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W rocznicę Światowych Dni Młodzieży, Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan składa podziękowania wszystkim mieszkańcom, którzy przyczynili się do organizacji i przeprowadzenia ŚDM na terenie gminy Zabierzów.

Przewidywany
harmonogram
budowy obwodnicy
Zabierzowa
Jak informowaliśmy, w dniu 26 czerwca 2017 r. w siedzibie Oddziału GDDKiA w Krakowie, minister infrastruktury
i środowiska Andrzej Adamczyk podpisał aneks do programu inwestycyjnego
obwodnicy Zabierzowa w ciągu DK 79.
Obecnie GDDKiA zleca wykonanie koncepcji programowej,
w ramach której przeprowadzone
zostaną badania geologiczne. Planowany termin wykonania koncepcji
programowej to IV kwartał 2018r.
Realizacja prowadzona będzie w systemie „projektuj i buduj”. Przewiduje się podpisanie umowy na realizacje inwestycji – ok. września 2019r.
Wykonanie projektu budowalnego
i uzyskanie decyzji ZRiD – koniec roku
2020. Planowane rozpoczęcie budowy
to 2021r., a zakończenie 2023r.
Obwodnica o długości 10,17 km
będzie omijać tereny zabudowane,
a jednocześnie obsługiwać tereny
przyległe poprzez drogi zbiorcze. Powstaną 3 skrzyżowania, tunel dwukomorowy z dwoma pasami ruchu
w każdym kierunku o długości 370 m,
13 obiektów mostowych (mosty, wiadukty, estakady).

Przebudowa linii kolejowej E30
Jak poinformował wykonawca przebudowy linii kolejowej E30, prace związane z przebudową skrzyżowania ul. Szkolnej i Kolejowej w Zabierzowie rozpoczną się we wrześniu, mimo
iż Gmina Zabierzów wnioskowała o przeprowadzenie prac podczas wakacji, by nie utrudniać
dzieciom dojścia na lekcje.
Sołtys i Rada Sołecka wsi Więckowice zwrócili się z prośbą o interwencję w sprawie niszczenia nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 64 – ul. Sportowej przez firmę wykonującą
drogę techniczną wzdłuż torów kolejowych. Mieszkańcy Więckowic uznają, że droga techniczna jest konieczna, lecz wskazują, że przejeżdżające nią samochody ciężarowe z ogromnym tonażem niszczą nawierzchnię. Uważają, że firma powinna odnowić całą nawierzchnię a przy okazji
przesunąć korpus drogi o 2 m, bo przebiega ona obecnie w granicach działek mieszkańców.
Niszczona jest też ul. Słoneczna w Więckowicach, a samochody ciężarowe zagrażają bezpieczeństwu, jeżdżąc z dużą szybkością.
Urząd Gminy Zabierzów wystąpił do PKP PLK z wnioskiem o wybudowanie oświetlenia
ulicznego na budowanej przez tę firmę drodze dojazdowej do posesji nr 20, 22 i 26 przy ul.
Myszala w Zabierzowie. Z taką prośbą, ze względu na bezpieczeństwo pieszych, wystąpili do
Urzędu Gminy mieszkańcy ul. Myszala.

Dotacja w ramach progranu
OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI
Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zatwierdziła w dniu 7 lipca br. wniosek Gminy Zabierzów o dofinansowanie wymiany
starych palenisk na nowoczesne, ekologiczne źródła ciepła. Wysokość dotacji to ponad 714
tys. zł. W województwie małopolskim wyższą dotację otrzymała tylko Gmina Miejska Kraków.
Spośród 81 małopolskich złożonych wniosków pozytywnie rozpatrzono jedynie 13.
Całkowity koszt wymiany palenisk przewidzianej na 2017 rok w naszej gminie wyniesie
prawie 1,5 mln zł, z czego połowę stanowić będzie dotacja WFOŚiGW, a 35% kosztów pokryje
budżet Gminy. Dofinansowanie otrzymają mieszkańcy, którzy złożyli wnioski w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.
W chwili obecnej trwa weryfikacja wniosków oraz prowadzona jest weryfikacja terenowa zgłoszonych źródeł ciepła. Podpisywane są umowy z wnioskodawcami, którzy w naborze
z 2016 r. wskazali termin realizacji inwestycji na rok 2017. Mieszkańcy, którzy złożyli wnioski
w tegorocznym naborze będą kolejno włączani do programu dotacyjnego.

Zwiększenie środków w WPF na 3 inwestycje:
w Aleksandrowicach, Kleszczowie i Zelkowie
Na Sesji Rady Gminy Zabierzów w dniu 12 lipca przyjęta została uchwała o zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017
– 2027. Uchwalono zwiększenie kwot na budowę budynku wiejskiego w Kleszczowie (o 354 tys. zł), budowę zaplecza sanitarno – szatniowego przy LKS Topór w Aleksandrowicach (o 234 tys. zł) i rozbudowę budynku szkoły podstawowej w Zelkowie (o 1 mln 500 tys.
zł). Nie przyjęto zwiększenia środków na budowę budynku użyteczności publicznej w Rudawie, na co nie wyraziło zgody 10 radnych,
mimo iż mieszkańcy Rudawy chcieli, by środki uzyskane ze sprzedaży działki w Rudawie przeznaczyć na tę inwestycję.
Dla inwestycji w Aleksandrowicach proponowane przez wykonawców kwoty w dwóch już przetargach były wyższe niż kwota przewidziana w budżecie Gminy. To samo dotyczy budynku w Kleszczowie, tu także odbył się przetarg, a w złożonych przez wykonawców ofertach,
kwoty były wyższe niż przewidziane dotychczas w budżecie Gminy.

Uwaga! Barszcz
Sosnowskiego
W związku z pojawieniem się na terenie
gminy Zabierzów stanowisk Barszczu Sosnowskiego przypominamy o szkodliwości
tej rośliny, stanowiącej zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Ma ona właściwości
parzące i alergizujące.
Barszcz Sosnowskiego to roślina inwazyjna pochodząca z rejonu Kaukazu. Rośliny te są niezwykle trudne do zwalczania,
łatwo zajmują nowe tereny i powodują degradację środowiska przyrodniczego, a przy
tym są też niebezpieczne dla ludzi i zwierząt.
Sok świeżych roślin zawiera furanokumarynę - toksyczną substancję, która pełni funkcję obronną przed organizmami żywiącymi
się roślinami. Związek ten pod wpływem
promieni słonecznych powoduje poparzenie
skóry. Bolesne pęcherze i zaczerwienienia
pojawiają się do 48 godzin po ekspozycji
na promieniowanie słoneczne skóry, która miała kontakt z sokiem barszczu. Objawy w postaci zaczerwień, ciemnych plam
lub blizn mogą utrzymywać się na skórze
przez kilka miesięcy, a czasem nawet lat.
Wskrajnych przypadkach może dojść do rozległej martwicy skóry, wymagającej interwencji chirurgicznej. Innymi skutkami kontaktu
z tą toksyczną substancją są efekty ogólnoustrojowe: nudności, bóle głowy, wymioty,
a nawet urazy oczu. Wupalne dni olejki eteryczne mogą wyparowywać z powierzchni roślin
i unosić się w powietrzu, dlatego do poparzeń może dojść nawet bez bezpośredniego
kontaktu z barszczami. Wszystkie wyżej
opisane przypadki należy niezwłocznie
skonsultować z lekarzem.
Właściciel (współwłaściciele, posiadacze, zarządcy) działki, na której zlokalizowane jest stanowisko barszczu Sosnowskiego (barszczy kaukaskich) winien wyeliminować takie zagrożenie poprzez regularne
zabiegi ograniczające rozwój i rozprzestrzenianie roślin (zabiegi mechaniczne tj. koszenie, wykopywanie, zabiegi chemiczne tj.
opryski).
Usuwanie barszczu Sosnowskiego należy wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz zasad bezpieczeństwa.
Zaleca się wykonywanie wszelkich zabiegów poprzez specjalistyczne firmy posiadające doświadczenie w zakresie usuwania barszczu Sosnowskiego.
W 2015 roku przeprowadzona została inwentaryzacja i wówczas stwierdzono występowanie barszczu w Więckowicach, Pisarach,
Kobylanach, Bolechowicach, Karniowicach
i Rudawie.
Urząd Gminy Zabierzów przeprowadzi
w 2017 roku zabiegi usuwania barszczu Sosnowskiego z terenów mienia komunalnego
gminy Zabierzów, planowany termin wykonania zabiegów - od 25 lipca do 30 września.

Miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego
Aktualnie przygotowywane są dokumenty do wystąpienia do ministra rolnictwa
w celu uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na terenie 11 sołectw: Brzezinka, Brzoskwinia, Karniowice, Kobylany, Młynka, Niegoszowice, Nielepice,
Pisary, Radwanowice, Rudawa, Więckowice.
Uchwalono dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmujące część
obszaru Rząski oraz „Otulinę Rezerwatu Przyrody Skała Kmity”
Podczas Sesji Rady Gminy Zabierzów w dniu 30 czerwca 2017 uchwalono miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący wschodni obszar sołectwa Rząska
o powierzchni 58,6 ha. Obszar ten znajduje się po południowej stronie drogi krajowej
nr 79, od południa i wschodu graniczy z miastem Kraków. Od zachodu granica planu przylega do zabudowań miejscowości Rząska (Sarni Stok) oraz do zespołu parkowo – klasztornego
Sióstr Albertynek oraz Stacji Doświadczalnej Uniwersytetu Rolniczego. Od strony północnej
obszar planu ograniczony jest drogą gminną ul. Krakowską.
Uchwalono także miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Otulina Rezerwatu Przyrody Skała Kmity”. Obszar objęty planem o powierzchni prawie 165
ha znajduje się we wschodniej części gminy, po południowej stronie drogi krajowej nr 79,
od południa przylega do zabudowań miejscowości Szczyglice, od wschodu do drogi krajowej nr 7 (S7) – IV obwodnicy Krakowa oraz linii kolejowej E30. Od zachodu granica planu
prowadzi częściowo wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 774, przez tereny Lasów Państwowych
w kierunku szczytu wzgórza Pod Rokoszem i dalej wzdłuż granicy lasu aż do przecięcia
z DW 774. Celem uchwalenia tych dwóch miejscowych planów jest ochrona przyrody – wokół rezerwatu Skała Kmity i wokół siedliska fiołka bagiennego.
Nie uchwalono planów dla Bolechowic i Brzezia
W przypadku planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bolechowice –
w części obejmującej tereny od południowej krawędzi drogi powiatowej nr 2128K
w kierunku południowym, Radni wypowiedzieli się przeciwko nieuwzględnieniu przez wójta w planie uwag mówiących o dopuszczeniu zabudowy bliźniaczej na niektórych działkach.
Tym samym w planie muszą zostać dokonane zmiany, wobec czego plan nie został przyjęty.
Podobnie wyglądały głosowania nad poszczególnymi uwagami do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezie – w części obejmującej tereny
od południowej krawędzi drogi powiatowej nr 2128K w kierunku południowym. Ten plan
także nie został przyjęty. Obydwa plany zostały skierowane do ponownego procedowania.
Procedura uchwalania tych dwóch planów potrwa jeszcze około pół roku.

Od 1 sierpnia – nowe wnioski
o świadczenia rodzinne
W związku ze zmianą ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, rodzice, którzy otrzymują świadczenia z Programu 500 plus muszą złożyć nowe
wnioski. Zgodnie z informacjami umieszczonymi na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej główne zasady programu „Rodzina 500 plus” pozostaną bez zmian.
Nadal będzie to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do 18. roku
życia dziecka. Zmianie nie ulegnie również kryterium dochodowe obowiązujące jedynie na
pierwsze dziecko (800 lub 1200 złotych). Zmieniają się niektóre zasady przyznawania świadczenia „Rodzina 500 plus”, m.in. osoby, które samotnie wychowują dzieci, aby mogły skorzystać z Programu 500 plus, muszą wcześniej wystąpić o alimenty.
Jak zapewnia MRPiPS, zmiany w programie „Rodzina 500 plus” wpłyną na likwidację nielicznych, aczkolwiek niepożądanych zjawisk. Polegały one m.in. na dopasowywaniu przez rodziców dochodu do kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia
wychowawczego na pierwsze dziecko, deklarowaniu niezgodnie ze stanem faktycznym samotnego wychowywania dziecka oraz pobieraniu świadczenia wychowawczego przez osoby
niezamieszkujące w Polsce.
W gminie Zabierzów wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500 plus), zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz funduszu alimentacyjnego na kolejny okres 2017/2018 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 roku. Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w godzinach:
poniedziałek od 7:00 do 17:00, wtorek-piątek od 7:00 do 16:00. Ponadto wnioski można
składać za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet: za pomocą bankowości elektronicznej, PUE ZUS, ePUAP portalu Empatia.

Dokończenie na kolejnej stronie >

Dokończenie z poprzedniej strony >
Nowe formularze będą dostępne na stronie internetowej GOPS po zakończeniu procesu legislacyjnego w tej sprawie. Dostępna będzie również przygotowana przez GOPS instrukcja ułatwiającą wypełnianie wniosków o przyznanie
prawa do świadczenia wychowawczego.
Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 września 2018 r. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami do
dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata
tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października 2017 r. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września
do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz
wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik nastąpi do dnia
30 listopada 2017 r.

Gmina Zabierzów wystąpiła o budowę
ekranów akustycznych na lotnisku
Urząd Gminy Zabierzów wystąpił 22 maja 2017 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.
Tego typu rozwiązania zastosowano jako program pilotażowy we Wrocławiu
w porozumieniu z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej. Wprowadzenie tego
rozwiązania na lotnisku w Balicach nie stanowi przyzwolenia Gminy Zabierzów
na budowę nowej drogi startowej. Gmina stoi na stanowisku, że wystarczającym
byłby remont dotychczasowego pasa. Jednak zastosowanie w pierwszej kolejności środków redukujących hałas a także wprowadzenia systemu cichych startów i lądowań samolotów wpłynęłoby na poprawę komfortu życia okolicznych
mieszkańców a także na ochronę przyrody.
W odpowiedzi na pismo Urzędu Gminy, Zarząd MPL poinformował w dniu
30 czerwca, że prowadzi przygotowania do wdrożenia projektu pilotażowego
związanego z przeprowadzeniem modernizacji budynków mieszkalnych i poprawy ich izolacyjności akustycznej. Chodzi o mieszkańców obszaru ograniczonego użytkowania lotniska Kraków – Balice. MPL pisze też o ograniczeniu lotów w godz. 21.00 do 5.00 i stosowaniu płynnych podejść do lądowania,
co - zdaniem MPL – ogranicza oddziaływanie akustyczne lotniska. W dalszej
części MPL pisze, że „przeanalizowane zostaną możliwości ograniczenia ewentualnych negatywnych oddziaływań na środowisko generowanych przez lotnisko, w tym także w zakresie możliwości i zasadności posadowienia ekranów
akustycznych”.
Urząd Gminy otrzymał również informację od Stowarzyszenia „Przyjazne
Lotniska”, że wkrótce odbędzie się remont drogi startowej na lotnisku w Wilnie,
która ma podobne parametry jak droga startowa w Balicach. Tamtejsze lotnisko
przeprowadzi remont generalny drogi startowej w czasie około jednego miesiąca. Jest to kolejny argument świadczący o tym – pisze Sławomir Harpeniuk ze
Stowarzyszenia „Przyjazne Lotniska” - że MPL Balice nie chce remontu pasa
a deklaracje o chęci remontu są tylko grą pozorów.

Kino Letnie i Magiczne Wakacje z SCKiPGZ
Samorządowe Centrum Kultury serdecznie zaprasza mieszkańców
gminy na cykl Kina Letniego, wyjątkowego bo plenerowego.
5 sierpnia, Rudawa, godzina 20:00 - „Sekretne życie Waltera
Mitty” oraz „Deadpool”
12 sierpnia, Rynek w Zabierzowie - „Osobliwy Dom Pani
Peregrine” i „Dzień Niepodległości
26 sierpnia, Rynek w Zabierzowie - „Gwiazd naszych wina” oraz
„Dobry rok”
Dnia 31 lipca rozpoczyna się drugi turnus Magicznych Wakacji.
Uczestnicy w ciągu dwóch tygodni odwiedzą mnóstwo ciekawych
miejsc i odbędą warsztaty edukacyjne.

Sesje Rady Gminy
Zabierzów „na żywo”
w Internecie
Informujemy, że na gminny kanale YouTube
można „na żywo” oglądać Sesje Rady Gminym
Zabierzów pod linkiem:
www.youtube.com/GminaZabierzow
lub poprzez stronę gminy Zabierzów:
www.zabierzow.org.pl.
Na gminnym kanale ITV dostępne są również
archiwalne zapisy z sesji Rady Gminy Zabierzów,
oraz filmy promocyjne dotyczące ciekawych wydarzeń w gminie Zabierzów.

Prelekcje o wpływie
zanieczyszczeń
powietrza na zdrowie
Urząd Gminy Zabierzów podpisał porozumienie ze
Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie dotyczące prelekcji na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie. Prelekcje odbędą się podczas
zebrań wiejskich w terminie: wrzesień – listopad 2017,
wygłoszą je lekarze specjalności: pulmonologia, kardiologia, dietetyka i alergologia.

Zmiana sposobu segregacji
odpadów od kwietnia 2018
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: papier, szkło, metale, tworzywa
sztuczne, odpady ulegające biodegradacji.
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).

Stowarzyszenie na rzecz
kultury
We wrześniu planowane jest założenie stowarzyszenia, którego zadaniem będzie wspieranie
działalności Samorządowego Centrum Kultury
i Promocji Gminy Zabierzów. Stowarzyszenie skupiać
będzie miłośników kultury, ludzi aktywnych, zaangażowanych społecznie. Powstanie stowarzyszenia umożliwi
występowanie o środki zewnętrzne i poszerzenie oferty
kulturalnej dla mieszkańców gminy.

Budujemy, remontujemy
W dniu 27.06.2017 została zawarta umowa z firmą Power z Krakowa na
budowę oświetlenia boiska piłkarskiego „Kmita” Zabierzów, boiska piłkarskiego w Karniowicach oraz placu zabaw w Karniowicach. Koszt oświetlenia
wyniesie prawie 95 tys. zł a termin jego wykonania określono na 16.09.2017.
Trwają czynności przetargowe na przebudowę drogi gminnej nr
601661K w Karniowicach. Przebudowa polegać będzie na budowie ciągu pieszo – rowerowego. Przebudowane zostaną też przejazdy przez ten ciąg, powstanie kanalizacja deszczowa wzdłuż ciągu, oczyszczone będą przydrożne rowy i odtworzona zostanie nawierzchnia jezdni. Ciąg pieszo – rowerowy
w Karniowicach zostanie wykonany do połowy grudnia br.
Trwają procedury przetargowe związane z opracowaniem wielobranżowego projektu koncepcyjnego, budowlanego i wykonawczego modernizacji budynku Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów. Do końca 2017 roku przeprowadzona zostanie adaptacja
części poddasza (ok. 100 m kw.) na salę wielofunkcyjną. Prace obejmą też
wzmocnienie konstrukcji budynku, remont elewacji i pokrycia dachowego.

Dobiegają końca prace przy budowie chodnika przy ul. Krakowskiej w Rząsce. Jest
to ostatni etap budowy chodnika, którego poszczególne odcinki powstawały w ubiegłych latach. Chodnik prowadzi do cmentarza, ma 470
m długości, powstało przy nim oświetlenie
i kanalizacja opadowa.
Zakończono I etap budowy chodnika w ciągu drogi gminnej 601707K w Aleksandrowicach.
Na długości ok. 400 m powstał chodnik najazdowy
z kostki betonowej.
Zakończono budowę chodnika przy ul. Różanej
w Ujeździe. Powstała też kanalizacja opadowa.
W dniu 10.07.2017 zostały podpisane umowy
na wykonanie następujących projektów:
1. Rozbudowa drogi gminnej nr 601689K
(ul. Leśna) w Zabierzowie
2. Rozbudowa drogi gminnej nr 601642K
(ul. 21 Lipca) w Radwanowicach
3. Rozbudowa drogi gminnej nr 601644K
(ul. Dworska) w Pisarach
4. Rozbudowa drogi gminnej nr 601714 w Brzoskwini
5. Rozbudowa drogi gminnej nr 601674
(ul. Siedliski) w Bolechowicach
6. Rozbudowa dróg gminnych nr 601657K
i 601658K (ul. Floriana, ul. Jana Pawła II, ul. Krakowska) w Kobylanach.
Kończą się prace związane z przebudową drogi
gminnej 601714K (do Skał) w Brzoskwini. Droga
została poszerzona, położono nową nawierzchnię asfaltową, zrobiono kanalizację opadową.
W sierpniu zostaną zakończone przewidziane
na 2017 rok, remonty nawierzchni bitumicznych
dróg gminnych.

W Karniowicach
ul. Osiedlowa zamiast
XXXV – lecia PRL
Podczas Sesji Rady Gminy Zabierzów w dniu
6 lipca 2017 radni podjęli jednogłośnie uchwałę
w sprawie zniesienia nazwy osiedla XXXV – lecia
PRL w Karniowicach. Działce o numerze 109/151
nadano nazwę: ul. Osiedlowa.
Zniesienie nazwy podyktowane jest przepisami
ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego
przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Wprowadzenie nazwy ul. Osiedlowa jest zgodne z wolą mieszkańców Karniowic wyrażoną na zebraniu wiejskim 18 maja 2017.
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, Rynek 1, 32-080 Zabierzów. Redakcja tekstów Lucyna Drelinkiewicz.Wszelkie uwagi
prosimy kierować na adres e-mail: dodatek@zabierzow.org.pl lub telefonicznie 12 283 07 50.

