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Ruszyła budowa Rynku w Zabierzowie
Powstaje rynek w Zabierzowie. Firma Hydro – Invest z Krakowa wykonuje
obecnie roboty budowlane związane z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu wokół budynku Centrum Usług Obywatelskich. Prace te obejmują rozebranie
trzech budynków, likwidację ponad 170 m ogrodzenia stalowego, wycinkę rosnących tu drzew i krzewów, rozebranie ogrodzeń betonowych. Wykonana zostanie
też kanalizacja deszczowa przy budynku Ratusza oraz przyłącza wody i kanalizacji do fontanny, która powstanie na płycie rynku. Prace zostaną ukończone do
31.10.2014r.

Co z przebudową skrzyżowania
w Niegoszowicach?

Będą następne „siłowniki”

Autobusy MPK docierają do 22 spośród 23 sołectw gminy Zabierzów. Jedynie mieszkańcy Niegoszowic pozbawieni są zbiorowej komunikacji autobusowej. Aby autobusy mogły tu dojeżdżać,
trzeba przebudować skrzyżowanie drogi krajowej nr 79 z drogą
gminną. Gmina Zabierzów przygotowała wstępny projekt przebudowy w 6 wariantach, a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad wybrała jeden. Na spotkaniu w Niegoszowicach jesienią
ub. roku ten wariant przebudowy został zaprezentowany mieszkańcom. - Ludzie zadawali pytania, przyglądali się mapkom, nikt nie
miał zastrzeżeń – mówi sołtys Niegoszowic Edward Machlowski
– dlatego byłem zdziwiony, gdy dowiedziałem się, że do Urzędu
Gminy wpłynął protest. Jak się okazało, protest napisała jedna
z rodzin, która na przebudowie nic nie zyskuje, ale też nic nie traci,
a protest podpisało 4 czy 5 mieszkańców, bo sąsiadowi nie wypadało odmówić. - Nie widzę rzeczowych argumentów przeciw przebudowie – wyjaśnia sołtys Machlowski – ja tu mieszkam 30 lat i stale
się mówi, że trzeba przebudować to skrzyżowanie, a jak wreszcie
nadarzyła się okazja, to ...jest protest.
Kierownik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony
Środowiska Urzędu Gminy Wojciech Praczyński zwraca uwagę,
że przebudowę ma sfinansować GDDKiA, wszelkie protesty opóźniają rozpoczęcie kolejnych etapów projektowania, a w rezultacie
realizacji inwestycji.
Co dalej? Kierownik Praczyński uważa, że trzeba zwołać kolejne zebranie, rozmawiać z mieszkańcami, aż uda się wyjaśnić
sprawę. Sołtys Machlowski obiecuje, że będzie rozmawiał z protestującymi, że na zebraniu wiejskim we wrześniu wróci do tematu,
choć nie ma pewności, czy zainteresowani na zebranie przyjdą. Ale
zastanawia się też, czy zgoda mieszkańców na przebudowę skrzyżowania jest niezbędna.

Wyciąg górny, wioślarz, orbitek, twister, wahadło – to nazwy
urządzeń określanych ogólnie jako siłowniki zewnętrzne. Są to urządzenia do ćwiczeń podobne do tych w siłowniach, lecz montowane
na placach, na terenach rekreacyjnych. Pierwsze siłowniki w liczbie
22 zamontowano w ub. roku w 14 sołectwach naszej gminy - po jednym lub dwa, a w Zabierzowie 3. W połowie czerwca rozmieszczono
kolejnych 7 zakupionych przez Gminę urządzeń, a następne montowane będą sukcesywnie zgodnie z zasadą: liczba siłowników – proporcjonalna do liczby mieszkańców danego sołectwa. Jeszcze w tym
sezonie na placach i terenach zielonych znajdować się będzie 40 tego
typu urządzeń. Najwięcej, bo po 4 będą miały sołectwa: Zabierzów,
Rząska, Bolechowice; po 3 – Rudawa, Balice, Brzezie, Karniowice;
po 2 – Nielepice, Aleksandrowice, Brzezinka, Niegoszowice, po jednym siłowniku będzie w: Brzoskwini, Kobylanach, Zelkowie, Pisarach, Burowie, Młynce, Kleszczowie i Radwanowicach.

Nowy odbiorca śmieci
w IV sektorze
W związku z wygaśnięciem umów na obsługę gminy Zabierzów w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, Urząd Gminy podpisał nowe umowy z firmami wyłonionymi
w drodze przetargów. W trzech sektorach usługę świadczyć będzie
jak dotąd konsorcjum van Gansewinkel plus ZUM Janecki. Natomiast
dla obsługi sektora IV przetarg wygrała firma MIKI Mieczysław Jakubowski z Krakowa. Sektor IV obejmuje miejscowości: Brzezinka,
Kochanów, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice,
Rudawa i Więckowice. Zasady odbioru odpadów, w tym wysokość
opłat pozostają niezmienione.

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

www.zabierzow.gmina.pl
Turystyka i rekreacja
w Gminie Zabierzów

Dzień Dziecka
w Gminie Zabierzów

Karta Dużej Rodziny
Ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów wprowadzające w całym kraju Kartę Dużej Rodziny. Karty takie uprawniają rodziny posiadające trójkę lub
większą liczbę dzieci do korzystania z różnorodnych zniżek. Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Zabierzowie rozpoczął już przyjmowanie wniosków od
rodzin, które chcą uzyskać Kartę. Rodzaj zniżek określany będzie przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na stronie internetowej: www.rodzina.
gov.pl. Poza zniżkami przyznanymi przez Państwo, Gmina Zabierzów zamierza przyznać rodzinom wielodzietnym zniżki dodatkowe. Poinformujemy
o nich w następnym numerze Dodatku.

Wycinka drzew i... zrywanie jabłek
z gałęzi drzew sąsiada
Wiele osób kupuje na terenie naszej gminy działki, by wybudować na nich
dom. Jeśli na działce rosną stare drzewa, a chcielibyśmy je usunąć, musimy
uzyskać zezwolenie z Urzędu Gminy. Zezwolenie takie należy uzyskać także
wtedy, gdy planujemy wyciąć stare, np. spróchniałe drzewo, połamane przez
wichury, zagrażające bezpieczeństwu mieszkańców. Bez zezwolenia można
usuwać drzewa owocowe lub młodsze niż 10-letnie. Od początku 2014 roku
złożono w Urzędzie Gminy Zabierzów 188 wniosków o wycinkę drzew. Każdorazowo przedstawiciel Urzędu udaje się na miejsce i ocenia, czy drzewo
można wyciąć, czy nie ma w jego gałęziach np. gniazd z pisklętami oraz czy
rzeczywiście jesteśmy właścicielami terenu. Zdarza się bowiem, że ktoś chce
usuwać drzewa, a nie ma uregulowanych praw własności do danego terenu,
nie przeprowadził postępowań spadkowych itp. Przy okazji, ponieważ dojrzewają czereśnie, lada moment rozpocznie się zbiór wiśni, wczesnych jabłek
i innych owoców, informujemy, że zgodnie z prawem możemy je zebrać z gałęzi drzew i krzewów sąsiada, jeśli te gałęzie zwieszają się nad naszą działką.
Właściciel gruntu może też obciąć i zachować dla siebie korzenie i gałęzie
z drzewa rosnącego na działce sąsiada a przechodzące na jego teren, jednakże
– we wszystkich tych przypadkach, powinien uprzednio wyznaczyć sąsiadowi
odpowiedni termin do ich usunięcia.
Skoro wspominamy przepisy prawne, dodajmy, że za usunięcie starych
drzew bez zezwolenia grożą bardzo wysokie kary, a informacji w sprawie
wycinki drzew udziela Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
Urzędu Gminy Zabierzów, tel. 12 285 11 04.

… oraz, że cię nie opuszczę...
Zabierzowski USC odnotowuje około 100 ślubów rocznie. Najwięcej
tzw. ślubów konkordatowych zawarto w latach 1999 – 2000. Od tej pory występuje tendencja spadkowa, natomiast coraz więcej jest ślubów cywilnych.
Z roku na rok rośnie liczba małżeństw rejestrowanych przez zabierzowski
USC na podstawie aktu małżeństwa zawartego za granicą. Młodzi mieszkańcy
naszej gminy wyjeżdżają najczęściej do pracy do innych państw i tam poznają
obywatela lub obywatelkę tego kraju. Decydują się na ślub gdzieś w Wielkiej
Brytanii, Niemczech, Włoszech czy Francji, a ponieważ stałe zameldowanie
mają w którejś z miejscowości naszej gminy, o akcie zawarcia małżeństwa
powiadamiają USC w Zabierzowie. Takich ślubów zawieranych przez naszych mieszkańców z cudzoziemcami i cudzoziemkami jest od kilkunastu do
20 rocznie. Kiedyś najczęściej Polki i Polacy wyjeżdżali do USA i tam wstępowali w związki małżeńskie. Ostatnio poza krajami europejskimi obywatele
Zabierzowa zawarli śluby w: Chinach, Tajlandii, Egipcie, Meksyku. W zabierzowskim USC zawierane są też śluby Polek i Polaków z cudzoziemcami tu
przebywającymi: mieszkającymi lub pracującymi w Polsce. Tu dominującą
grupę stanowią Ukrainki, z którymi żenią się polscy mężczyźni. Skończyła się
też moda na podwójne nazwiska u pań. Teraz panny młode na ogół przyjmują
nazwisko męża, ale coraz więcej jest takich, które pozostają po ślubie przy
swoim nazwisku. Jeśli chodzi o dzieci, to w 99% otrzymują nazwisko ojca.
W Urzędzie Stanu Cywilnego można też przeprowadzić zmianę nazwiska,
gdy np. jest śmieszne lub obco brzmiące. Dawniej mało kto korzystał z tej
możliwości. W ostatnich latach notuje się 10 do 15 takich przypadków rocznie.

Plany zagospodarowania
przestrzennego
Zaplanowane na maj br. wyłożenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Bolechowice, Brzezie, Ujazd i Zelków zostało
przesunięte na późniejszy termin na skutek negatywnych
uzgodnień oraz opinii Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Zarządu Województwa Małopolskiego. Niejednoznaczność oczekiwań tych organów co do zapisów
przedłożonych projektów nie pozwala na jednoznaczne
określenie terminu wyłożenia. Szybkie dokończenie procedury planistycznej umożliwiłoby wyłożenie projektów
planów na przełomie października i listopada. O terminie
mieszkańcy zostaną powiadomieni w sposób zwyczajowo
przyjęty, tj. na tablicach ogłoszeń w sołectwach, na stronie
internetowej Urzędu Gminy oraz na stronie Wydziału Planowania Przestrzennego www.planowanie.zabierzow.org.
pl. Termin ten podamy też w naszym Dodatku do Znad
Rudawy.

Policyjny samochód będzie
ścigać wandali
Podczas Sesji Rady Gminy Zabierzów w dniu 30 maja
br. została podjęta uchwała, w myśl której z budżetu Gminy zostanie przekazana kwota 15 tys. zł na zakup samochodu dla zabierzowskiej policji. Już w styczniu podobną
uchwałę o przekazaniu środków na zakup nowego radiowozu podjęła gmina Liszki. Komisariat Policji w Zabierzowie obejmuje swym działaniem te dwie gminy.
Jak informuje komendant Andrzej Kowalski – zakupiony w drodze przetargu samochód, będzie pełnić
funkcję radiowozu operacyjnego. Nieoznakowanym samochodem doświadczeni policjanci po cywilnemu patrolować będą głównie obszary, gdzie najczęściej dochodzi
do aktów wandalizmu. Obecnie na stanie Komisariatu jest
6 samochodów: 4 oznakowane i 2 „cywilne”, mogące pełnić funkcje operacyjne. - Jak mamy ścigać wandali kilkunastoletnim fiatem pandą mającym ponad 200 tys. km
przebiegu albo podobnie leciwą skodą? - mówi komendant
Kowalski – potrzebny jest szybki, zwinny pojazd o dużym
przyspieszeniu. Taki musimy kupić. 44 policjantów zabierzowskiego Komisariatu musi mieć narzędzia pracy, a dla
nas narzędziem jest odpowiedni samochód.
Pracy policjantom nie brakuje. Gminy Liszki i Zabierzów to duży obszar, szczególnego dozoru wymaga
Międzynarodowy Port Lotniczy; masowych imprez, które musi zabezpieczać policja też coraz więcej się organizuje, a od pewnego czasu nasilają się akty wandalizmu.
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. Trzeba położyć całe nowe
zadaszenie, by turyści przybywający w pobliże jeziorka
w wyrobisku nie myśleli źle o naszej gminie. Sprawców
– jak dotąd – nie schwytano. Miejmy nadzieję, że tworzony obecnie zespół operacyjny: policjanci po cywilnemu
w nieoznakowanym szybkim samochodzie, dyskretnie
obserwujący newralgiczne miejsca w gminie zapobiegną
dalszym aktom wandalizmu.

Wakacyjne przerwy
w przedszkolach
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zabierzowie informuje, że w okresie letnim przedszkola samorządowe, przedszkola niepubliczne oraz oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych planują „przerwę wakacyjną” w następujących terminach:

Przedszkola samorządowe
Przedszkole w Balicach – od 1.07 – 31.07.2014 r.; Przedszkole
w Zabierzowie – od 1.08 – 31.08.2014 r.

Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych
S.P. w Bolechowice – od 1.07 do 31.08.2014 r. (rozbudowa szkoły); S.P. w Brzeziu od 14.07. do 22.08. 2014 r.;
S.P. Kobylany od 1.07. do 31.07.2014 r.; S.P. Nielepice od
1.07.do 31.07.2014 r.; S.P. Rudawa od 12.07. do 17.08.2014 r.;
S.P. Rząska od 10.07. do 22.08.2014 r.; S.P. Zabierzów od
1.07 do 31.08.2014 r. (rozbudowa szkoły).

Przedszkola Niepubliczne
Przedszkole
”Akademia
Małych
Tygrysków”
w Balicach – bez przerwy; Przedszkole „Magnificat” w Bolechowicach od 15.07. do 25.08.2014 r.; Przedszkole „Fantazja” w Bolechowicach – bez przerwy; Przedszkole „Wesoła
Dolina” w Brzeziu – od 21.07. do 16.08.2014 r.; Przedszkole
w Radwanowicach – od 1.08. do 31.08.2014 r.; Przedszkole
w Rudawie – od 14.07. do 15.08.2014 r.; Przedszkole „Kubusiowy Świat” w Rząsce od 28.07. do 1.08.2014 r.; Przedszkole
„Pluszowy Miś” w Zabierzowie – bez przerwy; Przedszkole „Eko-Ludki” w Zabierzowie – bez przerwy; Przedszkole
„Słoneczne Wzgórze” w Zelkowie – bez przerwy.

Granty Kraków Airport
Kraków Airport po raz kolejny dofinansował najciekawsze
inicjatywy lokalne, skierowane do mieszkańców gmin Liszki
i Zabierzów. Laureatami konkursu grantowego zostali:
1. Ochotnicza Straż Pożarna w Balicach - zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego; 2. Ośrodek Sportowo Rekreacyjny w Zabierzowie - wyposażenie pływalni Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego w defibrylator AED;
3. Zespół Szkół w Rząsce - projekt edukacyjny „Niemiecki
z polotem”; 4. Szkoła Podstawowa im. II Armii Wojska
Polskiego w Zabierzowie - zorganizowanie kącików tematycznych dla dzieci pięcioletnich z oddziałów przedszkolnych;
5. Fundacja im. Brata Alberta - doposażenie miejsca letniego wypoczynku osób niepełnosprawnych; 6. Fundacja
Wspólnota Nadziei - budowa ścieżki zdrowia na Farmie
Życia w Więckowicach; 7. Szkoła Podstawowa nr 1 im.
Świętego Józefa w Kaszowie - wyposażenie sali, w której uczą się dzieci 5 i 6-letnie; 8. Rada sołecka w Nielepicach - stworzenie szlaku spacerowo – edukacyjnego, zlokalizowanego wokół Nielepic; 9. Ochotnicza Straż Pożarna
w Morawicy - zakup sprzętu do ratownictwa medycznego.
10. Ludowy Klub Sportowy Wisła Rząska - wparcie dziecięcej szkółki piłkarskiej; 11. Stowarzyszenie Rozwoju Szczyglic INTEGRACJA - doposażenie placu zabaw dla dzieci na Błoniach w Szczyglicach;
12. Klub Seniora „Złota Jesień” w Zabierzowie - doposażenie lokalu Klubu Seniora; 13. Stowarzyszenie Przyjazne
Piekary - upowszechnianie rekreacji, kultury fizycznej i sportu
wśród dzieci i młodzieży z rodzin ubogich; 14. Parafia pw. Św.
Franciszka z Asyżu - wsparcie działalności edukacyjnej.

Ponadplanowe melioracje
Podawaliśmy w jednym z poprzednich Dodatków wykaz robót melioracyjnych zaplanowanych na bieżący rok. Po rozstrzygnięciu przetargu, okazało się, że Gmina może zwiększyć zakres
robót. Na podstawie propozycji zgłoszonych przez radnych, sołtysów i mieszkańców przygotowano wykaz dodatkowych melioracji
i ogłoszono przetarg na ich wykonanie.
W ramach środków pozostałych w budżecie po rozstrzygnięciu
pierwszego przetargu, jeszcze w tym roku przeprowadzone zostaną następujące prace melioracyjne: Bolechowice – konserwacja, czyszczenie
i odmulenie rowu odwodnieniowego przy ul. Spokojnej oraz odtworzenie rowu przy ul. Turystycznej; Brzezie – naprawa wyrwy w dnie
i skarpie potoku Kluczwoda przy ul. Zarzecze; Brzoskwinia – wykonanie
odwodnienia z elementów betonowych przy drodze gminnej; Burów –
umocnienie dna i skarpy elementami betonowymi przy drodze gminnej;
Kochanów – czyszczenie i pogłębienie rowu melioracyjnego na działce
nr 62/28 oraz umocnienie dna i skarpy elementami betonowymi i wykonanie przepustu przy drodze gminnej, działka 134/1; Nielepice – wykonanie drenażu z rur perforowanych i zarurowanie rowu przydrożnego przy
drodze gminnej, naprawa przepustu pod drogą gminną - działka nr 389/1
oraz zarurowanie rowu – działka nr 359/1; Pisary – budowa odwodnienia
terenu przy ul. Brzozowej i Sosnowej; Rząska – przebudowa przepustu
stalowego na przepust z rur PCV oraz remont rowu odwodnieniowego
przy drodze gminnej (ul. Piaski); Ujazd – czyszczenie i odmulenie rowu
odwadniającego na długości 200 m przy ul. Szlacheckiej oraz 100 m przy
ul. Różanej; Więckowice – pogłębienie i czyszczenie rowu przy ul. Sportowej wraz z wykonaniem przepustu z rur PCV pod drogą gminną, w tym
umocnienie skarpy elementami betonowymi; Zabierzów – pogłębienie
i czyszczenie rowu oraz odmulenie przepustów przy ul. Polnej; Zelków
– wykonanie rowu przydrożnego wraz z przepustem z rur PCV pod drogą
gminną, działka nr 332.

Co będzie po zakończeniu remontu
w ośrodku zdrowia w Zabierzowie?
Pisaliśmy już o braku całodobowej opieki lekarskiej w Zabierzowie.
Pogotowie Ratunkowe z Krakowa, które świadczyło tę usługę dla mieszkańców gminy Zabierzów, wypowiedziało z dniem 1.04.2014r. umowę
z Gminą, równocześnie rezygnując z pomieszczeń w ośrodku zdrowia przy
ul. Śląskiej w Zabierzowie. Pogotowie nie otrzymało na ten rok kontraktu
z NFZ, a kontrakt otrzymała firma OPC. Z kolei OPC informuje, że świadczy usługi dla mieszkańców Krakowa, ale nie obejmuje miejscowości poza
Krakowem. W pomieszczeniach: na parterze i na I pietrze, w których była
świadczona opieka trwa obecnie remont. Równocześnie Urząd Gminy
Zabierzów ogłosił przetarg na wynajem pomieszczeń w ośrodku zdrowia
z przeznaczeniem na świadczenie całodobowej opieki medycznej
w ramach kontraktu z NFZ . Niestety, do udziału w przetargu w dniu
11.06.2014r. nikt się nie zgłosił. Niebawem ogłoszony zostanie kolejny
termin. A tymczasem mieszkańcy gminy Zabierzów w nagłych przypadkach zachorowań – poza godzinami pracy ośrodka zdrowia, w soboty,
niedziele i święta powinni zgłaszać się do przychodni przy ul. Galla
w Krakowie.

Ciepły posiłek dla dzieci
W tym roku po raz pierwszy dzieci dożywiane w ciągu roku szkolnego otrzymają ciepły posiłek także podczas wakacji. Z tej formy pomocy
- dzieci mogą korzystać w szkołach, a jeśli te będą nieczynne, to zostaną wyznaczone możliwie najbliższe miejsca, np. przedszkola. Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie w ciągu roku szkolnego,
podobnie jak teraz, podczas wakacji zapewnia ciepłe posiłki dla 130 dzieci. Finansowanie pochodzi z dotacji państwowej oraz z budżetu Gminy
Zabierzów.

Będą nowe
lampy uliczne

Budujemy, remontujemy...
Chodniki
Podczas zebrań wiejskich mieszkańcy wielu miejscowości naszej gminy zabiegają o budowę chodników. W połowie czerwca odbył się przetarg właśnie na wykonanie tego typu prac. W Aleksandrowicach przebudowane zostanie pobocze drogi na chodnik przy drodze gminnej nr 601718K na
długości ok. 270 m, tzn. od skrzyżowania z drogą powiatową do króliczarni. Chodnik będzie mieć
nawierzchnię z kostki brukowej. Dodatkowo na długości 135 m powstanie kanalizacja deszczowa.
W Karniowicach istniejący wzdłuż drogi gminnej 601657K ciąg pieszy zostanie przebudowany na
odcinku o długości 210 m na chodnik o nawierzchni z kostki brukowej. Powstanie także 210 metrowy
odcinek kanalizacji deszczowej.
W Kobylanach zbudowany będzie chodnik wzdłuż ulicy Kwiatowej na długości 218 m o nawierzchni z kostki brukowej i uzupełniony kanalizacją deszczową.
17 czerwca Urząd Gminy podpisał umowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą – PRI Beskid
z Krakowa na kwotę prawie 530 tys. zł. W ramach umowy firma rozpoczyna budować chodniki przy
ul. Mostowej oraz przy ul. Krakowskiej w Rząsce.
Do połowy września mają zostać wybudowane chodniki w Szczyglicach i w Ujeździe.
W Szczyglicach przy ul. Długiej powstanie chodnik wraz z kanalizacją deszczową na odcinku 289 m,
a w miejscowości Ujazd będą budowane dwa odcinki chodnika wraz z kanalizacją deszczową: przy
drodze gminnej nr 601675K na odcinku 155 m oraz przy ul. Krótkiej na odcinku 262 m. Umowę na
te inwestycje podpisano z firmą Trobud z Michałowic a wartość prac objętych umową to prawie 550
tys. zł.
5 czerwca odbył się przetarg na przebudowę drogi gminnej w Zelkowie i ul. Kasztanowej
w Brzeziu. W Zelkowie przy ul. Kościuszki powstanie chodnik z kostki brukowej o długości 150 m,
kanalizacja deszczowa oraz przebudowane będą ogrodzenia wzdłuż chodnika.
W Brzeziu wzdłuż ul. Kasztanowej powstanie chodnik z kostki brukowej, przebudowanych zostanie 12 zjazdów do posesji a na drodze zostanie położona nawierzchnia mineralno – bitumiczna.

Nawierzchnie
Rozpoczyna się przebudowa drogi gminnej w centrum Nielepic na odcinku o długości 185 m. Wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni, ciągów pieszych, oraz wybudowana kanalizacja deszczowa,
wyremontowany zostanie też wodociąg w tej drodze. Termin zakończenia prac to 30.10.2014r.
Rozpoczęły się prace w Bolechowicach. Przebudowywana jest ul. Szkolna na odcinku 190 m, ul.
Kościelna – 57 m, oraz ul. Spokojna na długości 140 m. Koszt tych trzech inwestycji to ponad 450 tys.
zł a termin realizacji – 15.08.2014r.

Boiska
Na ostatnią niedzielę czerwca zaplanowano otwarcie boiska w Aleksandrowicach. Powstało tu boisko wielofunkcyjne przy stadionie klubu sportowego Topór Aleksandrowice. Położono nawierzchnię
tartanową, zamocowano piłkochwyty, zamontowano bramki, a otoczenie boiska zostało uporządkowane i obsiane trawą. Podczas wakacji młodzież może już grać tu w koszykówkę, siatkówkę, tenisa.
Trwa budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kobylanach. Boisko usytuowane jest przy szkole, kosztować będzie ponad 160 tys. zł,
a termin oddania do użytku przewidziano na 22.08.2014r.

Remonty szkół
Jak zwykle po zakończeniu roku szkolnego rozpoczynają się remonty obiektów szkolnych. Prawie
100 tys. zł zapłaci Gmina za roboty remontowe w budynku Zespołu Szkół w Rząsce, które przeprowadzi firma Simplex z Krakowa. Zostaną one ukończone przed 1.09.2014r.

Parkingi
Do 31.08.2014r. zakończony ma zostać remont placu parkingowego przy Zespole Szkół w Rudawie. Firma Trobud z Michałowic - wykonawca tych prac równocześnie przeprowadzi przebudowę
parkingów przy ul. Krakowskiej w Rząsce na trzech działkach wraz z poprawą odwodnienia. Koszt
tych prac to prawie 330 tys. zł.

Ścieżka rowerowa
Odbył się przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy odcinka ścieżki rowerowej po wale rzeki Rudawa. Ścieżka będzie przebiegać od granicy Gminy Kraków do ul. St. Kmity
w Zabierzowie, będzie mieć ok. 2200 m. Rozpoczyna się jej projektowanie, a realizację przewidziano
na kolejne lata.

W lipcu rozpoczną się prace
związane z rozbudową oświetlenia
ulicznego na terenie gminy Zabierzów. W Brzeziu przy ul. Akacjowej i Złotej postawionych zostanie
11 słupów z lampami 100W, przy
ul. Kasztanowej – 5 słupów z lampami 100W, przy ul. Źródlanej –
3 podobne słupy i lampy; w Ujeździe przy ul. Krótkiej istniejący
słup zostanie przesunięty o 2 m,
powstaną 2 nowe słupy z lampami 100W; w Rudawie przy
ul. Zarzecze staną 3 słupy parkowe
z lampami 70W; w Kleszczowie
przewidziano podobne oświetlenie
parkowe w liczbie 11 stanowisk
słupowych; w Bolechowicach,
ul. Na Górach – zainstalowanych
będzie 6 stanowisk słupowych
parkowych z lampami 100W, przy
ul. Ogrodowej – 4 słupy z lampami oraz 2 stanowiska słupowe
parkowe z lampami 100W; w Kobylanach – na działce nr 87 stanie
słup wirowany z dwiema lampami,
a na działce nr 225/2 - 6 słupów
parkowych z lampą pojedynczą
i 2 z lampą podwójną; w Rząsce,
ul. Piaski – 4 słupy z lampami
100W; w Szczyglicach, ul. Polna
– 4 stanowiska słupowe parkowe
z lampami 100W; w Zabierzowie
przy ul. Poganów bocznej – 2 stanowiska słupowe parkowe z lampami 100W.
Zostaną też zamontowane
lampy na istniejących słupach:
w Brzoskwini 3 lampy; w Zabierzowie – przy ul. Źródlanej –
4 lampy, przy ul. Łąkowej –
4 lampy, przy ul. Mostowej bocznej – 3 lampy, a przy ul. Działkowej bocznej zostanie przesunięty
istniejący słup o 4 m; w Brzezince – 2 lampy; w Nielepicach – też
2; w Bolechowicach – 1 lampa
przy ul. Spokojnej oraz wymiana
zniszczonych 3 lamp kanałowych
na działce nr 182; w Rąsce –
1 lampa 70W ze słupem parkowym
przy ul. Polnej, 1 lampa 100W na
placu zabaw; w Pisarach – przestawienie lampy parkowej na odległość 2,5 m; w Kleszczowie –
4 lampy; w Więckowicach przy
ul. Słonecznej – 1 lampa 100W;
w Zelkowie – 3 lampy 100W.
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