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Działania antysmogowe gminy Zabierzów
ambitniejsze niż Krakowa
Jak opisywał ostatnio portal „Port Europa” działania antysmogowe gminy Zabierzów
są bardzo widoczne i mogą być wzorem dla innych gmin w województwie małopolskim.
Smog w Krakowie aż w 30% pochodzi z gmin ościennych, które w ogólnej opinii nie
radzą sobie z problemem smogu na swoim terenie. Dlatego chcieliśmy podsumować
dotychczasowe działania gminy Zabierzów i pokazać dlaczego „zawstydzamy Kraków”
w walce o czyste powietrze.
W gminie Zabierzów w 2016 roku zlikwidowano 170 pieców „kopciuchów”, co
w przeliczeniu na liczbę mieszkańców przewyższa Kraków. Aż 132 piece zastąpiono kotłami gazowymi, 23 zamieniono na nowoczesne kotły węglowe 5 klasy, a w 8 przypadkach na nowoczesne kotły na biomasę. Dotacja dla mieszkańców wynosiła do 85% kosztów inwestycji. WFOŚiGW udzielał dotacji do 50% kosztów, a Gmina podwyższała kwotę dotacji o dodatkowe 35% z własnego budżetu (to najwięcej spośród wszystkich gmin
w województwie małopolskim). W ramach programu zostało wypłacone niemal 1,8 mln
zł dotacji. Warto też dodać, że w roku 2016 ze 182 gmin województwa małopolskiego
w zaledwie 27 mieszkańcy mieli możliwość uzyskania dotacji w ramach PONE. W 2017
r. jest kontynuowana akcja wymiany starych pieców z dotacją. Obecnie rozliczane są inwestycje mieszkańców, którzy podpisali umowy w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE). Wykonano w 2017r. ok. 120 nowoczesnych instalacji grzewczych.
Dodatkowo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020; Zadanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza; Poddziałanie 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji ZIT będzie można uzyskać dofinansowanie na przeprowadzenie wymiany nieekologicznych palenisk na paliwa stałe na
ogrzewanie gazowe, pompy ciepła i kotły na biomasę spełniające wymagania dyrektywy
UE – Ekoprojekt. Dotacja będzie wynosiła do 8 tys. zł za kocioł oraz do 6 tys. zł za
instalację. Więcej znajdą Państwo na stronie: http://zabierzow.org.pl/gmina/ochrona-srodowiska-i-gospodarka-odpadami/pgn-wymien-piec-na-proekologiczny-z-dotacja/ –
informacja o Programie”.
Wśród innych działań na rzecz poprawy jakości powietrza gminy Zabierzów należy wymienić też zainstalowanie w każdym z 23 sołectw pyłomierzy, które monitorują jakość powietrza, co można sprawdzić na stronie: https://airly.eu/map/#latitude=50.11012&longitude=19.70053. Kolejne działanie to zakup nawiewników czystego powietrza do 12 placówek oświatowych, przy czym planuje się montaż kolejnych tego typu
urządzeń. Odbywały się równeż happeningi na rzecz czystego powietrza we współpracy
z Wydziałem Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami ze szkołami w Zabierzowie
oraz miały miejsce spotkania informacyjne w sołectwach i z uczniami np. szkoły
podstawowej i gimnazjum w Zabierzowie.
Gmina Zabierzów również wspiera wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.
W latach 2007-2016 zainstalowano 246 instalacji solarnych, a w 2015 i 2016- 290 takich
instalacji. Koszty dofinansowania przekroczyły 4,7 miliona złotych. Gmina w dalszym
ciągu dofinansowuje zakładanie instalacji solarnych.

Nowe zajęcia w Centrum Kultury!
Zapraszamy dzieci i młodzież do skorzystania z nowej oferty zajęć zabierzowskiego Centrum Kultury – PianoLab czyli kurs produkcji muzycznej, Akademia
Młodego Lidera, Szalone Maszyny, Taniec towarzyski, Akademia Kreatywności
oraz Grafika komputerowa i podstawy informatyki. Dla dorosłych rozszerzono
ofertę o kurs szycia oraz grafikę komputerową. Zapisy na zajęcia oraz szczegóły
w sekretariacie SCKiPGZ, ul. Szkolna 2 tel. 12 285 11 79.

Dodatkowe środki na
wymianę starych
palenisk na nowoczesne
w ramach PGN
Umowa podpisana przez Gminę Zabierzów z Urzędem Marszałkowskim umożliwiała dofinansowanie wymiany stu nieekologicznych palenisk na ogrzewanie gazowe, pompy
ciepła i kotły na biomasę w ramach Programu
Gospodarki Niskoemisyjnej. Umowa ta zostanie aneksowana, bowiem Urząd Marszałkowski zdecydował o przyznaniu środków dla
mieszkańców naszej gminy na wymianę dodatkowych 167 palenisk. Warunkiem niezbędnym przystąpienia do PGN jest wykonanie oceny energetycznej budynku. Do Urzędu Gminy są
obecnie dostarczane oceny energetyczne wykonane już u 100 mieszkańców, prowadzona jest
także ich weryfikacja. Umowy z tymi mieszkańcami będą podpisywane na początku przyszłego
roku. Będą oni mogli wymienić piece w 2018
i 2019 roku. Lista kolejnych stu osób, które wyraziły chęć uczestniczenia w PGN została przekazana przez Urząd Gminy Zabierzów do Urzędu Marszałkowskiego. PGN umożliwia uzyskanie dofinansowania nawet w stu procentach pokrywającego koszt wymiany paleniska, jednak
wymagane jest ocieplenie domu – już istniejące
lub zobowiązanie właściciela nieruchomości, że
takie docieplenie wykona.

Spotkania profilaktyczne
z lekarzami
Zapraszamy wszystkich mieszkańców na
spotkania profilaktyczne ze specjalistami- lekarzami ze Szpitala Specjalistycznego im. Jana
Pawła II w Krakowie na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka.
Spotkania odbędą się:
- 10 listopada 13.00 - Prof. UJ dr hab. n. med.
Ewa Konduracka - Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Zabierzów
- 17 listopada 13.00 – Prof. UJ dr hab. n. med.
Ewa Konduracka - Urząd Gminy Zabierzów
- 24 listopada 13.00 – Dr n. med. Anna Prokop-Staszecka internistka, mikrobiolog, serolog,
pulmonolog - Rudawa.
O kolejnych terminach i miejscach spotkań
będziemy Państwa informować również na stronie www.zabierzow.org.pl

W gminie Zabierzów nie
było zwolnień nauczycieli
Reforma oświaty w naszej gminie nie spowodowała zwolnień nauczycieli. Dzięki temu, że nauczyciele w gminie Zabierzów mają kwalifikacje
do nauczania kilku przedmiotów oraz dobrej współpracy dyrektorów szkół, można było od 1 września 2017 zapewnić nauczycielom zatrudnienie
w pełnym wymiarze czasu, choć często jest to praca
w kilku szkołach. Nastąpił nawet wzrost zatrudnienia
w szkołach spowodowany wzrostem liczby oddziałów przedszkolnych, wzrostem liczby zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach i zatrudnieniem
pomocy nauczyciela oraz asystentów nauczyciela
dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
W roku 2016/2017 zatrudnienie nauczycieli wynosiło 274,76 etatów, a w bieżącym roku jest ono na
poziomie 297,82 etatu. Z kolei zatrudnienie pracowników obsługi szkół, w tym pomocy nauczyciela wzrosło z 75,66 w roku 2016/2017 etatu do
78,55 etatu w bieżącym roku szkolnym. Na terenie gminy jest 8 samorządowych ośmioklasowych
szkół podstawowych, z czego 2 szkoły podstawowe
są w zespołach szkolno-przedszkolnych. Do sieci
szkół wpisana jest 1 szkoła podstawowa publiczna
w Brzoskwini, prowadzona przez osobę fizyczną.
Poza siecią znajdują się 3 szkoły podstawowe
niepubliczne (szkoły bez obwodów szkolnych)
w Bolechowicach, Radwanowicach i Zelkowie.
Razem na terenie Gminy Zabierzów jest 12 szkół
podstawowych. 7 szkół podstawowych samorządowych realizuje zajęcia w 1 budynku szkoły,
tylko w Zabierzowie z uwagi na liczbę uczniów,
edukacja jest realizowana w 2 budynkach: na
ul. Szkolnej docelowo klasy I – IV SP i oddziały zamiejscowe przedszkola z ul. Sportowej, a na
ul. Kolejowej docelowo klasy V – VIII. Taki podział klas wynika z realizacji zapisów podstawy
programowej i potrzeb rozwojowych uczniów.
W budynku przy ulicy Kolejowej znajdują się wymagane podstawą programową pracownie przedmiotowe, jest odpowiednia do potrzeb uczniów
hala sportowa i inne wyposażenie. W pozostałych
szkołach organizowane są i wyposażane pracownie
przedmiotowe.
Do 31.08.2019r. w budynkach szkół podstawowych w Rudawie, Rząsce i Zabierzowie równocześnie z uczniami szkół podstawowych uczą
się uczniowie klas gimnazjalnych. W 2019r. odbędzie się ostatni zewnętrzny egzamin gimnazjalny
i pierwszy zewnętrzny egzamin na zakończenie
klasy VIII SP. Spowoduje to kumulację 2 roczników uczniów w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych/ ponadgimnazjalnych. Absolwenci szkół
podstawowych rozpoczną jako pierwszy rocznik
naukę w czteroletnich liceach, a także w technikach
i szkołach branżowych. Absolwenci gimnazjów
będą z kolei ostatnim rocznikiem rozpoczynającym szkoły ponadgimnazjalne, w tym trzyletnie
licea ogólnokształcące. Jednocześnie od 1 września
2019 r. z terenu gminy ubędzie 1 rocznik uczniów
tj. około 250 uczniów (było 6 klas SP+3 klasy
G = 9 roczników, pozostanie 8 klas SP) . Wiąże się
z tym zmniejszenie subwencji dla Gminy, a dla nauczycieli oznacza ograniczenie zatrudnienia.

Zmiana sposobu segregacji odpadów od
kwietnia 2018r.
Informujemy, że z dniem 1 lipca 2017r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017r., poz. 19). Zgodnie
z zapisami rozporządzenia w odrębnych pojemnikach/ workach będą zbierane
następujące frakcje odpadów: 1- papier, 2- szkło, 3- metale i tworzywa sztuczne,
4- odpady ulegające biodegradacji, 5- pozostałości z segregacji.
W Gminie Zabierzów nowy system segregacji odpadów będzie obowiązywał
od kwietnia 2018r. (dotyczy nieruchomości zamieszkałych).
Na bieżąco będziemy Państwa szczegółowo informować o nadchodzących
zmianach (wdrożenie nowego systemu segregacji będzie poprzedzone podjęciem odpowiednich uchwał przez Radę Gminy Zabierzów).

Protest przeciw budowie nowego pasa
startowego na lotnisku w Balicach
Na rondzie przy wjeździe na lotnisko w Balicach protestowali mieszkańcy
Szczyglic, Balic i Rząski przeciwko budowie nowego pasa startowego w wariancie proponowanym przez Kraków Airport. MPL Balice preferuje wariant północny
z odchyleniem o prawie 5 stopni od istniejącej drogi startowej. Jest też drugi wariantcentralny, odchylony o 17 stopni. Mieszkańcy uważają, że wystarczająca byłaby przebudowa dotychczasowego pasa w istniejącym śladzie.
Przypomnijmy, że podczas Sesji Rady Gminy Zabierzów w dniu 31.03.2017r.
radni uchwalili rezolucję, w której poparli wystąpienie Wójta Gminy Zabierzów
z dnia 23 marca 2017r. do władz Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków – Balice. Podczas spotkań przedstawicieli MPL zarówno mieszkańcy gminy jak również
wójt Elżbieta Burtan oraz wicewójt Bartłomiej Stawarz wypowiadali się przeciwko
budowie pasa startowego, natomiast sugerowali przeprowadzenie kompleksowej
przebudowy istniejącego pasa, tak by dostosować go do potrzeb rozwijającego się
ruchu lotniczego, a równocześnie nie powodować dodatkowych utrudnień dla codziennego życia ludzi mieszkających w otoczeniu lotniska. Już wcześniej MPL złożył
wniosek do RDOŚ o wydanie decyzji środowiskowej bez wskazania, jako jednego
z wariantów realizacji inwestycji, przebudowy istniejącej drogi startowej. Wójt Elżbieta Burtan zwróciła się do prezesa MPL Balice o zmianę wniosku w taki sposób,
aby brał pod uwagę przebudowę istniejącego pasa. W wystąpieniu Wójta do władz
MPL czytamy: „Apeluję o wycofanie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej
w obecnym kształcie, albowiem przedstawiona propozycja jest skrajnie niekorzystna
dla lokalnej społeczności, a zwłaszcza mieszkańców Balic, Szczyglic oraz Rząski.”
Przeciwko budowie pasa startowego w wariancie północnym wójt Elżbieta Burtan występowała do MPL wielokrotnie od chwili, gdy pojawiła się taka koncepcja.
W pismach z dnia 18 lipca 2014r. i 13 sierpnia 2014r. Wójt zwracała uwagę na brak
zgody mieszkańców na takie rozwiązanie. Gdy znalazło się ono w planie inwestycyjnym na lata 2015 – 2023, podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MPL, Wójt w dniu 23 maja 2016r. złożyła sprzeciw do protokołu. W dniu
2 czerwca 2016r. do Zarządu MPL skierowała wezwanie do usunięcia naruszenia prawa poprzez podjęcie uchwały naruszającej interes mieszkańców.
W dniu 22 czerwca 2016r. Gmina Zabierzów wniosła pozew do sądu w tej sprawie.
Urząd Gminy Zabierzów wystąpił 22 maja 2017r. do Zarządu Międzynarodowego
Portu Lotniczego Kraków – Balice w sprawie zastosowania w pierwszej kolejności
środków redukujących hałas (ekranów akustycznych), a także wprowadzenia systemu cichych startów i lądowań samolotów. Wpłynęłoby to na poprawę komfortu życia
okolicznych mieszkańców a także na ochronę przyrody.
Mieszkańcy Balic, Szczyglic i Rząski w ostatnim czasie zebrali ponad 900 podpisów pod petycją do władz lotniska. Jaki skutek odniosą starania władz Gminy Zabierzów i protesty mieszkańców – okaże się niebawem.

Bezpłatne badania mammograficzne w Zabierzowie
Informujemy, że 3 oraz 13 listopada 2017r. w Zabierzowie na parkingu przy
Urzędzie Gminy Zabierzów w specjalnych mammobusach będzie można wykonać bezpłatne badanie mammograficzne dla kobiet w wieku od 50 do 69 lat.
Więcej informacji m.in. o rejestracji na stronie www.zabierzow.org.pl

Wypłata świadczenia 500 plus
Wszystkie osoby, które w sierpniu złożyły kompletne wnioski o wypłatę świadczenia z programu „Rodzina 500 plus”, i którym to świadczenie przysługuje, otrzymają pieniądze przed końcem października. GOPS dokłada starań, by ci, którzy złożyli
wnioski we wrześniu i październiku także otrzymali świadczenie w jak najszybszym
terminie. By zdążyć ze sprawdzeniem wniosków i obliczeniem kwot, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie pracował także we wszystkie soboty września
i października.
Do połowy października 2017 r. do Ośrodka wpłynęło ponad 1780 wniosków
o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, co stanowiło ponad 85% wszystkich wniosków złożonych w poprzednim okresie realizacji programu „Rodzina 500
plus”. Złożenie wniosku w listopadzie lub w kolejnych miesiącach powoduje, że
świadczenie będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Jubileusze naszych mieszkańców
Obecnie najstarszą osobą w gminie Zabierzów jest mieszkanka Bolechowic, która
26 sierpnia skończyła 105 lat. Życzenia złożyła jej wójt Elżbieta Burtan, a także przedstawiciele władz lokalnych, członkowie rodziny i przyjaciele.
Mamy też troje 102-latków. W sierpniu 102 lata skończyła mieszkanka Karniowic,
w październiku – mieszkaniec Zabierzowa, w listopadzie urodziny obchodzić będzie
siostra zakonna z klasztoru w Rząsce.
W gminie trwają przygotowania do uroczystości jubileuszowych 60-lecia ślubu
małżeństwa z Nielepic oraz 19 par, które doczekały złotych godów. Uroczystość składa się z dwóch części. W pierwszej części Jubilaci uczestniczą w mszy świętej, która odprawiana jest w ich intencji. Druga część tej uroczystości odbywa się w jednej
z restauracji znajdującej się na terenie gminy Zabierzów, gdzie w imieniu Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jubilaci zostają odznaczeni medalami za długoletnie pożycie
małżeńskie. Uroczystość kończy się wspólnym biesiadowaniem. Tego typu uroczystości co roku organizuje Urząd Gminy, zwykle 50-lecie ślubu obchodzi około 30 par. Rok
1967 jakoś nie sprzyjał zawieraniu ślubów....

Powstała Gminna Rada Seniorów
Pod koniec sierpnia br. odbyło się pierwsze posiedzenie Gminnej Rady Seniorów.
Zgodnie z wyborem członków Rady przewodniczącym został Andrzej Korzycki z Rudawy, Wiceprzewodniczącymi – Cecylia Chrzanowska z Zabierzowa oraz Janina Łochowska z Bolechowic i Sekretarzem – Hanna Czaja-Bogner z Brzoskwini. Głównym
celem działania Rady jest reprezentowanie seniorów przed samorządem oraz działanie
na rzecz aktywności osób starszych. Kadencja Rady będzie trwać 4 lata. Warto dodać,
że obecnie w gminie Zabierzów już funkcjonują 23 Kluby Seniora, czyli w każdym sołectwie. Skład Gminnej Rady Seniorów: Jan Pawlikowski, Maria Sikorska, Barbara
Strychalska, Barbara Jaroń, Hanna Czaja-Bogner, Zofia Olech, Andrzej Karcz, Barbara Sendor, Jadwiga Czech, Jan Baran, Anna Wójtowicz, Krystyna Krawczyk, Cecylia
Chrzanowska, Ewa Mirek, Janina Łochowska, Andrzej Korzycki, Kazimierz Krokosz,
i Bogusława Kamińska. Więcej informacji na temat działalności Seniorów z Gminy
Zabierzów możecie Państwo znaleźć na stronie: http://seniorzy.zabierzow.org.pl.

Przedszkolaki chcą być
policjantami!
Zabierzowska policja może się pochwalić
dużą wykrywalnością przestępstw. Wskaźnik wynosi tu ponad 80%. - Można powiedzieć, że udaje
się wykryć czterech sprawców na 5 popełnionych
przestępstw. To najwyższy wskaźnik od wielu lat.
O 1% wyższy wskaźnik mają tylko Krzeszowice.
Zabierzowskiej policji udało się zatrzymać np.
sprawców pobicia obywatela Ukrainy w Karniowicach. Dwaj sprawcy - mieszkańcy gminy Zabierzów zostali doprowadzeni do prokuratury. Zatrzymano też 20-latka, który okradał swego ojca
i dziadka oraz podpalił budynek (na szczęście –
nie mieszkalny). W październiku do szpitala trafił
mężczyzna, który w Bolechowicach został w nocy
uderzony łopatą przez dwóch sprawców, z czego
jeden był nieletni. W Szczyglicach zatrzymano
młodego człowieka posiadającego amfetaminę.
W Młynce policjanci chcieli wylegitymować na
przystanku mężczyznę. Ten zaatakował dwóch
funkcjonariuszy, ale został obezwładniony. Jak
się okazało, miał przy sobie 10 g marihuany.
Są też miłe chwile w policyjnej służbie. Do takich należało spotkanie zabierzowskich policjantów z dziećmi z przedszkola „Radosne Nutki”.
Dzieci z ciekawością słuchały opowieści o pracy
w policji i oglądały radiowóz. Na koniec spotkania chłopcy jednogłośnie stwierdzili, że nie chcą
już być strażakami, bo wolą w przyszłości pracować w policji.

Najnowsze •lmy na TVI
gminy Zabierzów
Zapraszamy do obejrzenia najnowszego •lmu na TVI Gminy Zabierzów – relacji z Jurajskiego Konkursu Ta•ca, który
si• odby• w hali
O•rodka
Sportowo Rekreacyjnego
w Zabierzowie.

Zapraszamy na Gminne obchody Święta Odzyskania Niepodległości
Rudawa - 10 listopada, o godz. 17.30 w świetlicy wiejskiej odbędzie się Radosne Śpiewanie o Niepodległej. 11 listopada o godz. 9:30 zostanie odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. Wszystkich Świętych w Rudawie, po mszy przemarsz na cmentarz i składanie
kwiatów przed Grobem Nieznanego Żołnierza a następnie przed Pomnikiem Ofiar Pacyfikacji Radwanowic.
11 listopada w Bolechowicach o godz. 12:00 odbędzie się msza św. za Ojczyznę w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, po mszy
przemarsz i składanie kwiatów przed pomnikiem 10-lecia Odzyskania Niepodległości oraz na Grobie Nieznanego Żołnierza.
11 listopada w Zabierzowie w kościele pw. Św. Franciszka z Asyżu o godz. 17.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny.
Centrum Kultury przygotowało szereg atrakcji dla dzieci m.in. grę wielkoformatową, warsztaty rękodzieła „Kokarda Narodowa”, zajęcia
plastyczne oraz przedstawienie pt. Ania – Data historyczna – jak to było z 11 listopada, realizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną.
O godz. 15:30 odbędzie się koncert zatytułowany „Jak za dawnych lat”- w repertuarze piosenki międzywojenne w wykonaniu Katarzyny Zawiślak-Dolny, Bożeny Zawiślak-Dolny, Kristiny Kutnik i Michała Kutnik. O godz. 18:00 zapraszamy wszystkich do wspólnego śpiewania pieśni
patriotycznych i żołnierskich z udziałem Gminnej Orkiestry Dętej oraz Chóru Voci di San Francesco.

Budujemy,
remontujemy
Trwają roboty uzupełniające przy remontach nawierzchni
dróg gminnych. Dodatkowe środki na ten cel, przyznane uchwałą
Rady Gminy Zabierzów przeznaczone zostaną na II etap prac, który rozpocznie się jeszcze w tym
roku, po rozstrzygnięciu ogłoszonego przetargu i wyłonieniu wykonawcy. Remonty nawierzchni
prowadzone będą dopóki pozwolą
na to warunki atmosferyczne.
Dobiega końca budowa chodnika w Rząsce wraz z kanalizacją opadową i oświetleniem ulicy
Krakowskiej. Powstał tu chodnik
o długości ok. 470 m.
Ogłoszono przetarg na dostawę
i montaż urządzeń rekreacyjno
– sportowych tzw. siłowników
i zabawek na place zabaw. Zostaną one zainstalowane przed 20 listopada w: Bolechowicach, Brzezince, Brzoskwini, Kobylanach,
Kochanowie, Szczyglicach, Rudawie, Zabierzowie i Zelkowie.
Trwa przebudowa ul. Akacjowej w Balicach. Wybudowano już konstrukcję oporową
i warstwy konstrukcyjne jezdni,
na całej długości położono krawężniki. Przebudowane zostały
wszystkie ogrodzenia sąsiadujące
z ulicą, przestawiono słupy energetyczne. Wykonano warstwy
konstrukcyjne chodnika, a obecnie
układana jest kostka chodnikowa.
Termin ukończenia przebudowy
ul. Akacjowej określony został
na 15 grudnia, ale przewiduje się
wcześniejsze ukończenie prac.
Rozpoczęto budowę ciągu
pieszo
–
rowerowego
wzdłuż
ulicy
Krakowskiej
w Karniowicach na odcinku
o długości ok. 1600 m wraz
z kanalizacją opadową. Obecnie
wykonywane są roboty ziemne.
Termin ukończenia prac przewidziano na połowę grudnia 2017.
W Szczyglicach uporządkowano i zniwelowano teren, na którym powstanie strefa rekreacji dla
mieszkańców.

II etap melioracji
We wrześniu zakończono prace melioracyjne przewidziane w budżecie na 2017 rok. Uchwalone przez Radę Gminy Zabierzów dodatkowe środki na melioracje w 2017 roku w kwocie 190 tys.
zł pozwolą wykonać jeszcze w tym roku II etap melioracji. Prace rozpoczęły się w październiku,
a zakończą w grudniu. Zakres robót obejmuje następujące zadania:
Aleksandrowice – pogłębienie i wyczyszczenie na długości 200 oraz umocnienie na długości 100
m potoku Aleksandrówka; Balice – zabezpieczenie skarpy koszami i narzutem kamiennym na dł. 30 m
przy ul. Szkolnej; Bolechowice – c. d. zarurowania głównego rowu odwadniającego od ul. Jurajskiej
do potoku Bolechówka; wykonanie studzienki i rurociągu odwodnieniowego przy ul. Wolańskiej oraz
pogłębienie i umocnienie rowu przy górnym parkingu; Karniowice – wyczyszczenie rowu przy ul.
Rycerskiej na odcinku 90 m od ul. Widokowej oraz na odcinku 50 m przy ul. Modrzewiowej; Rudawa – wyczyszczenie i udrożnienie rowu melioracyjnego przy ul. Olszynowej na odcinku 100 m oraz
wykonanie śluzy na rowie odwodnieniowym koło stacji Mosur; Szczyglice – wyczyszczenie i udrożnienie rowu melioracyjnego przy ul. Sportowej w kierunku rzeki Rudawa; Ujazd – umocnienie skarpy
rowu odwodnieniowego płytami ażurowymi na dł. 30 m oraz wykonanie czerpni wody przy potoku
Kluczwoda dla OSP; Zabierzów – pogłębienie rowu na odcinku 100 m i wykonanie przepustu z rur
PCV oraz wykonanie drenażu na odcnku 200 m przy ul. Dębowej; Zelków – wykonanie odwodnienia
przy ul. Turystycznej (Zelków – Gacki).

Remonty kapliczek i kapsuła czasu pod krzyżem
Na terenie naszej gminy znajduje się kilkadziesiąt krzyży i kapliczek. Usytuowane są one przy
drogach, często przy skrzyżowaniach, w polach, na skraju lasu. Wiele z nich pochodzi z poprzednich wieków. Systematycznie na zlecenie Gminy są one odnawiane, te zabytkowe – we współpracy z konserwatorem zabytków. W tym roku odnowiono przydrożne krzyże w Zelkowie, Niegoszowicach, Ujeździe i Więckowicach, a także wykonano remont kapliczki dworskiej w Kobylanach.
W poprzednich latach uporządkowano jej otoczenie, a teraz w tej pochodzącej z XIX wieku kapliczce
odnowiono ołtarz i elementy wyposażenia.
Podczas rozbiórki fundamentów krzyża w Ujeździe, natrafiono na tzw. kapsułę czasu. Z kamiennego kopca stanowiącego podstawę krzyża wydobyto zakorkowaną butelkę zawierającą zapisany arkusz papieru. Została ona przekazana do Archiwum Narodowego w Krakowie, gdzie
podjęto próbę wydobycia arkusza i odczytania zapisu. O wynikach tych prac poinformujemy Czytelników. 90-letnia mieszkanka Ujazdu twierdzi, że tę butelkę w fundamencie umieścił jej ojciec.
Niestety, nie potrafi powiedzieć, co zostało napisane na arkuszu papieru. Krzyż znajdujący się
w Ujeździe został oczyszczony i zabezpieczony. Figurę Chrystusa także oczyszczono i pomalowano złotem mineralnym. Krzyż został posadowiony na nowym postumencie, także w kształcie kopca
z kamienia.
Nowy fundament otrzymał też krzyż w Więckowicach, na którym wymurowano skalną formę
z czerwonego porfiru. Tu stary drewniany krzyż został wymieniony na nowy, na którym osadzono
odczyszczony wizerunek Chrystusa i tabliczkę z pozłacanymi literami.
W Niegoszowicach zdemontowano nieestetyczne stare barierki wokół krzyża i zainstalowano
nowe, w formie przypominające różaniec. Krzyż oczyszczono i zaimpregnowano, uzupełnione zostały
ubytki w figurze Chrystusa, nad figurą znalazła się odlana żeliwna tabliczka.
Kamienny pomnik w kształcie krzyża w Zelkowie został zdemontowany, co umożliwiło
oczyszczenie wszystkich elementów metodą piaskowania. Odczyszczono też wizerunek Chrystusa oraz napis, a litery pomalowano złotem mineralnym. Wykonane zostało dojście do pomnika
w formie kaskadowych schodów kamiennych.

Sukces akcji podatkowej w 2016 roku
Wójt Elżbieta Burtan składa podziękowania wszystkim, którzy odpowiedzieli na akcję „Czy chcesz,
aby Twoje podatki wracały do Ciebie?” i zmienili swoją właściwość miejscową organu podatkowego.
Wartość podatku dochodowego wynikająca z rozliczeń rocznych za 2016r. dla mieszkańców, którzy zmienili adres w Urzędzie Skarbowym i wskazali miejsce zamieszkania Gminę Zabierzów,
wyniosła: z tytułu PIT-37 – 1 611 078,00 zł z tytułu PIT-36 – 571 956,00 zł. Zmiana właściwości
naczelnika urzędu skarbowego dotyczyła aż 470 osób!
Jednocześnie informujemy, iż w dalszym ciągu kontynuujemy akcję „Czy chcesz aby Twoje podatki wracały do Ciebie”. Dlatego już dziś przypominamy, jeżeli jesteście Państwo mieszkańcami Gminy
Zabierzów tj. na dzień 31 grudnia roku podatkowego, jest ona Państwa miejscem zamieszkania – rozliczając się z podatku dochodowego od dochodów osobistych (PIT), wskażcie Gminę Zabierzów.
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