Widokowa; w Bolechowicach – ul. Zielona Boczna; w Kobylanach – ul. Gaik; w Brzeziu – ul.
Akacjowa; w Ujeździe – ul. Ogrodowa; w Karniowicach
– ul. Gaj; w Zelkowie – uliczka w centrum (bez nazwy).
W lipcu zakończono odnowę nawierzchni bitumicznej ul. Szkolnej, Kościelnej i Spokojnej w Bolechowicach. Przebudowano też chodniki przy tych ulicach i kanalizację deszczową.
W Rudawie i w Rząsce rozpoczęto budowę parkingów. W Rudawie powstaje parking przy szkole; w Rząsce
– także przy szkole i przy ul. Krakowskiej. Parkingi będą
miały nawierzchnie z kostki brukowej.
Do połowy września planuje się zakończenie remontów nawierzchni na wielu odcinkach dróg gminnych,
polegających na wymianie nawierzchni tłuczniowych na
bitumiczne.

Wakacje to czas na przeprowadzenie remontów w budynkach szkolnych.
W Zespole Szkół w Rząsce odbywa się wymiana głównych drzwi wejściowych i 3 par drzwi bocznych. Wymienia się drzwi drewnianych na aluminiowe.
Będzie też wykonana aluminiowa ścianka działowa na parterze budynku oddzielająca klasy młodsze od starszych. Trwa remont kapitalny sanitariatów oraz
roboty malarskie korytarza i szatni na parterze.
W Zespole Szkół w Rudawie prowadzony jest remont pokoju nauczycielskiego, remont korytarzy na parterze i piętrze oraz klatki schodowej w starej
części, gdzie wymieniana jest lastrykowa posadzka na PCV oraz balustrada
schodowa na nową ze stali nierdzewnej. Remont obejmuje też prace malarskie.
W Szkole Podstawowej w Nielepicach prowadzony jest remont dwóch sal
przedszkolnych, które zostaną pomalowane oraz wymieniana jest w nich posadzka. Odbywa się też remont sali komputerowej na piętrze i remont klatki
schodowej obejmujący wymianę okładziny i balustrad.
W Szkole Podstawowej w Brzoskwini kontynuowany jest remont z lat
ubiegłych. Obecnie prowadzone są prace malarskie, wymiana lastryka na płytki
PCV na korytarzu i wymiana drzwi.
W Szkole Podstawowej w Balicach ukończono już malowanie ścian
w dwóch salach lekcyjnych, teraz malowane są sanitariaty i korytarz.
W Szkole Podstawowej w Zabierzowie trwa remont czterech sanitariatów
na parterze, polegający na wymianie armatury, wymianie posadzki, malowaniu
i wymianie oświetlenia.
W Gimnazjum w Zabierzowie robione są nowe schody od strony zachodniej, które pokryte zostaną płytkami, trwa remont wejścia połączony z wymianą
drzwi do GZEAS-u, remont obejmie też uzupełnienie szyb w oknach i kratek
kominowych.
W Kobylanach przy szkole rozpoczęły się prace przy budowie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej.
Wszystkie prace związane z remontami szkół winny zakończyć się do 22
sierpnia, jednak w większości budynków zakończą się przed tym terminem.

Demontaż eternitu
Trwa realizacja projektu pod nazwą „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru woj. Małopolskiego”,
obejmującego lata 2012 - 2016. Jest on efektem umowy pomiędzy rządem RP a Szwajcarską Radą Federacyjną. Projekt w 85% finansowany
jest przez stronę szwajcarską, pozostałe 15% kosztów pokrywa Gmina. Obecnie realizowany jest bezpłatny dla mieszkańców demontaż pokryć
dachowych i elewacji z eternitu, z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz wywóz tego niebezpiecznego odpadu.
Właściciel, który decyduje się na zdjęcie eternitowych płyt, powinien złożyć wniosek w Urzędzie Gminy oraz ustalić dogodny dla
siebie termin wykonania prac z wyłonioną w przetargu firmą PHUP EURO – GAZ. Informacji udziela w tej sprawie Referat Ochrony
Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Zabierzów, tel. 12 285 11 08.
Równocześnie przypominamy, że wymianę pokrycia dachowego należy zgłosić do Starostwa Powiatowego przed rozpoczęciem prac,
a przy planowanej zmianie konstrukcji dachu, uzyskać pozwolenie na budowę – także w Starostwie.
Jeśli chodzi o demontaż eternitowych pokryć dachowych z domów i elewacji budynków mieszkalnych i gospodarczych, to od początku
2014 roku w Urzędzie Gminy Zabierzów złożono około 50 wniosków. We wniosku należy podać przybliżony termin żądanego wykonania
prac demontażowych, ilość eternitu do zdemontowania (ilość m kw. eternitu zamieniamy na kg stosując przelicznik 1 m kw. równa się 17,5
kg). Demontaż i wywóz eternitu jest bezpłatny dla mieszkańców.

Dożynki Gminne - 24 sierpnia 2014 r.
Instytut Zootechniki w Balicach
W programie: polowa Msza Święta, wręczenia chlebów dożynkowych zaproszonym
gościom, wręczenie nagród rolnikom z gminy Zabierzów oraz konkurs kulinarny na
najlepsza potrawę regionalną.
Występy: Gminna Orkiestra Dęta, Tanecznice z Zabierzowa, Zespół Tańca Ludowego „Sanok”, zabawa taneczna. Gwiazda wieczoru: Marcin Daniec.
Podczas dożynek będą przygotowane stoiska gastronomiczne z przysmakami regionalnymi, przygotowanymi przez Koła Gospodyń Wiejskich, stoiska rękodzieła artystycznego oraz liczne atrakcje dla dzieci.
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, ul. Kolejowa 11, 32-080 Zabierzów.
Redakcja tekstów Lucyna Drelinkiewicz.Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres e-mail: dodatek@zabierzow.org.pl lub telefonicznie 12 285 15 02.

