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Gala rozdania Nagród Gminy Zabierzów za Osiągnięcia Sportowe w 2013r.
8 kwietnia 2014r. w sali głównej Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów odbyła się uroczysta gala wręczenia
Nagród Gminy Zabierzów za Osiągnięcia Sportowe w 2013 roku. Nagrody pieniężne na łączną kwotę 40 000 zł otrzymało 44 sportowców
z gminy Zabierzów. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do obejrzenia najnowszego filmu na TVI Gminy Zabierzów!

Nagrody za osiągnięcia sportowe w 2013 roku
Obwodnica Zabierzowa
12 marca podpisany został przez nowego dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddziału krakowskiego wniosek o zwołanie
posiedzenia Komisji Opiniowania Projektów Inwestycyjnych. 15 kwietnia odbyło się wewnętrzne posiedzenie tej komisji, a już pomiędzy 4 a 15 maja sprawa obwodnicy będzie dyskutowana na posiedzeniu
w Warszawie. Jest więc nadzieja, że skończą się obietnice ze strony władz centralnych, a zacznie się proces
konkretnych przygotowań do realizacji tej inwestycji.
Po uzyskaniu decyzji środowiskowej można będzie
rozpocząć starania o przyznanie środków finansowych
dla tej budowy. O poparciu i lobbowaniu na rzecz budowy obwodnicy rozmawiano 9 kwietnia na spotkaniu
posłów ziemi krakowskiej: Jerzego Fedorowicza, Józefa Lassoty, Andrzeja Adamczyka zorganizowanym
przez wójta Elżbietę Burtan wraz ze Stowarzyszeniem
na rzecz Budowy Obwodnicy Zabierzowa. Na spotkaniu obecni byli również starosta Józef Krzyworzeka
i zastępca wójta Wojciech Burmistrz.

Gmina Zabierzów członkiem
Stowarzyszenia Metropolia Krakowska
W czwartek 27 marca 2014r. w Sali Kupieckiej Urzędu Miasta Krakowa
odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.
Będzie ono skupiać Kraków wraz z 13 podkrakowskimi gminami, w tym gminę Zabierzów.
Głównym calem powstania stowarzyszenia jest pozyskanie niemal 1 miliarda
złotych unijnych dotacji na zadania realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Czwartkowe spotkanie w Magistracie odbyło się po uprzednim przyjęciu przez Rady Gmin stosownych uchwał w sprawie przystąpienia do
stowarzyszenia Metropolia Krakowska. Na spotkaniu założycielskim członkowie
nowej organizacji dokonali wyboru władz.
W skład Zarządu stowarzyszenia weszli Jacek Majchrowski Prezydent Miasta
Krakowa, jako prezes, a także czterej członkowie: Elżbieta Burtan Wójt Gminy
Zabierzów, Artur Kozioł Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka, Witold Słomka
Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne oraz Tadeusz Trzmiel I Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa. Z kolei w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zasiądą:
Przewodniczący Wacław Kula Wójt Gminy Liszki oraz dwóch członków - Henryk
Gawor Wójt Gminy Biskupice i Krzysztof Bolesław Musiał Wójt Gminy Mogilany.

Ruch wahadłowy w Nielepicach
Biegnąca przez Nielepice powiatowa droga w kierunku Balic,
w odległości ok. 100 metrów od szkoły ma szerokość 4,10 metra. Z jednej
strony drogi znajduje się betonowy mur, a z drugiej skaliste zbocze. Dzieci
idące do szkoły narażone są na potrącenie przez przejeżdżające samochody; przy tak wąskiej jezdni samochody z trudem się wymijają, a dzieci nie
mają gdzie uciec. Był przypadek, że samochód zaczepił lusterkiem o tornister dziewczynki. Drugi podobnie niebezpieczny odcinek drogi znajduje
się ok. 500 m od szkoły. Tu także często dochodzi do kolizji. Z powodu
braku pobocza w zimie nie ma gdzie odrzucić śniegu i droga staje się jeszcze
węższa. Dzieci chodzą tą drogą do szkoły, bo nie ma innej możliwości, ale
popołudniami przyszkolne boisko i plac zabaw świecą pustkami, bo rodzice
boją się ryzykować i pozwalać dzieciom narażać się na niebezpieczeństwo.
Od wielu lat mieszkańcy Nielepic starają się o poszerzenie drogi, jednak Powiat tłumaczy się brakiem środków. Starania mieszkańców Nielepic
popiera gmina Zabierzów. Ze środków gminnych wykonany został projekt
przebudowy drogi w Nielepicach. Wstępnie oszacowany koszt takiej inwestycji to od 7 do 8 mln zł. Wobec braku możliwości sfinansowania przebudowy drogi, obecny na zebraniu wiejskim w Nielepicach w dniu 22 marca Starosta Powiatu Krakowskiego Józef Krzyworzeka oraz Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan zaproponowali, by dla podniesienia bezpieczeństwa,
wprowadzić jednokierunkowy ruch wahadłowy. Droga zostanie zmodernizowana w ten sposób, że wydzielony zostanie z niej pas jezdny o szerokości
ok. 3,5 m oraz chodnik pieszy o szerokości ok. 1,5 m. Sygnalizatory świetlne zostaną ustawione w okolicy szkoły oraz w pobliżu drogi na Dulany.
Ponadto każdy wyjazd z posesji otrzyma swój indywidualny sygnalizator
świetlny informujący, czy w danym momencie można z tej posesji włączyć
się do ruchu. Chodnik położony zostanie po stronie szkoły, wyraźnie odseparowany będzie od jezdni, która na długości 250 m przykryta zostanie
nową nakładką bitumiczną. Powiat i Gmina przeznaczą na tę przebudowę
350 tys. zł. Przewiduje się, że koncepcja ta zostanie zrealizowana jeszcze
w tym roku. Takie rozwiązanie poparł też sołtys Nielepic Stanisław Dam,
tłumacząc, że poszerzenie drogi wymagałoby kucia skały, zabezpieczenia
palami doliny potoku i zbocza przed osuwaniem oraz wyburzenia kilku domów. Podobne rozwiązanie sołtys Dam proponował już w 2009 roku, ale
nie zdołał wówczas przekonać władz powiatu. Na zebraniu stwierdził, że
nie jest to idealne wyjście, ponieważ ruch wahadłowy utrudnia kierowcom
przejazd, ale z powodu braku środków jest to obecnie jedyne możliwe rozwiązanie. Być może, że obcy kierowcy będą omijali Nielepice. Priorytetem
jest bezpieczeństwo pieszych i cel ten zostanie osiągnięty.
Podobne rozwiązanie – ruch wahadłowy jednokierunkowy sprawdziło
się w Czułowie i Liszkach – powiedziała obecna na zebraniu Alicja Wójcik,
radna powiatu krakowskiego.

Nagłe zachorowania – na SOR przy
ul. Galla w Krakowie
Skarżą się mieszkańcy na brak całodobowej opieki lekarskiej w Zabierzowie. Pogotowie Ratunkowe z Krakowa, które do tej pory świadczyło tę usługę dla mieszkańców gminy Zabierzów, wypowiedziało z dniem
1.04.2014 umowę z Gminą, równocześnie rezygnując z pomieszczeń
w ośrodku zdrowia przy ul. Ślaskiej w Zabierzowie. Na interwencję pani
wójt, przedstawiciele Pogotowia, odpowiedzieli, że nie otrzymali na ten rok
kontraktu z NFZ, równocześnie wyjaśniając, że kontrakt otrzymała firma
OPC. Z kolei OPC informuje, że świadczy usługi dla mieszkańców Krakowa, ale nie obejmuje miejscowości poza Krakowem. Dlatego Urząd Gminy
Zabierzów ogłasza przetarg na zapewnienie całodobowej opieki medycznej dla mieszkańców gminy. W pomieszczeniach: na parterze i na I pietrze,
w których była i nadal po rozstrzygnięciu przetargu będzie świadczona
opieka, trwa obecnie remont.
Mieszkańcy gminy Zabierzów w nagłych przypadkach zachorowań – poza godzinami pracy ośrodka zdrowia, w soboty, niedziele
i święta mogą zgłaszać się na SOR przy szpitalu przy ul. Galla w Krakowie.

Szanowni Państwo!
Zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego, które zostały ustalone przez Prezydenta RP na dzień 25 maja
2014 r. Głosowanie odbędzie się w godz. 7.00 – 21.00
w wyznaczonych do tego celu lokalach wyborczych.

UWAGA! Zmina granic oraz siedzib
niektórych obwodów głosowania
Aleksandrowice - świetlica Aleksandrowice
Burów, Balice - Szkoła Podstawowa Balice
Brzezie, Ujazd - Szkoła Podstawowa Brzezie ul.
Szkolna**
Brzezinka - świetlica wiejska Brzezinka
Bolechowice - Szkoła Podstawowa Bolechowice
Zelków - Szkoła Podstawowa Bolechowice
Brzoskwinia - remiza OSP Brzoskwinia
Karniowice - Dom Pomocy Społecznej Karniowice**
Kleszczów - świetlica wiejska Kleszczów
Kobylany - Szkoła Podstawowa Kobylany
Kochanów, Niegoszowice - świetlica wiejska
Niegoszowice
Nielepice - Szkoła Podstawowa w Nielepicach
Radwanowice - świetlica OSP Radwanowice
Rudawa - Zespół Szkół w Rudawie**
Młynka, Pisary - Zespół Szkół w Rudawie**
Rząska - Zespół Szkół w Rząsce
Szczyglice - świetlica wiejska Szczyglice
Więckowice - Dom Pomocy Społecznej Więckowice**
Zabierzów ulice:
Brzozowa, os. Leśna Polana, Białych Brzóz, Jodłowa,
Kamienna, Kalwaryjska, Kątowa, Kmity, Krakowska
244-412 (parzyste), 229-319 (nieparzyste), Krakowska
1-221 (nieparzyste), 2-242 (parzyste),Krzyżowa,
Lotniskowa, Ładna, Malinowa, Myszala, Ogrodowa,
Parkowa, Pogrzany, Polna, Południowa, Rzemieślnicza,
Sadowa, Szkolna, Topolowa, Wapienna, Widokowa,
Wielkie Pola, Willowa, Zacisze, Zawiła - SCKiP
Zabierzów ul. Szkolna 2
Zabierzów ulice:
Gazowa, Konwaliowa, Łąkowa, Mostowa, os.
Lipowy Gaj, Poziomkowa, Przy Torze, Radosna,
Słoneczna, Spokojna, Śląska 120-346 (parzyste),
83-223 (nieparzyste), Wąska, Wrzosowa, Zachodnia Gimnazjum Zabierzów ul. Kolejowa 15**
Zabierzów ulice:
Bociania, Cmentarna, Dębowa, Działkowa, Kolejowa,
Krótka, Leśna, Nad Wodą, Norbertanek, Niecała, os.
Sienkiewicza, Piaski, Rodziny Poganów, Sportowa,
Śląska 2-118 (parzyste), 1-81 (nieparzyste), Żródlana Gimnazjum Zabierzów ul. Kolejowa 15**
** lokal przystosowany dla niepełnosprawnych
Wszelkie niezbędne informacje związane z Wyborami do Parlamentu Europejskiego uzyskają Państwo na
stronach Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce
Wybory do Parlamentu Europejskiego lub dzwoniąc pod
numer Urzędnika Wyborczego – Wioletty Matejczyk
12 283-07-26. Dodatkowo wymagane prawem obwieszczenia wyborcze rozwieszane są na tablicach ogłoszeń
w każdym sołectwie.

Mieszkanie socjalne
w Karniowicach
Podczas Sesji Rady Gminy Zabierzów w dniu 28.03.2014
wójt Elżbieta Burtan próbowała uzyskać zgodę radnych na
zakup przez Gminę mieszkania w Karniowicach na Osiedlu
XXXV-lecia PRL. Mieszkanie miałoby pełnić funkcję lokalu socjalnego. Przeciwko temu zaprotestowali w piśmie
z 3.04.2014 mieszkańcy osiedla. Pod pismem podpisało się kilkadziesiąt osób. Podobne pismo protestacyjne wpłynęło od prezes zarządu Spółdzielni Właścicieli Mieszkań w Karniowicach
Wandy Smoter. Pani prezes zwraca się do p. wójt: „W mieszkaniu
tym, jako lokalu socjalnym zamierza Pani zakwaterować osoby
z marginesu społecznego.” Dlatego wyjaśniamy, że na liście
osób zakwalifikowanych do najmu lokalu socjalnego znajduje
się m.in. osoba samotna chora na chorobę nowotworową, mieszkająca obecnie na działkach pracowniczych, inna starsza pani
w podobnej sytuacji, małżeństwo z trójką dzieci w wieku
od 3 do 9 lat, osoba bezrobotna sprawująca opiekę nad niepełnosprawnym synem pozostającym w śpiączce mózgowej. „Nazywanie tych ludzi <marginesem społecznym>
jest wysoce dla nich krzywdzące” - czytamy w odpowiedzi na protesty, przesłanej do władz Spółdzielni. Dodajmy, że wójt i Rada Gminy mają nie tylko ustawowy, ale
i moralny obowiązek dbać o dobro mieszkańców, którzy znaleźli się chwilowo i nie z własnej winy na „życiowym zakręcie”.

Brawo Marcelina!
Brawo zabierzowska policja!
Marcelina Majewska z Zabierzowa, uczennica II klasy X Liceum w Krakowie znalazła portfel z tysiącem euro. - Szłam na
basen, patrzę a w kałuży na chodniku przy ul. Kolejowej leży
portfel – opowiada Marcelina – jak zobaczyłam, że w środku
jest taka olbrzymia suma, postanowiłam natychmiast oddać go
na policję. Ani przez moment nie pomyślałam, żeby zabrać pieniądze, przecież miałabym ogromne wyrzuty sumienia! Jestem
niepełnoletnia, więc nie chciałam iść sama. Poszedł ze mną tata.
W portfelu była też legitymacja studencka na nazwisko Jakub
Niewdana.
Weronika Gajda, absolwentka ASP i Jakub Niewdana, student ostatniego roku ASP postanowili wyjechać do Ruandy, by
jako wolontariusze pracować w prowadzonym przez zakonnice
ośrodku dla dzieci niewidomych. Zakonnice z Lasek pod Warszawą przekazały 2 tys. euro dla ośrodka w Ruandzie. Weronika
i Kuba podzielili pieniądze, każde z nich miało przewieźć po
tysiąc euro. Kuba schował pieniądze do portfela. Oboje dzień
przed wyjazdem spotkali się w domu pani Marity Benke –
Gajdy, matki Weroniki. Pakując bagaże Kuba zorientował się,
że ...nie ma portfela! - Przewróciliśmy dom do góry nogami –
opowiada pani Marita – bez skutku. Następnego dnia 2 lutego
Weronika i Kuba udali się na lotnisko. Postanowili lecieć bez
tego zaginionego tysiąca euro. W Balicach żegnała ich grupa
przyjaciół...
Już po odprawie bagażowej Kuba odebrał telefon: znalazł
się portfel z pieniędzmi! Jest do odebrania w zabierzowskim
Komisariacie Policji. Dyżurny, st. aspirant Krzysztof Ryś, do
którego przyniesiono portfel, odczytał z legitymacji nazwisko Kuby i zadzwonił natychmiast do jego rodziców, ci podali
numer komórki do Kuby. Dyżurny powiadomił też straż graniczną o sytuacji. Straż postanowiła wstrzymać start samolotu
o parę minut. Starszy sierżant Paweł Rusinek bez wahania
wskoczył do samochodu i na sygnale pomknął na lotnisko. Zdążył! Kuba odleciał z pieniędzmi dla niewidomych dzieci.

Wandalizm to głupota!
Jesteśmy gminą pięknie położoną, atrakcyjną turystycznie, bogatą,
ale czy kulturalną? Przegląd infrastruktury przeprowadzony na przełomie lutego i marca wykazał niewiarygodne zniszczenia. Wandale niszczą
wszystko i wszędzie. Nawet w centrum naszych miejscowości niszczą
wiaty przystanków MPK, zamalowują rozkłady jazdy. Pojawiają się wulgarne napisy i rysunki na ścianach budynków i ogrodzeniach budynków
użyteczności publicznej i domów prywatnych. W Bolechowicach wyrwano fragment nawierzchni z kostki brukowej. W Rząsce na Dużej Polanie Kmity wyrwano pięciostanowiskowy stojak na rowery. W Brzoskwini połamano drzewka, zniszczono stalowe tablice wzdłuż ścieżki edukacyjnej. W Kobylanach w Skalnym Raju spalono fragmenty drewnianej
tablicy, wyrwano stojak na rowery, uszkodzono dachówki, nadpalono
i pomalowano ściany obiektów małej architektury, wyrwano kilka drewnianych bali z istniejącej tu palisady, zamalowano tablicę informacyjną.
Za nasze pieniądze czyli te, którymi dysponuje Gmina przeprowadzono w marcu naprawy. W dniu 18 marca pracownicy gospodarczy Urzędu usunęli szkody w Rząsce. Zamontowali stojak na rowery, zamalowali
napisy i rysunki, wyczyścili ściany wiat. 26 marca wykonali podobny
zakres prac w Bolechowicach. Ponadto naprawili wyrwaną kostkę brukową. Systematycznie prowadzone były prace przy usuwaniu pozostałych
zniszczeń. A w pierwszych dniach kwietnia wandale znów zniszczyli
wszystko, co zostało wyremontowane i wyczyszczone w Rząsce. - Te
naprawy to syzyfowa praca – mówi inż. Janusz Proniewski z Wydziału
Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy.
Zabierzowska policja ściga wandali, choć nie zawsze łatwo ich „namierzyć” . Jednak zwykle „ktoś coś widział” - mówi komendant Komisariatu Policji w Zabierzowie, Andrzej Kowalski – wandale nie mogą
czuć się bezkarni. W styczniu policjant wracający ze służby zatrzymał
na gorącym uczynku młodego człowieka, który malował napisy na ścianach klubu sportowego w Rudawie. Również w styczniu zatrzymano
w Mnikowie pięciu małoletnich, którzy malowali tzw. kibicowskie graffiti.
W Kryspinowie złapano wandala, który zniszczył przystanek autobusowy.
Corocznie Urząd Gminy Zabierzów wydaje znaczne sumy na usuwanie zniszczeń. Za te pieniądze można by zrobić, zbudować wiele pożytecznych, potrzebnych mieszkańcom inwestycji. Ci, którzy bezmyślnie
niszczą wszystko, co pod ręką działają na własną szkodę! Dodajmy, że
za niszczenie mienia grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

UWAGA! Zagrożenie wścieklizną
Informuje się, że Rozporządzeniem z dnia 10 marca 2014 r.
Wojewoda Małopolski wprowadził obszar zagrożony wystąpieniem
wścieklizny obejmujący również miejscowości znajdujące się
w gminie Zabierzów.
W obszarze zagrożonym wprowadza się następujące zakazy:
1. wprowadzania zwierząt gospodarskich i domowych na obszary
leśne,
2. polowań oraz odłowów zwierząt łownych,
3. organizowania targów, pokazów, wystaw i konkursów z udziałem
zwierząt,
4. wywożenia psów i kotów bez zezwolenia Powiatowego Lekarza
Weterynarii,
5. przemieszczania zwłok zwierzęcych bez zgody Powiatowego
Lekarza Weterynarii
Nakazuje się:
1. trzymanie psów i kotów pod pełną kontrolą ich posiadaczy,
2. odstrzał sanitarny lisów
ZAKAZY I NAKAZY OBOWIAZUJĄ DO ODWOŁANIA

Remonty dróg gminnych w 2014 roku
Rozpoczęły się budowy i remonty dróg w naszej gminie. W dniu
8.04. 2014 Urząd Gminy zawarł umowę z firmą TROBUD z Michałowic
na wykonanie nawierzchni bitumicznych wraz z poprawą odwodnienia na
drogach gminnych Gminy Zabierzów w 2014 roku. Termin zakończenia prac
to 30 sierpnia br. Wartość prac określono w umowie na kwotę 1 870 tys. zł
brutto.
Wyszczególnienie robót drogowych i ich lokalizacja:
Balice ul. Podkamycze - nakładka bitumiczna
Balice dr. nr 390 - nawierzchnia bitumiczna
Balice dr. nr 105 - nawierzchnia bitumiczna
Balice dr. nr 96/1 - nawierzchnia bitumiczna
Bolechowice ul. Zielona boczna (dz. nr 533) - nawierzchnia bitumiczna
Bolechowice ul. Zielona boczna (dz. nr 763) - nawierzchnia bitumiczna
Brzezie ul. Akacjowa - nawierzchnia bitumiczna
Brzezinka ul. Widokowa - nawierzchnia bitumiczna
Brzezinka ul. Akacjowa - nawierzchnia bitumiczna
Brzezinka dr. nr 108/3 - nawierzchnia bitumiczna
Brzezinka ul. Majowa - nawierzchnia bitumiczna
Brzoskwinia dr. nr 223/2 i nr 229/1 - nawierzchnia bitumiczna
Brzoskwinia dr. nr „p. Baster” - nawierzchnia bitumiczna
Brzoskwinia dr. nr 441 - nawierzchnia bitumiczna
Brzoskwinia dr. nr 83, nr 61, nr 380/1 - nawierzchnia bitumiczna
Burów dr. nr 223/2 - nawierzchnia bitumiczna
Karniowice ul. Gaj - nakładka bitumiczna
Kleszczów dr. nr 601707 K - nakładka bitumiczna
Kobylany dz. nr 445/7 - nawierzchnia tłuczniowa
Kobylany ul. Górska - nawierzchnia bitumiczna
Kobylany ul. Gaik - nawierzchnia bitumiczna
Młynka dr. nr 107/1 - nawierzchnia bitumiczna
Niegoszowice dr. nr152/1 - nawierzchnia bitumiczna
Niegoszowice dr. nr 178 - nawierzchnia bitumiczna
Nielepice dr. nr 494/1 - nawierzchnia bitumiczna
Nielepice dr. nr 519/7 - nawierzchnia bitumiczna
Nielepice dr. nr „p. Mandecki” - nawierzchnia tłuczniowa
Nielepice dr. nr 170, 320 - nawierzchnia bitumiczna
Nielepice dr. nr 126 - nawierzchnia bitumiczna
Nielepice dr. nr „Doły” - nawierzchnia bitumiczna
Pisary ul. Spacerowa - nawierzchnia bitumiczna
Radwanowice dr. nr 208/3 - nawierzchnia tłuczniowa
Radwanowice dr. nr 17 - nawierzchnia bitumiczna
Radwanowice dr. nr 187 - nawierzchnia bitumiczna
Rudawa dr. nr 517/14, 481/2 - nawierzchnia tłuczniowa
Rudawa dr. nr 531/1 - nawierzchnia bitumiczna
Rudawa ul. Zamkowa - nawierzchnia bitumiczna
Rudawa ul. Wyspiańskiego - nawierzchnia bitumiczna
Rudawa ul. Rynek - nawierzchnia bitumiczna
Szczyglice ul. Długa - nakładka bitumiczna
Szczyglice ul. Sportowa - nakładka bitumiczna
Ujazd ul. Zielona - nawierzchnia bitumiczna
Ujazd ul. Ogrodowa - nawierzchnia bitumiczna
Więckowice ul. Łąkowa - nawierzchnia bitumiczna
Więckowice ul. Polna - nawierzchnia bitumiczna
Zabierzów ul. Topolowa - nawierzchnia bitumiczna
Zabierzów ul. Źródlana - nakładka bitumiczna
Zabierzów ul. Topolowa boczna - nawierzchnia bitumiczna
Zelków ul. Piękna - nawierzchnia bitumiczna
Zelków ul. Lipowa - nawierzchnia bitumiczna
Zelków ul. Leśna - nawierzchnia bitumiczna
Zelków ul. Krakowska - nakładka bitumiczna
Zelków ul. w centrum - nawierzchnia bitumiczna

Budujemy, remontujemy...
W drugiej połowie kwietnia rozpoczęto remont budynku komunalnego w Brzeziu przy ul. Kluczwody 38.
Jest to murowany, trzykondygnacyjny budynek, w którym
mieści się remiza OSP, świetlica środowiskowa i zaplecze
gospodarcze. Od kilku lat remontowane są kolejne elementy. W 2013 roku ocieplono elewację ściany frontowej i bocznej – zachodniej oraz przeprowadzono renowację parkietu
w sali głównej świetlicy. W br. zaplanowano 50 tys. zł na
dokończenie remontu elewacji. Wykonana zostanie elewacja ściany bocznej – wschodniej i tylnej – północnej.
W Brzezince powstaje budynek usługowo – administracyjny z garażem dwustanowiskowym. W ub. roku
doprowadzono budowę do stanu surowego zamkniętego.
Obecnie rozpoczynają się prace przy realizacji kotłowni gazowej, c.o., przyłączach sieci wod – kan i kanalizacji deszczowej. Będą też kładzione podłoża i posadzki.
W pierwszej połowie maja rozpocznie się przebudowa
ulic w Bolechowicach. Ul. Szkolna zostanie wyremontowana na odcinku o długości 190 m, ul. Kościelna – na odcinku
prawie 60 m oraz ul. Spokojna na długości 140 metrów.
W maju rozpoczną się też roboty drogowe w Szczyglicach i w miejscowości Ujazd. W Szczyglicach budowany
będzie chodnik wraz z kanalizacją deszczową przy ul. Długiej na odcinku prawie 300 metrowym. Także w Ujeździe
powstanie chodnik oraz kanalizacja deszczowa przy drodze
gminnej nr 601675 K na długości 155 m a także przy ul.
Krótkiej na odcinku ponad 260 metrów.
Pisaliśmy już o planowanej budowie boiska w Kobylanach. W połowie kwietnia został rozstrzygnięty przetarg,
i niebawem rozpoczną się prace. Boisko wielofunkcyjne
o nawierzchni syntetycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą powstanie obok szkoły, w pobliżu istniejącego placu
zabaw. W Kobylanach przy ul. Kasztanowej kończy się budowa rowu odwadniającego wraz z naprawą nawierzchni na
długości ok. 1 km. W maju powstanie tu także parking na
działce przy kościele. Plac zostanie wysypany tłuczniem,
otoczony krawężnikami, zbudowany będzie wjazd na parking. W przyszłym roku planuje się położenie asfaltu lub
kostki brukowej. W maju zostanie też położona nawierzchnia asfaltowa na dł. 60 m na ul. Gaik. Utwardzone zostaną
pobocza wzdłuż ul. Górskiej.
W Balicach do końca maja zostanie wybudowany chodnik przy drodze wojewódzkiej od ronda do granicy z gminą
Liszki. Równocześnie realizowane jest odwodnienie drogi.
Koszt inwestycji to ok. 1 mln zł, na który po połowie fundusze przekazuje Gmina Zabierzów i Województwo Małopolskie.
Ptaszki dla świętego Franciszka
Na skwerku przed dawnym domem katechetycznym
w Zabierzowie jesienią ustawiono figurkę św. Franciszka.
Ceramiczny posąg o wysokości ok. 2 m (wraz z postumentem) wykonała Ewa Wróbel, absolwentka krakowskiej ASP
należąca do prowadzonego przez prof. Maritę Benke – Gajdę Stowarzyszenia „Ceramika bez granic”. Inni członkowie Stowarzyszenia zrobili ok. 50 sztuk różnokolorowych
ptaszków umocowanych na prętach. W maju ptaszki: wilgi,
sójki itd. zostaną umieszczone na skwerku wokół figury.
Kolorowy ptaszek zasiądzie też na dłoni a drugi na ramieniu
świętego.
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