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Najnowsze filmy na TVI Gminy Zabierzów
Zapraszamy do obejrzenia najnowszych filmów,
relacjonujących wybrane wydarzenia na terenie gminy Zabierzów
m.in. Gminne Dożynki w Zelkowie oraz Finał Konkursu na
Najlepszego Sołtysa Województwa Małopolskiego AD’ 2012
w Zelkowie.

Filmy dostępne są na stronie internetowej:
www.zabierzow.gmina.pl
Referat ds. Rozwoju i Promocji Urzędu Gminy Zabierzów
e-mail: roz@zabierzow.org.pl lub promocja@zabierzow.org.pl
tel. 12 285 34 26 lub 12 285 40 76

Jeszcze o ekranach akustycznych...
Informowaliśmy w naszym Dodatku, że GDDKiA Oddział Kraków chce budować ekrany akustyczne na terenie naszej
gminy. Ponieważ ten temat spotkał się z zainteresowaniem Czytelników, przedstawiamy informacje, które udało nam się zebrać.
Ze względu na duży ruch samochodowy i hałas utrudniający normalne funkcjonowanie o budowę ekranów akustycznych wzdłuż obwodnicy autostradowej od dawna zabiegają mieszkańcy Szczyglic, Rząski i Balic. W dniu 30.IV.2009r. Rada Gminy Zabierzów przyjęła rezolucję wyrażającą poparcie dla starań mieszkańców.
3 lipca 2009 r Sejmik Województwa Małopolskiego podjął uchwałę nakładającą na GDDKiA jako na zarządcę dróg krajowych obowiązki budowy ekranów akustycznych. Jednak GDDKiA nie rozpoczęła prac z powodu braku środków. Na spotkaniu w Liszkach, 9.IV.2010r.
przedstawiciele tej Gminy oraz Gminy Zabierzów wyrazili chęć współfinansowania projektu budowy ekranów. Koszt projektu obliczono na 1 mln zł. Postanowiono zawrzeć w tej sprawie porozumienie, lecz gmina Liszki wycofała się z propozycji finansowych, a Zarząd
Województwa Małopolskiego stwierdził, że ze względów prawnych nie może w porozumieniu uczestniczyć. Nie zostało więc ono zawarte, lecz nasza Gmina w dalszym ciągu zabiegała o budowę ekranów. Aktywnością wykazywało się również Stowarzyszenie Rozwoju
Szczyglic „Integracja”. Na jego wniosek marszałek Województwa Małopolskiego decyzją z 10.VIII.2012r. zobowiązał Generalną Dyrekcję – Oddział w Krakowie do utworzenia ekranów przed końcem 2013 roku. Jednak decyzja ta została 12.XII.2012r. uchylona przez ministra środowiska. Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan próbowała jednak w dalszym ciągu zabiegać o budowę ekranów. Na spotkaniu,
w którym uczestniczył dyrektor Oddziału Jacek Gryga (choć dotyczyło ono innego tematu) zapytała o szansę powrotu do koncepcji budowy ekranów. Dyrektor potwierdził taką możliwość. W ślad za tą rozmową Urząd Gminy zwrócił się do GDDKiA o pisemne wyjaśnienie.
W odpowiedzi Generalnej Dyrekcji, w piśmie z 15.V.2013r. czytamy m.in.: „W związku z wejściem w życie w dniu 23.X.2012r. rozporządzenia ministra środowiska zmieniającego dopuszczalne poziomy hałasu, biorąc pod uwagę liczne wystąpienia ze strony Urzędu Gminy
Zabierzów dotyczące zabezpieczenia mieszkańców przed ponadnormatywnym oddziaływaniem hałasu, GDDKiA w pierwszej kolejności
wykonała weryfikację celowości budowy ekranów w ramach opracowania. Koncepcja zabezpieczeń akustycznych dla odcinków autostrady
A4, drogi ekspresowej S7 i DK7. W opracowaniu potwierdzone zostały przekroczenia wartości dopuszczalnych norm hałasu w środowisku dla obecnie obowiązujących norm, w konsekwencji potrzeba wykonania zabezpieczeń akustycznych na przedmiotowym odcinku drogi.”
Ponieważ Czytelnicy pytają, gdzie w pierwszej kolejności mogą powstać ekrany, zacytujmy jeszcze fragment w/w pisma: „O kolejności poszczególnych zadań decydują odpowiednie kryteria: ilość ludzi narażonych na ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, wartość przekroczeń dopuszczalnych norm, możliwości techniczne i technologiczne, możliwości finansowe, itd.”
W marcu br. GDDKiA wystąpiła do Wojewewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z wnioskiem o przyznanie dotacji na realizację zadania. Aby dowiedzieć się, jak aktualnie wygląda sytuacja, nasza redakcja zwróciła się w ostatnich dniach do Generalnej Dyrekcji – Oddział w Krakowie. Otrzymaliśmy wyjaśnienie, że nie ma jeszcze odpowiedzi na
wniosek o przyznanie dotacji. Ponadto GDDKiA pisze: „Według obliczeń projektantów, w Szczyglicach, aby zabezpieczyć część budynków przed hałasem trzeba wybudować 9 metrowe ekrany na zabezpieczonym osuwisku, które przed taką budową musi być dodatkowo wzmacniane, co podroży koszty budowy, szacowane bez tych dodatkowych wzmocnień na 3 mln zł. Ponadto źródłem hałasu na terenie Szczyglic nie jest tylko A4 i S7, ale także linia kolejowa Kraków – Katowice i port lotniczy Balice. W tej chwili zrobiona jest wstępna koncepcja zabezpieczeń akustycznych w miejscowościach Rząska, Balice, Szczyglice, ustalony jest zakres i parametry ekranów.”

Gdzie zgłaszać zaginione, znalezione, lub
bezdomne psy?
Mieszkańcy Krakowa przyzwyczaili
się, że o wałęsającym się, bezdomnym lub
znalezionym psie informują Towarzystwo
Opieki nad Zwierzętami. Krakowski oddział
TOZ otrzymuje także telefony od mieszkańców gminy Zabierzów, którzy nie wiedzą, co w takiej sytuacji zrobić. Dlatego
informujemy Czytelników: jeśli widzimy,
że w naszej miejscowości od pewnego czasu błąka się pies, należy powiadomić o tym
Urząd Gminy Zabierzów, tel. 12 285 21 16
lub Komisariat Policji w Zabierzowie – tel.
12 258 03 50. Pod te numery dzwonimy także, jeśli zobaczymy ranne zwierzę, np. potrącone przez samochód. Urząd lub policja
przekaże informacje do weterynarza lub do
schroniska dla zwierząt, z którym Urząd zawarł umowę. Jest to schronisko „Psie Pole”
w Racławicach. Znalezienie psa również
zgłaszamy do Referatu ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami UG Zabierzów,
tel. 12 285 11 04.
Jeżeli zaginął nasz pies i chcemy wiedzieć, czy nie znajduje się w schronisku,
można zadzwonić do Urzędu Gminy, lub
bezpośrednio do schroniska „Psie Pole”
w Racławicach. Rocznie z terenu gminy
Zabierzów trafia do schroniska średnio
45 psów.
Dobry pies – zły pan
W rozumieniu ustawy o ochronie zwierząt za złe traktowanie psa, uważa się trzymanie psa na uwięzi w sposób stały dłużej
niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący
uszkodzenie ciała zwierzęcia, cierpienie lub
trzymanie na uwięzi krótszej niż 3 metry.
Złe traktowanie to również nie zapewnienie psu ochrony przed zimnem, upałami,
opadami atmosferycznymi, bez dostępu do
światła dziennego, bez odpowiedniej karmy
i stałego dostępu do wody. Takie przypadki, a zwłaszcza przypadki znęcania się nad
zwierzętami zgłaszamy na policję. Za złe
traktowanie zwierząt grozi kara grzywny,
ograniczenia wolności lub odebranie zwierzęcia.
Koty
Jeśli chodzi o koty, najczęściej nie mówimy o bezdomności, lecz o kotach dzikich,
czyli wolno żyjących. Obecnie na terenie
gminy Zabierzów odnotowano 5 stad takich
kotów, każde z nich liczy od 5 do kilkunastu
zwierząt. Największe stado – 16 dzikich kotów jest obecnie w Brzezince. Takich kotów
się nie wyłapuje, lecz są one dokarmiane na
koszt Gminy. Karmę suchą (granulat) i mokrą (konserwy) oraz środki antykoncepcyjne
dla dzikich kotów dostarczane są osobom,
które tymi kotami się opiekują. Fakt dokarmiania stada przez daną osobę, która stara
się o karmę w Urzędzie Gminy, każdorazowo potwierdza sołtys danej miejscowości.

Nowe karty identyfikacyjne i opłaty za śmieci
15 września upływa termin płatności za wywóz odpadów w gminie Zabierzów.
Przypominamy, że każda osoba, która złożyła deklarację, otrzymała indywidualny numer
rachunku bankowego. Na ten numer należy wnosić opłatę za wywóz śmieci w wysokości
takiej jak była obliczona w składanej deklaracji. W przypadku złożenia jednej, wspólnej
deklaracji przez kilku współwłaścicieli, każdy otrzymał odrębną kartę z właściwym dla
siebie numerem rachunku. Suma wpłat dokonywanych przez kilka osób (współwłaścicieli)
powinna równać się kwocie należnej, wynikającej z deklaracji, czyli będącej iloczynem
stawki opłaty i liczby wszystkich osób, zamieszkujących daną nieruchomość. Można
również całą kwotę przelać na jeden z rachunków współwłaścicieli nieruchomości.
Istnieje również możliwość zapłaty należności w kasie Urzędu Gminy lub
za pośrednictwem inkasentów w tym samym terminie, w którym dokonuje się płatności
podatku od nieruchomości.

Remonty kapliczek
Pisaliśmy już o planowanym remoncie kapliczki w Rząsce. Podczas Sesji w dniu 26 lipca
radni podjęli uchwałę o przyznaniu dodatkowych środków na remonty krzyży i kapliczek.
Remont kapliczki w Rząsce już trwa. Poszczególne elementy zostały zdemontowane
i poddawane są zabiegom konserwatorskim.. Ta 120-letnia kapliczka na skrzyżowaniu ulic
Krakowskiej i Mostowej zostanie przykryta nowym, ceramicznym daszkiem, odnowiona
będzie jej konstrukcja z cegły i kamienny cokół. Ogrodzenie będzie odczyszczone
i wzbogacone o nowe części. Renowacja obejmie też cztery ustawione w kapliczce figury.
Zakończenie prac przewiduje się na koniec września. W tym samym terminie zakończony
zostanie drugi etap remontu kapliczki w Brzezince, pochodzącej z 1860 roku. W ub. roku
kapliczka została przykryta nowym, ceramicznym dachem, a teraz odnowiona zostanie
elewacja. Niebawem rozpocznie się także renowacja kapliczki w Rudawie. Z przyznanych
funduszy wykonane zostanie też ogrodzenie XIX wiecznej kapliczki w Kobylanach.
Planowany jest również remont przydrożnego krzyża w Zabierzowie przy ul. Kalwaryjskiej.
Metalowy krzyż posadowiony jest na kamiennym cokole. Przewiduje się pełną renowację
krzyża, remont schodków i ogrodzenia.

Od października składamy wnioski do miejscowego planu zagospodarowania
W styczniu br. radni Gminy Zabierzów podjęli 3 uchwały w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectw
Bolechowice, Brzezie, Ujazd i Zelków. 20 maja został ogłoszony przetarg na sporządzenie
tych planów. Efektem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było
podpisanie 8 lipca 2013 r. umowy ze zwycięzcą przetargu - Instytutem Rozwoju Miast w
Krakowie. Obecnie projektant zbiera materiały wyjściowe do planu oraz prowadzi prace
inwentaryzacyjne. Wójt Gminy Zabierzów rozpocznie przyjmowanie wniosków do planów
z początkiem października, jednakże dokładny termin nie jest jeszcze znany. Informacja
o terminie składania wniosków zostanie przekazana w sposób zwyczajowo przyjęty tj. w
prasie, na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zabierzów oraz w sołectwach, podczas
niedzielnych nabożeństw w kościołach, jak również na stronach internetowych www.
zabierzow.org.pl oraz www.planowanie.zabierzow.org.pl.

Remont Ośrodka Zdrowia w Zabierzowie
Trwa remont z rozbudową i przebudową budynku Ośrodka Zdrowia w Zabierzowie.
W ramach zadania przeprowadzony zostanie kompleksowy remont obiektu wraz
z modernizacją instalacji wewnętrznej: wod-kan, c.o., kotłowni gazowej, instalacji elektrycznej, wymianą okien, przebudową zasilającej linii energetycznej NN i oświetlenia zewnętrznego, dobudową klatki schodowej i windy, renowacją pochylni oraz rozbudową kanalizacji
opadowej z separatorem i poszerzeniem istniejącego parkingu. W ramach wykonywanych
prac budynek zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Przedsięwzięcie realizowane będzie w roku bieżącym i następnym, w terminie do
31 października 2014 r., przy współfinansowaniu ze środków zewnętrznych, które Gmina
Zabierzów pozyskała w kwocie 225 000 zł w ramach programu wsparcia finansowego robót
budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Stypendia socjalne dla uczniów

W Zabierzowie b dzie lodowisko!

Podczas Sesji w dniu 26 lipca zmieniono regulamin
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zabierzów. Wysokość
miesięcznego stypendium dla ucznia, w którego rodzinie
średni dochód miesięczny netto na jednego członka rodziny nie
przekracza 250 zł, wynosić będzie teraz 212 zł, natomiast średni
dochód powyżej 250 zł uprawnia do otrzymania stypendium
w wysokości 159 zł miesięcznie. Dla uczniów w szczególnie trudnych
sytuacjach stypendium może być zwiększone maksymalnie o 20%.
O stypendium socjalne mogą ubiegać się uczniowie pochodzący
z rodzin, w których dochód na członka rodziny nie przekracza 456
zł netto miesięcznie. Wnioski należy składać do 15 września
w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym
Szkół w Zabierzowie (budynek gimnazjum), pokój
nr 5, ul. Kolejowa 15. Szczegóły na stronie internetowej
www.gzeas.zabierzow.org.pl.

Podczas Sesji Rady Gminy w dniu 26 lipca br. podj ta zosta!a
uchwa!a o przeznaczeniu 350 tys. z! na budow lodowiska w Zabierzowie oraz 120 tys. – na zakup urz"dze# rekreacji sportowej, tzw.
si!owników.
Utworzenie lodowiska wnioskowali uczestnicy zebra# wiejskich.
W Zabierzowie powstanie lodowisko sezonowo rozk!adane na terenie
boiska sportowego OSR, usytuowane zostanie za bramk", nie zniszczy
wi c murawy. Jego powierzchnia b dzie taka jak lodowiska w Krzeszowicach: 20 na 40 metrów. Zostanie ono wyposa$one w o%wietlenie
i obiekt kontenerowy obs!ugi technicznej oraz wypo$yczalni !y$ew.
Obecnie trwaj" przygotowania do wyboru wykonawcy obiektu, równocze%nie utwardzany jest teren pod lodowisko.Dyrektor O%rodka
Sportowo – Rekreacyjnego zapewnia, $e ju$ tej zimy lodowisko b dzie czynne!
Zgodnie z podj t" na Sesji uchwa!" zostan" te$ zakupione
i zainstalowane tzw. si!owniki. Chodzi o urz"dzenia rekreacji sportowej, na których mo$e &wiczy& ka$dy, niezale$nie od wieku. Nie
wymagaj" one specjalnych umiej tno%ci od &wicz"cego, a poprawiaj"
sprawno%& i daj" mo$liwo%& przyjemnego sp dzenia czasu na wolnym
powietrzu, poniewa$ – cho& nieco podobne do urz"dze# w si!owniach
– ustawiane s" na placach, skwerach, ziele#cach. Nasza Gmina zakupi
ok. 20 takich urz"dze# i zainstaluje je w ró$nych lokalizacjach na terenie gminy Zabierzów.

Kraków Airport wspiera sąsiadów
W piątej edycji konkursu grantowego „Wspieramy Sąsiadów” Kraków Airport dofinansowało 13 projektów skierowanych
do mieszkańców sąsiadujących z lotniskiem gmin: Zabierzów
i Liszki. Co roku o dotacje mogą się ubiegać organizacje pozarządowe, lokalne instytucje oraz grupy nieformalne, które podejmują
wspólny wysiłek na rzecz polepszenia warunków życia społeczności lokalnych – sąsiadów Kraków Airport.
Laureatami V konkursu grantowego „Wspieramy Sąsiadów”
z terenu gminy Zabierzów zostali:
1.
2.
3.
4.
5.

Fundacja Edukacja-Rozwój-Środowisko z Bolechowic „Magiczna podróż do świata książki”
Rada Sołecka Rudawa – „Lato Artystyczne w Rudawie”
Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjne „Kuźnia” „Nasze dziedzictwo - szlak historyczny”
Fundacja im. Brata Alberta - „Dwa żywioły. Osoba
niepełnosprawna na lądzie i wodzie”
Ludowy klub sportowy „LOT-Balice” - Doposażenie
klubu w sprzęt sportowy

Nowe strefy aktywnego
wypoczynku
Dobiegły końca prace związane z utworzeniem tzw. stref
aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz integracji społecznej
w Niegoszowicach i Rudawie. Inwestycja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt miał na celu stworzenie placów zabaw wyposażonych w infrastrukturę rekreacyjną
umożliwiającą korzystanie z nich osobom w różnym wieku oraz
urządzenie i uporządkowanie terenów zielonych.
Każda strefa posiada altanę o pow. 25m2, stolik do gry w szachy i chińczyka, strefę z zabawkami sportowo-edukacyjnymi dla
dzieci młodszych (ogrodzoną małym płotkiem i wyłożoną nawierzchnią typu tartan), natomiast druga strefa jest przeznaczona
dla dzieci starszych. W projekcie wykonano również chodniki, zagospodarowano teren zielony oraz zainstalowano ławki parkowe.
Celem projektu, było stworzenie miejsc wyposażonych w infrastrukturę służącą wypoczynkowi, rekreacji i integracji społecznej mieszkańców wsi, przyczynienie się do wzrostu poziomu życia mieszkańców oraz ożywienia życia społecznego, kulturalnego
i skupienia go w atrakcyjnej strefie.

Komendant Nadkomisarzem!

Gmina przeznacza 5,7 mln zł rocznie na dotacje dla przedszkoli
W okresie od 2006 r. do 2012 r. liczba dzieci przedszkolnych
w wieku 3-6 lat objęta wychowaniem przedszkolnym na terenie Gminy Zabierzów wzrosła z 31% do 95% (o 64%). Ten wskaźnik jest
najlepszym potwierdzeniem polityki oświatowej gminy Zabierzów
w zakresie wychowania przedszkolnego.
Na wychowanie przedszkolne dzieci w wieku 3 do 6 lat gmina ze środków własnych wydatkuje rocznie około 5 700 000 zł.
W tej kwocie dotacje dla przedszkoli niepublicznych (prowadzonych
przez osoby fizyczne lub spółki) stanowią 3 300 000 zł. Pozostała
kwota 2 400 000 zł to koszty prowadzenia przez gminę Zabierzów
oddziałów przedszkolnych w szkołach i przedszkolach.
Wychowanie przedszkolne nie jest objęte subwencją oświatową.
Gmina Zabierzów prowadzi 4 przedszkola (7 oddziałów) dla dzieci w wieku 3 do 5 lat oraz 13 oddziałów przedszkolnych dla dzieci
5 do 6 lat w szkołach. Pozostałe dzieci w wieku 3 do 6 lat objęte są
wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach niepublicznych. Jest
ich obecnie w gminie 10. Na każde dziecko w przedszkolu niepublicznym zamieszkałe na terenie gminy Zabierzów, Gmina przekazuje
właścicielowi przedszkola miesięcznie kwotę 498,58 zł (2012 r.). Jest
to zgodnie z uchwałą Rady Gminy Zabierzów 75% kosztów utrzymania dziecka w oddziale przedszkolnym prowadzonym przez gminę.
Na dzieci niepełnosprawne w przedszkolach, dotacja jest odpowiednio
wyższa i jest to zależne od stopnia i rodzaju niepełnosprawności.
Ogółem do przedszkoli niepublicznych uczęszcza około 590 dzieci, a do przedszkoli prowadzonych przez gminę Zabierzów 445 dzieci.
Gmina dotuje również pobyt naszych dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin.
Przedszkola samorządowe są w Zabierzowie, Balicach, Nielepicach i Kobylanach, a przedszkola niepubliczne dotowane przez
gminę są: 2 w Bolechowicach, 1 w Brzeziu, 1 w Brzoskwini,
1 w Radwanowicach, 1 w Rudawie, 1 w Rząsce, 2 w Zabierzowie
i 1 w Zelkowie.

Serdecznie gratulujemy Komendantowi Komisariatu Policji w Zabierzowie Andrzejowi Kowalskiemu awansu do stopnia nadkomisarza.

Budujemy, remontujemy
W połowie sierpnia oddano do użytku nowo wybudowany chodnik lewostronny przy drodze gminnej Brzezie – Ujazd. Zakończono też
budowę kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej i ul. Narodowej w Ujeździe.
8 lipca została zawarta umowa między Gminą Zabierzów a wyłonionym w przetargu wykonawcą – firmą Brukman na przebudowę ulicy
Spokojnej w Bolechowicach. Ulica zostanie przebudowana na odcinu długości 160 metrów. Inwestycja obejmuje też przebudowę skrzyżowania z ulicą Szkolną, przełożenie gazociągu oraz kabla sieci teletechnicznej. Koszt tych robót to prawie pół miliona zł, a wykonawca zobowiązał
się zakończyć prace do 30.X.
Ta sama firma rozpoczyna prace polegające na budowie zatoki autobusowej i chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 774 w Szczyglicach
w rejonie ul. Wierzbowej. Powstanie tu także kanalizacja deszczowa, przebudowane zostanie skrzyżowanie z ul. Wierzbową, gazociąg i linia
kablowa. Koszt robót wynosi ponad 300 tys. zł a termin realizacji to 30.X.
24 czerwca Gmina zawarła umowę z firmą Trobud na wykonanie za ponad 423 tys. zł kilku inwestycji i remontów. W Brzeziu zbudowany zostanie parking przy ul. Narodowej (przy szkole), a do 30.IX zakończy się I etap realizacji, tzn. wykonanie nawierzchni tłuczniowej.
W Rudawie przed Zespołem Szkół przy drodze powiatowej powstanie zatoka postojowa. Przeprowadzony będzie remont chodnika na działce
komunalnej. W Kleszczowie – zgodnie z umową – przebudowana zostanie droga gminna na odcinku 175 metrów wraz z placem manewrowym
dla autobusów. W Karniowicach wyremontowany ma być chodnik przy drodze gminnej wewnętrznej.
Firma Pagro – zobowiązała się natomiast, że do połowy września wykona następujące prace: w Balicach wybuduje chodnik o długości
130 m przy ul. Podkamycze; w Kobylanach – 213 metrów chodnika wzdłuż ulicy Św. Floriana; w Szczyglicach – 208 metrów chodnika przy
ul. Długiej. Wartość umowy Gminy z firmą Pagro to 252 tys. zł.
Do połowy września prowadzone będą prace przy budowie chodnika przy drodze gminnej w Bolechowicach oraz przy ul. Rycerskiej
w Karniowicach i przy ul. Słonecznej w Więckowicach.
Koniec września to planowany termin zakończenia budowy kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody opadowe z drogi wzdłuż ulicy
Brata Alberta w Radwanowicach oraz umocnienia brzegu potoku.
Rozpoczyna się nowy rok szkolny. Zgodnie z planem zakończono remonty szkół w naszej gminie. Za ponad 106 tys. zł przeprowadzono
remont w budynkach Zespołu Szkół w Rząsce. Wymieniono parkiet w sali na parterze oraz w pracowni fizyko – chemicznej na piętrze. Starą
drewnianą stolarkę okienną wymieniono na okna z PCV, wyremontowano sanitariaty.
Zakończono także roboty budowlane i malowanie pomieszczeń gimnazjum w budynku Zespołu Szkół w Rudawie przy ul. St. Polaczka.
Sufity pomalowano białymi farbami emulsyjnymi, a ściany – kolorowymi, olejnymi – lamperie. Uzupełniono też brakujące fragmenty tynków.
Koszt tych prac to prawie 75 tys. zł.
Przy Szkole Podstawowej w Nielepicach powstało boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej z poliuretanu. Boisko jest przystosowane do gry w koszykówkę, siatkówkę i piłkę ręczną. Wykonano ścieżki piesze – żwirowe, naprawiono betonowe schody i urządzono tereny
zielone wokół boiska. Koszt tej inwestycji to 235 tys. zł.

Co z ulicami Norbertanek i Cmentarną?
Pisaliśmy w lipcowym Dodatku o planowanym remoncie ul. Cmentarnej oraz budowie
ul. Norbertanek w Zabierzowie. Czytelnicy pytają, dlaczego nie rozpoczęto jeszcze żadnej
z tych inwestycji, zwłaszcza niepokoją się brakiem działań na ul. Cmentarnej, bo „idąc na
groby 1 listopada będziemy brnąć przez plac budowy”.
Wyjaśniamy więc, że wykonawca remontu ul. Cmentarnej, firma AB-S z Chrzanowa
zgodnie z umową zawartą z Urzędem Gminy powinna była rozpocząć prace 22 lipca,
a ponieważ nie rozpoczęła, została wezwana pisemnie przez Urząd do niezwłocznego
rozpoczęcia przebudowy ulicy. W piśmie przypomniano o grożących karach umownych
za niedotrzymanie terminu oraz o konieczności zapewnienia dogodnego dostępu do cmentarza przed Dniem Wszystkich Świętych, dlatego 30.X. należy traktować jako termin
ostateczny opuszczenia placu budowy. W odpowiedzi na pismo firma AB-S zobowiązała
się rozpocząć prace w poniedziałek 2 września i podtrzymała gotowość zakończenia ich
przed końcem października. Opóźnienie w rozpoczęciu robót na ul. Cmentarnej firma
tłumaczyła opóźnieniem na swojej poprzedniej budowie.
Podobnie zareagowała firma Eurovia Polska z Bielan Wrocławskich, która jest wykonawcą ul. Norbertanek. Z tą firmą Gmina podpisała umowę 15.VII. br., a wobec nie rozpoczęcia prac, Gmina wysłała wezwanie, w którym także przypomniała o karach umownych
za niedotrzymanie terminu ukończenia prac. Eurovia zobowiązała się rozpocząć prace
w ostatnim tygodniu sierpnia i ukończyć je w terminie, czyli przed końcem listopada.

Biała Sobota w Rząsce
28.09.2013r. w godz. 8-14 w
Gimnazjum w Rząsce odbędzie się
akcja profilaktyczna „Biała Sobota”. W
ramach akcji będzie można bezpłatnie
skorzystać ze specjalistycznych badań
oraz konsultacji lekarzy. Szczegóły
zostaną podane na stronie internetowej
www.zabierzow.gmina.pl

Ośrodek Zdrowia w
Rząsce - nowy gabinet
Gmina Zabierzów wynajęła część powierzchni w Ośrodku Zdrowia w Rząsce
przy ul. Krakowskiej 121. Nowy najemca wkrótce uruchomi w wynajmowanych
pomieszczeniach gabinet kardiologiczny.

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.
Skład i łamanie tekstów, druk: Poligraficzny Zakład Usługowy „Drukmar”, 32-080 Zabierzów, ul. Rzemieślnicza 10. Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres e-mail: dodatek@zabierzow.org.pl lub telefonicznie 12 285 15 02.

