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Zmiana terminu
nowych zasad
segregacji śmieci
W kwietniu 2018 roku
śmieci należy segregować
na dotychczasowych zasadach. O nowym terminie
zmiany zasad segregacji
odpadów będziemy Państwa informować po rozstrzygnięciu przetargów.
W związku z unieważnieniem postępowań przetargowych dotyczących odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych
(czego przyczyną były wysokie ceny ofertowe Wykonawców), w kwietniu 2018 roku
śmieci należy segregować na dotychczasowych zasadach.
Nowe zasady segregacji odpadów będą
obowiązywały w terminie późniejszym
(po rozstrzygnięciu kolejnych postępowań
przetargowych i zawarciu umów z Wykonawcami) o czym będziemy Państwa informować na bieżąco, w szczególności poprzez
zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Zabierzów, przekazanie informacji sołtysom celem upowszechnienia w poszczególnych sołectwach oraz
poprzez system sms – owego powiadamiania mieszkańców.
Dla mieszkańców – którzy oddają odpady segregowane w workach, jednoznacznym sygnałem dotyczącym terminu zmiany
zasad segregacji odpadów będzie odebranie
przez Wykonawcę worków z odpadami posegregowanymi na dotychczasowych zasadach oraz pozostawienie na wymianę worków w kolorach: niebieskim (oznaczonym
napisem „papier”), zielonym (oznaczonym
napisem „szkło”), żółtym (oznaczonym napisem „metale i tworzywa sztuczne”) i brązowym (oznaczonym napisem „bio”).
Jednocześnie informujemy, iż zmiany
nie dotyczą mieszkańców, którzy zadeklarowali oddawanie wyłącznie odpadów
zmieszanych.

Gdzie uzyskać informacje w sprawie
przebudowy linii kolejowej E30?
Zadanie modernizacji linii kolejowej E30 prowadzone jest przez PKP PLK S.A., które
to sprawują nadzór nad Wykonawcą robót – firmą VIAS. Pytania i uwagi mieszkańców dotyczące inwestycji kolejowej, kierowane do Urzędu Gminy są przekazywane do PKP PLK
S.A., co sprawia, iż termin uzyskania odpowiedzi przez zainteresowane strony zostaje wydłużony. Celem przyspieszenia załatwienia sprawy zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Inwestorem lub Wykonawcą. Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji, Plac Matejki 12, 31-157 Kraków, osoba do kontaktu: Dorota
Szalacha, tel. 12 393 54 00, e-mail: dorota.szalacha@plk-sa.pl
Wykonawca: VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A., Biuro budowy E30, ul. Żbicka 32,
32-065 Krzeszowice, Dział Administracji i Finansów Biura Budowy E30, tel. 664 335
720.

Wymiana prawa jazdy bez opłat przy nadaniu
lub zmianie nazwy ulicy
Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Krakowie informuje, że od grudnia
2017 roku można bezpłatnie wystąpić o wymianę prawa jazdy z powodu zmiany nazwy ulicy
lub ustaleniu nowych ulic w miejscowości. Aby to zrobić należy w Wydziale Komunikacji
w Węgrzcach lub w Krzeszowicach złożyć wniosek ze zdjęciem, należy zabrać stare prawo
jazdy z jego kserokopią oraz dowód osobisty. Niezbędne aby uniknąć opłaty jest okazanie
zawiadomienia o zmianie numeru porządkowego, które jest dowodem na zmianę lub nadanie
nazwy ulicy. Więcej informacji można uzyskać w filii starostwa w Węgrzcach pod numerem
12 259 34 36 (oraz końcówki 35, 33, 06).

„Bogu na chwałę, ludziom
na pożytek”- to dewiza OSP
„Gdy obowiązek wezwie mnie / Tam wszędzie,
gdzie się pali, / Ty mi, o Panie siłę daj, / Bym życie
ludzkie ocalił...” - (Modlitwa Strażaka, autor nieznany)
Strażacy od czasów istnienia drużyn pożarniczych, a potem jednostek Państwowej i Ochotniczej
Straży Pożarnej związani byli z religią i Kościołem. Powierzali się opiece głównie swego patrona
św. Floriana, gdy w akcjach ryzykowali życie i zdrowie, ratując ludzi i ich dobytek. W naszych miejscowościach druhowie z OSP nie tylko gaszą pożary
i ratują ludzi, ale również mają ogromny wpływ na
wychowanie młodych, integrowanie miejscowej ludności oraz kultywowanie tradycji religijnych. Od
dawna we wszystkich kościołach gminy Zabierzów
istnieje zwyczaj pełnienia straży przy Grobie Pańskim.
W Rudawie od wielkopiątkowego wieczoru przez całą
Wielką Sobotę aż do porannej, niedzielnej Rezurekcji
– dzień i noc przy Grobie Pańskim dyżurują druhowie
z OSP Rudawa, Brzezinka, Niegoszowice i Nielepice.
Podobnie jest w innych parafiach. Druhowie w galowych
mundurach i złotych hełmach uczestniczą ze sztandarami
w procesji rezurekcyjnej, idąc przy baldachimie.
- W okresie powojennym, gdy władza zabroniła strażakom uczestniczenia w mundurach w wielkanocnych
obrzędach, strażacy z gminy Zabierzów stawili opór
– opowiada Marcin Cieślak, prezes Zarządu Oddziału
Gminnego Związku OSP RP w Zabierzowie - stwierdzili, że będą pełnić wartę przy Grobie Pańskim w codziennych ubraniach, ale z tego zwyczaju nie zrezygnują. Do
dziś pozostają wierni swemu hasłu: „Bogu na chwałę,
ludziom na pożytek”

Okręgi wyborcze i obwody głosowania
Rozpoczynają się przygotowania do jesiennych wyborów samorządowych.
Znowelizowany Kodeks wyborczy nie przewiduje jednomandatowych okręgów wyborczych w gminach powyżej 20 tysięcy mieszkańców. Naszą Gminę
zamieszkuje w chwili obecnej ponad 25 tysięcy osób, stąd Rada Gminy Zabierzów była zobligowana do podziału Gminy na okręgi wielomandatowe . Na Sesji
w dniu 23.02.2018r. Rada Gminy Zabierzów zdecydowała o utworzeniu 4 stałych
okręgów wyborczych. Przyjęto następujący podział gminy Zabierzów na okręgi
wyborcze: okręg nr I (5 mandatów): Rząska, Aleksandrowice, Balice, Brzoskwinia, Szczyglice; okręg II (5 mandatów): Nielepice, Młynka, Pisary, Rudawa, Radwanowice, Brzezinka, Kleszczów, Kochanów, Burów; okręg III (6 mandatów):
Karniowice, Bolechowice, Zelków, Ujazd, Brzezie, Kobylany, Niegoszowice;
okręg IV (5 mandatów): Zabierzów, Więckowice.
Podczas Sesji podjęto też uchwałę w sprawie podziału gminy Zabierzów na
stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Uchwalono następujące obwody głosowania: nr 1 –
Aleksandrowice; nr 2 – Balice; nr 3 – Brzezie i Ujazd; nr 4 – Brzezinka; nr 5 –
Bolechowice; nr 6 – Zelków; nr 7 – Brzoskwinia; nr 8 – Karniowice; nr 9 – Kleszczów; nr 10 – Burów; nr 11 – Kobylany; nr 12 – Kochanów i Niegoszowice; nr
13 – Nielepice; nr 14 – Radwanowice; nr 15 – Rudawa i Młynka; nr 16 – Pisary;
nr 17 – Rząska; nr 18 – Szczyglice; nr 19 – Więckowice; nr 20 – Zabierzów (ul.
Brzozowa, os. Leśna Polana, Białych Brzóz, Jodłowa, Kamienna, Kalwaryjska,
Kątowa, Kmity, Krakowska /parzyste/, 229 – 319 /nieparzyste/, Krakowska 1 –
223 /nieparzyste/, 2 – 242 /parzyste/, Krzyżowa, Lotniskowa, Ładna, Malinowa,
Myszala, Ogrodowa, Parkowa, Pogorzany, Polna, Południowa, Rzemieślnicza,
Sadowa, Szkolna, Topolowa, Wapienna, Widokowa, Wielkie Pola, Willowa, Zacisze, Zawiła); nr 21 – Zabierzów (ul. Gazowa, Konwaliowa, Łąkowa, Mostowa,
os. Lipowy Gaj, Poziomkowa, Przy Torze, Radosna, Słoneczna, Spokojna, Śląska 120 – 346 /parzyste/, 83 – 223 /nieparzyste/, Wąska, Wrzosowa, Zachodnia);
nr 22 – Zabierzów (ul. Bociania, Cmentarna, Dębowa, Działkowa, Kolejowa,
Krótka, Kwiatów Polnych, Leśna, Nad Wodą, Norbertanek, Niecała, os. Sienkiewicza, Piaski, Rodziny Poganów, Sportowa, Śląska 2 – 118 /parzyste/, 1 – 81
/nieparzyste/, Źródlana.
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PUK otrzymał dofinansowanie
na rozbudowę i renowację sieci
kanalizacyjnej i wodociągowej
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zabierzowie
otrzymało od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 11 233 972,46 zł dofinansowania
na projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Zabierzów” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Łączna
wartość przedsięwzięcia wyniesie 17 621 917,58 zł.
W ramach Projektu wykonane zostanie m. in. 2,5 km sieci
kanalizacji sanitarnej oraz 3,15 km sieci wodociągowej. Ponadto, renowacji zostanie poddane ok 16 km sieci kanalizacyjnej oraz 0,9 km sieci wodociągowej. Planowana jest również modernizacja istniejących obiektów sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej.
Zadania, które zostaną wykonane w ramach dofinansowania: remont sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zabierzów, Rząska, Szczyglice, Brzezie i Ujazd;
modernizacja przepompowni ścieków KMITA w Rząsce,
modernizacja przepompowni ścieków w Szczyglicach wraz
z przebudową kanalizacji tłocznej; budowa kanalizacji sanitarnej - Bolechowice Siedliski oraz Karniowice działki; budowa sieci wodociągowej - Brzezie, Ujazd, Karniowice działki;
przebudowa sieci wodociągowej - Bolechowice Ogrodowa
i Zabierzów os. Sienkiewicza; modernizacja zbiornika wodociągowego Pasternik.

Inwentaryzacja źródeł ogrzewania
W ramach odczytu liczników wodomierzy wykonywanych przez pracowników Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zabierzowie prowadzona
jest inwentaryzacja źródeł ogrzewania. Pracownicy PUK zbierają informacje
dotyczące w szczególności kotłów centralnego ogrzewania, pieców kaflowych i kominków w budynkach na terenie Gminy. Inwentaryzacja jest prowadzona od marca i zakończy się w połowie maja b.r.
Celem inwentaryzacji jest stworzenie aktualnej struktury ogrzewania poprzez dotarcie do każdego budynku, i na tej podstawie zaplanowanie dalszych działań w zakresie ochrony powietrza w Gminie Zabierzów.

Węgiel z GOPSu tylko dobrej jakości
Z troski o czyste powietrze i środowisko lokalne, od połowy ubiegłego
roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie kupuje dla osób
potrzebujących węgiel najwyższej jakości. Do 2016 roku głównym kryterium stosowanym przy zakupie węgla dla mieszkańców była cena. Od 2017
roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie w zapytaniu ofertowym oprócz kryterium cenowego stosuje także kryterium jakościowe. Jako
bazowe przyjęto wymogi uchwały antysmogowej, która obowiązuje w Krakowie (uchwały nr XXXV/527/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 24 kwietnia 2017 roku) tj. węgiel powinien mieć wartość opałową
nie niższą niż 26MJ/kg, wartość popiołu poniżej 10% oraz zawartość siarki
poniżej 0,8%.
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, osobom o niskim dochodzie (tj.
mającym dochody miesięczne netto nie wyższe niż 634 zł w przypadku osoby samotnej lub 514 zł w przypadku osoby w rodzinie) przysługuje stosowne
wsparcie. Zasiłki z pomocy społecznej są z zasady świadczeniami finansowymi, niemniej na wniosek lub w przypadku realnej możliwości wykorzystania świadczenia finansowego niezgodnie z przeznaczeniem, zasiłek jest przyznawany w formie rzeczowej (w tym przypadku w formie zapłaty rachunku
za prąd czy też gaz lub zakupu i dostawy odpowiedniej ilości węgla).
W 2017 roku na dofinansowanie kosztów ogrzewania mieszkańcom naszej gminy wydano 55 250 złotych, z tego 25 500 zł w formie pieniężnej
oraz 29 750 złotych w formie rzeczowej. Z takiego wsparcia skorzystały 73
rodziny.

Wysoka ocena gminy Zabierzów
Fundacja Rozwoju Rynku Kapitałowego poinformowała, że gmina Zabierzów uzyskała wysoką ocenę pre-ratingową, mieszczącą się na poziomie
inwestycyjnym w przedziale pomiędzy AAA a BBB+.
Oznacza to, że na 2792 jednostki samorządu terytorialnego w Polsce tylko 319 posiada ocenę wyższą lub równą gminie Zabierzów. Badania przeprowadziła agencja INC Rating. W przesłanej do Gminy informacji Fundacja
podkreśla, że uzyskana ocena jest dowodem na odpowiedzialne i racjonalne
zarządzanie środkami publicznymi.

Potrzebne opiekunki osób starszych
Wzrasta liczba osób starszych potrzebujących opieki w domu. W naszej
gminie od 1 stycznia do połowy marca potrzebę opieki domowej zgłosiło
w GOPS już 8 osób. Opiekunka przychodzi do takiej osoby na godzinę,
a zwykle na kilka godzin, w zależności od potrzeb - robi zakupy, przygotowuje posiłki, sprząta mieszkanie, pomaga utrzymać higienę. Obecnie GOPS
Zabierzów zatrudnia 16 opiekunek, pilnie poszukuje dwu pań, z którymi
podpisze umowę zlecenie. Wysokość zarobków ustala się indywidualnie
w zależności od liczby godzin i rodzaju świadczonych usług. Zgłosić można
się do GOPS, do pani Pauliny Pstruś, tel. 12 285 14 13.
GOPS informuje, że usługi opiekuńcze dla osób starszych o dochodzie
niższym niż 634 zł (osoba samotna) i 514 zł (osoba w rodzinie) świadczone
są bezpłatnie. Przy wyższych dochodach osoba starsza dopłaca, zwykle jednak nie jest to duża kwota.

Dzielnicowi w gminie Zabierzów
W nagłych wypadkach, gdy zagrożone jest zdrowie
czy życie dzwonimy na nr 112, we wszystkich pozostałych sprawach związanych z bezpieczeństwem zwracamy się do policjantów dzielnicowych w naszym rejonie
zamieszkania.
Rejon nr 4 – miejscowości: Brzoskwinia, Nielepice,
Aleksandrowice, Kleszczów - mł. asp. Waldemar Wierzbicki, tel. 608 547 392, e-mail: waldemar.wierzbicki@kppkrakow.policja.gov.pl
Rejon nr 5 – Rząska, Balice, Burów, Szczyglice - mł.
asp. Marta Wojtaszek, tel. 608 547 326, e-mail: marta.
wojtaszek@kpp-krakow.policja.gov.pl
Rejon nr 6 – Zabierzów - sierż. szt. Andrzej Undas, tel.
608 547 350, e-mail: andrzej.undas@kpp-krakow.policja.
gov.pl
Rejon nr 7 – Bolechowice, Zelków, Karniowice, Brzezie, Więckowice, Ujazd - st. asp. Michał Curyło, tel. 608
547 151, e-mail: michał.curyło@kpp-krakow.policja.gov.pl
Rejon nr 8 – Rudawa, Radwanowice, Pisary, Brzezinka, Niegoszowice, Młynka, Kochanów, Kobylany - asp.
Paweł Woźniak, tel. 608 561 738, e-mail: pawel.wozniak@
kpp-krakow.policja.gov.pl

Elektroniczna Karta
Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny przysługuje członkom rodziny
z trójką lub większą liczbą dzieci w wieku do lat 18-stu oraz
dzieci starszych, kształcących się - do końca okresu nauki.
Od 1.01.2019 będzie przysługiwać także rodzicom, którzy
wychowali trójkę lub większą liczbę dzieci, choć dzieci są
już dorosłe. Karta upoważnia do korzystania ze zniżek i ulg
w wielu sklepach, placówkach kultury, instytucjach.
Obok karty tradycyjnej (plastikowej) została wprowadzona karta elektroniczna w formie aplikacji na smartfony. Z karty elektronicznej można korzystać od razu po jej
przyznaniu przez wójta, bez konieczności oczekiwania na
wydruk plastikowego nośnika. Plastikowa karta pozostaje
jednak w obiegu i można z niej korzystać posiadając kartę
elektroniczną. Aplikacja umożliwia również łatwe i szybkie znalezienie zniżek oraz informacji o nowych partnerach
Karty Dużej Rodziny, ofert partnerów, a także innych informacji związanych z Kartą Dużej Rodziny. Osoby ubiegające się o przyznanie karty elektronicznej muszą podać
adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego
każdego członka rodziny wielodzietnej, który z usługi będzie korzystać. Po otrzymaniu Karty osoby takie będą zobowiązane do informowania o każdej zmianie adresu poczty
elektronicznej lub numeru telefonu.

Rusza świetlica teatralna!
W kwietniu rozpoczyna działalność pierwsza w gminie
Zabierzów świetlica środowiskowa, która prowadzić będzie
zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży. Dwie grupy wiekowe: dzieci od zerówki do klasy piątej oraz młodzież – od
klasy szóstej do ósmej przygotowywać będą spektakle o tematyce profilaktycznej. Zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych w budynku dawnego Urzędu Gminy
przy ul. Kolejowej 11, a poprowadzą je poloniści ze szkoły
w Zabierzowie. Świetlica zajmie dwa duże pomieszczenia,
świeżo po remoncie.

Budujemy, remontujemy
Trwają prace przy budowie Centrum Kultury w Rudawie.
Zostały już wykonane płyty fundamentowe, widoczne na zdjęciu
poniżej.

Wielkanocny zwyczaj
w Kleszczowie
Od wielu lat mieszkańcy Kleszczowa wspólnie przygotowują się
do Wielkanocy. W sobotę poprzedzającą Wielki Tydzień spotykają się w świetlicy, by wykonać pisanki, kraszanki i jaja malowane.
Przychodzą całymi rodzinami, a babcie pokazują wnuczkom tradycyjne sposoby zdobienia pisanek. Można poznać tu różne techniki:
malowanie, skrobanie, ozdabianie wielkanocnych jaj i wydmuszek
wstążkami, cekinami, można też zaprezentować nowe sposoby
według swojego oryginalnego pomysłu. Wszystkie wykonane prace biorą udział w konkursie. Koszyczki Kleszczowian święcone
w Wielką Sobotę są wyjątkowo kolorowe i ozdobne.

Kontrowersje wokół nazw
ulic w Brzoskwini

W dniu 8.03.2018 została zawarta umowa z firmą Prodim
z Krakowa na remont nawierzchni dróg gminnych na terenie
gminy Zabierzów. Umowa obejmuje przeprowadzenie remontów
nawierzchni bitumicznych dróg gminnych publicznych i wewnętrznych, wykonanie nawierzchni bitumicznych wraz z wyrównaniem
warstw podbudowy i elementami odwodnienia ulic. Koszt remontów to ponad 2,5 mln zł, a termin ich wykonania zaplanowano na
koniec czerwca 2018. Rozpoczęto już prace na drodze w Nielepicach.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wstrzymał
prace przy budowie obiektu zaplecza klubu sportowego Topór
w Aleksandrowicach. Stwierdzono, że możliwa jest utrata statyczności i nośności konstrukcji, tzn. że inwestycja realizowana jest
w sposób mogący zagrozić bezpieczeństwu ludzi i mienia. Zgodnie z wytycznymi Nadzoru Budowlanego, Urząd Gminy Zabierzów
wykonał ekspertyzę techniczną dotyczącą posadowienia budynku
i przekazał wykonawcy zalecenia, jakie prace zabezpieczające należy przeprowadzić. Niezbędne prace wykonawca ma obowiązek
zrealizować do 15 czerwca.
Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie robót melioracyjnych w gminie Zabierzów. Firma Elis ze Szczygłowa koło Wieliczki wykona je do końca września. Realizację robót rozpoczęto od
Bolechowic i Karniowic.
Dobiegają końca prace w ramach I etapu zagospodarowania
działki gminnej w Szczyglicach położonej przy rzece Rudawie.
Ogłoszono przetarg na zagospodarowanie płyty Rynku
w Rudawie. W ramach I etapu inwestycji w 2018 roku zostanie
zagospodarowana północna część płyty, powstanie parking wraz
z nową zatoką autobusową.
Został też ogłoszony przetarg na budowę chodnika przy
ul. Różanej w Ujeździe, będzie to II etap prac.
Ogłoszony jest także przetarg na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Olszynowej i Osiedlowej w Rudawie. W ramach
I etapu w 2018 roku ma powstać odcinek o długości 247 m wzdłuż
ul. Olszynowej i odcinek o długości 167 m wzdłuż ul. Osiedlowej.
Na etapie ogłoszenia przetargu jest również budowa boiska
o nawierzchni z trawy syntetycznej w Rząsce przy kompleksie
sportowym Wisła – Rząska.

Już na początku Sesji Rady Gminy Zabierzów w dniu 23.02.2018
zdecydowano o zdjęciu z porządku obrad podjęcie uchwały o nadaniu nazw ulic w Brzoskwini. Uczestniczący w obradach mieszkaniec
Brzoskwini zaproponował, by mimo akceptacji zebrania wiejskiego
nie podejmować uchwały o nadaniu nazw ulic, aby jeszcze raz przeanalizować proponowane nazwy.
Brzoskwinia obchodzić będzie niedługo 700-lecie istnienia, jest
to wieś rycerska i warto zadbać o jej spuściznę i tradycyjne nazewnictwo. Mieszkaniec podał przykład nazwy Tresmaki, która nie pojawia się w projekcie nazw ulic, a to pradawne określenie miejsca,
„gdzie szumią trzciny”. Wnosił też o upamiętnienie osób zasłużonych dla wsi poprzez nadanie ulicom ich nazwisk. Po ponownej
konsultacji z mieszkańcami na zebraniu wiejskim, sprawa nazw ulic
w Brzoskwini będzie przedmiotem obrad na kolejnej Sesji Rady
Gminy Zabierzów.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego
Urząd Gminy Zabierzów ogłosił przetarg na wykonanie projektów budowlanych oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Przewiduje się wykonanie 22 projektów, które umożliwią rozbudowę oświetlenia w następujących miejscowościach:
Balice – ul. Jurajska i ul. Krótka; Brzezinka – ul. Krakowska;
Kobylany – ul. Dworska; Młynka – droga nr działku 160 i 132 oraz
DK7, Nielepice – ul. Długa i ul. Zakątek; Niegoszowice – ul. Widokowa; Pisary – ul. Lipowa, ul. Pisarskiego, ul. Siedlecka, ul. Rędziny,
Dworska; Radwanowice – ul. Ogrodowa, ul. Źródlana, ul. Zakątek;
Rudawa – ul. Młyńska, ul. Zarzecze boczna, ul. Siedleckiego boczna;
Więckowice – ul. Modrzewiowa; Ujazd – ul. Świerkowa, Widokowa, Sosnowa; Zabierzów – ul. Rodziny Poganów boczna; Zelków
– ul. Nad Skałą, ul. Jana Pawła II, ul. Krakowska.

Sowiarka już nie w Kochanowie
lecz w Niegoszowicach
Podczas Sesji Rady Gminy Zabierzów w dniu 23.02.2018 podjęto uchwałę dotyczącą reorganizacji sołectw Niegoszowice i Kochanów. Zmieniono granice tych sołectw zgodnie z wolą mieszkańców,
odłączając z sołectwa Kochanów i przyłączając do Niegoszowic
grupę działek w rejonie zwanym Sowiarką.
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