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Most na Rudawie
w Szczyglicach
powstanie w tym
roku

Gala rozdania nagród za wybitne
osiągnięcia sportowe w 2017 roku
W dniu 27 marca 2018 r. w Sali Obrad w Urzędzie Gminy Zabierzów odbyła się uroczysta
gala rozdania nagród Gminy Zabierzów za wybitne osiągnięcia sportowe w roku 2017.
Nagrody w łącznej kwocie 42 280,00 zł otrzymało 40 zawodników. Pięciu zawodników
otrzymało nagrody rzeczowe. Wszystkim serdecznie gratulujemy.
Pełna lista nagrodzonych sportowców oraz relacja filmowa z gali rozdania nagród znajduje
się na www.zabierzow.org.pl.

Zmiana terminów odbioru odpadów
wielkogabarytowych
W związku z unieważnieniem postępowań przetargowych dotyczących odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych (czego przyczyną były wysokie ceny ofertowe Wykonawców),
zmianie uległy niżej wymienione terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych:
- Rudawa z wyłączeniem ul. Polaczka nr 70, 72, 74, 82 oraz ul Siedleckiego nr 186,188 zmiana
terminu z 09.05.2018r. na 06.06.2018r.
- Niegoszowice, Kochanów, Rudawa – ul. Siedleckiego 186, 188 oraz Radwanowice zmiana
terminu z 11.05.2018r. na 12.06.2018r.
- Brzezie z wyłączeniem ul. Rodziny Poganów oraz Ujazd zmiana terminu z 07.05.2018r. na
04.06.2018r.
- Kobylany oraz Karniowice zmiana terminu z 14.05.2018r. na 11.06.2018r.
- Zabudowa wielorodzinna: Bolechowice, Brzezie, Karniowice, Kobylany zmiana terminu
z 15.05.2018r. na 12.06.2018r.
- zabudowa wielorodzinna: Rudawa zmiana terminu z 09.05.2018r. na 06.06.2018r.
Pozostałe terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych nie uległy zmianie.
Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych dla wszystkich miejscowości z terenu Gminy
Zabierzów opublikowane są na stronie internetowej www.zabierzow.org.pl.
W podanych terminach od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierane będą odpady
wielkogabarytowe (np. wersalki, sofy, stoły, biurka, krzesła, fotele, dywany, wykładziny itp.), opony (nie pochodzące z działalności rolniczej lub działalności gospodarczej), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. lodówki, pralki, kuchenki mikrofalowe, kuchenki elektryczne, zmywarki,
czajniki elektryczne, komputery, telewizory, odtwarzacze, tonery, żarówki, świetlówki itp.), baterie i akumulatory, odpady budowlane pochodzące z bieżącej konserwacji i drobnych remontów
(na które nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę/ rozbiórkę lub zgłoszenie budowy/
rozbiórki albo zgłoszenie robót budowlanych).

W ciągu ul. Balickiej w Szczyglicach (ul. Krakowska) powstanie
jeszcze w tym roku nowy most na
Rudawie. Gmina Zabierzów podpisała
w tej sprawie porozumienie z Powiatem Krakowskim. Nowy most zostanie usytuowany nieopodal obecnego,
znajdującego się na drodze powiatowej.
Koszt budowy nowego mostu
oszacowano na 6,4 mln zł. Udało się
pozyskać ponad 50% dofinansowanie
z Ministerstwa, pozostałą część kosztów biorą na siebie po połowie samorząd Powiatu Krakowskiego i Gmina
Zabierzów. Obecny most zostanie zachowany jako ciąg pieszo – rowerowy.
Jest on bardzo wąski i znajduje się na
łuku drogi. Ponieważ nie mieszczą się
na nim dwa mijające się samochody,
został wprowadzony ruch wahadłowy.
W godzinach szczytu często tworzą
się tu korki. Most jest wąskim gardłem na drodze powiatowej łączącej
się z drogą wojewódzką, prowadzącą
do ważnych miejsc, m.in. obwodnicy
Krakowa- autostrady A4, do lotniska
w Balicach, nad zalew w Kryspinowie.

Gmina Zabierzów
chce uczestniczyć
w programie
SMOG STOP
Z inicjatywy Wójta Gminy Zabierzów Elżbiety Burtan podjęto uchwałę w sprawie rezolucji Rady Gminy
Zabierzów adresowanej do organów
administracji rządowej o włączeniu
Gminy Zabierzów do rządowego programu pilotażowego SMOG STOP
dotyczącego termomodernizacji budynków mieszkalnych osób najuboższych.

Obowiązki właścicieli
nieruchomości w zakresie dbania
o czystość i porządek
Informujemy, iż na postawie uchwały Rady Gminy Zabierzów w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Zabierzów
właściciele terenów przeznaczonych w planach
zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę
lub zainwestowanie, zobowiązani są do minimum
dwukrotnego koszenia trawy w terminach: do 15
czerwca i do 30 września.
Poza powyższym – na podstawie uchwały Rady
Gminy Zabierzów w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zabierzów
oraz na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach do obowiązków właścicieli nieruchomości należy uprzątanie błota oraz
innych zanieczyszczeń z chodników położonych
wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik
uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą
dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie
jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie
pojazdów samochodowych.

Spalanie liści i gałęzi
jest zakazane!
Urząd Gminy informuje, że za spalanie liści
i gałęzi na działce grożą sankcje karne. Na podstawie art. 191 ustawy o odpadach ”Kto, wbrew
przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady
poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.” Poza tym,
na podstawie art. 82 § 1 ustawy Kodeks wykroczeń
„Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować
pożar, jego rozprzestrzenianie się…. podlega karze
aresztu, grzywny albo karze nagany.”
Właściciele nieruchomości zamieszkałych
mogą oddawać odpady zielone (w tym liście oraz
gałęzie) firmie odbierającej odpady komunalne - w terminach określonych w harmonogramie.
Wykonawca odbierze od właściciela nieruchomości
zamieszkałej każdą ilość odpadów zielonych wystawionych w workach lub opisanych kubłach – zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zabierzów.

Autobus 238 lub 218 będzie
jeździć pod młyn w Zabierzowie
Podczas spotkania wójt Elżbiety Burtan z przedstawicielami MPK Kraków oraz ZIKiT postanowiono wydłużyć trasę autobusu linii 238 lub 218, aby
jeden z nich skręcając w ul. Kolejową dojeżdżał pod
młyn w Zabierzowie, gdzie zawróci spowrotem na
swoją dotychczasową trasę. O taką zmianę prosili
mieszkańcy północnej części Zabierzowa, zwłaszcza
starsi ludzie, którzy mieli trudności z dotarciem do
ośrodka zdrowia. Planowany przez MPK termin uruchomienia kursu na zmienionej trasie to maj 2018.
Decyzję o tym, która z linii zmieni trasę, MPK podejmie po przeprowadzeniu testów.

3 maja – uroczyste wmurowanie kapsuły
czasu pod krzyżem w Ujeździe
Podczas odnawiania krzyża we wsi Ujazd w gminie Zabierzów i rozbiórki fundamentów, 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 wydobyto arkusz i odczytano zapisany tekst. Pochodzi on z 1905 roku i mówi o Polsce podzielonej
pomiędzy trzech zaborców. Kapsułę umieszczono pod krzyżem w dniu 3 maja 1905
roku. Dlatego sołtys Ujazdu Jan Baran postanowił, by w dniu 3 maja 2018 umieścić
w podstawie krzyża nową kapsułę zawierającą historyczny arkusz z 1905 roku oraz
nowy tekst, z którego po latach będzie można odczytać dalszy ciąg historii Polski
i sołectwa Ujazd. Jan Baran opracował tekst mówiący o odzyskaniu niepodległości
przez Polskę w 1918 roku, o I i II wojnie światowej, czasach PRL, „Solidarności”,
Lechu Wałęsie, papieżu Polaku Janie Pawle II, wstąpieniu Polski do NATO i Unii
Europejskiej. Tekst kończy się zdaniem: „Niech Bóg Najwyższy ma w swej opiece Ojczyznę naszą i jej mieszkańców”. W kapsule - metalowej tubie o wymiarach
7 na 34 cm, zamkniętej hermetycznie znajdzie się tekst zapisany na papierze ale też
w formie elektronicznej oraz będące obecnie w obiegu - moneta i banknot.
Uroczystość wmurowania kapsuły w podstawę krzyża w dniu 3 maja rozpocznie
się o godz. 16-tej mszą św. w kościele w Brzeziu, następnie mieszkańcy w pochodzie
przejdą pod krzyż, który znajduje się u zbiegu ulic: Ogrodowej, Różanej i Jurajskiej
w Ujeździe. Tu nastąpi wmurowanie kapsuły i poświęcenie krzyża.

Dbamy o zieleń w naszej gminy
W ramach corocznej pielęgnacji i utrzymania komunalnych terenów zielonych
w gminie Zabierzów od kwietnia br. rozpoczęły się prace związane z pielęgnacyjną
istniejących zieleńców w 23 miejscowościach naszej gminy w tym: cięcia pielęgnacyjne, formowanie żywopłotów, uzupełnianie ściółki, ziemi, kory, żwiru, nawożenie,
palikowanie drzew, sadzenie nowych drzew, krzewów, bylin i kwiatów sezonowych.
Zagospodarowane zielenią niską i wysoką zostaną nowe punkty w sołectwach w tym
otoczenie wybranych kapliczek i krzyży przydrożnych. W ramach przedmiotowego
zadania zostaną również nasadzone rośliny w istniejących kwietnikach oraz powstaną nowe kompozycje w donicach.
Wyżej opisanymi zadaniami z zakresu urządzania i pielęgnacji zieleni w wybranych obszarach gminy zajmuje się Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki
Odpadami Urzędu Gminy Zabierzów.

Oceny energetyczne budynków w ramach PGN
Do mieszkańców, którzy złożyli do września 2017 deklarację uczestnictwa
w realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Urząd Gminy wysłał pisma z prośbą
o dostarczenie do Urzędu oświadczeń dołączonych do pisma. Oświadczenie dotyczy
informacji czy pod adresem, pod którym znajduje się budynek zgłoszony do programu dotacyjnego nie jest zarejestrowana działalność gospodarcza. Takie oświadczenie będzie stanowiło podstawę do przystąpienia do kolejnego etapu programu
dotacyjnego tj. przeprowadzenia oceny energetycznej budynku.
Wypełnione oświadczenie należy dostarczyć do Wydziału Ochrony Środowiska
i Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Zabierzów, pok. 2.15 lub na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy Zabierzów. W sytuacji, w której pod adresem, pod którym
znajduje się budynek zgłaszany do programu dotacyjnego, zarejestrowana jest
działalność gospodarcza, zostaje zakwalifikowany do pomocy publicznej/pomocy
de minimis i nie jest możliwe udzielenie dotacji. Oceny energetyczne budynków
dla adresów kwalifikujących się do programu PGN prowadzone przez firmę
wyznaczoną przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego dla
Gminy Zabierzów odbywać się będą od maja do wrześnie br. Wykonawca ocen
energetycznych podczas wizyty w budynku zweryfikuje stan docieplenia, na podstawie którego sporządzona zostanie ocena energetyczna. W ocenie energetycznej
niezbędne będzie spełnienie wymogu docieplenia budynku na poziomie EpH+W= 150
kWh/(m2*rok) dla domów jednorodzinnych. Jeśli ocena energetyczna wykaże brak
spełnienia wskaźnika EpH+W= 150, to zostaną zaproponowane mieszkańcowi odpowiednie prace dociepleniowe. Zobowiązanie się do wykonania zaproponowanych
wariantów dociepleniowych umożliwi zawarcie umowy o dotację.

System odbioru odpadów
ma ujemny bilans
System odbioru odpadów winien się bilansować, czyli opłaty pobierane od mieszkańców winny być równe kosztom ponoszonym przez Gminę za odbiór i wywóz odpadów przez wyłonione
w przetargach firmy. W naszej gminie wpływy są niższe niż wydatki
z tego tytułu. Koszty wywozu odpadów za rok 2017 wyniosły 2 705,5
tys. zł, a dochody – 2 392 tys. zł. Liczba osób ujętych w złożonych
deklaracjach wynosi 25 981, w tym 24 171 osób segregujących odpady i 1 810 – niesegregujących. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska należy wprowadzić nowe zasady segregacji odpadów
od daty rozpoczęcia realizacji nowych umów przez firmy wyłonione
w przetargach. W związku ze znacznym wzrostem cen ofertowych
w stosunku do roku ubiegłego wszystkie postępowania przetargowe
na wyłonienie firm, które miałyby odbierać odpady w naszej gminie,
zostały unieważnione. Dlatego nowy system odbierania odpadów
w gminie Zabierzów nie został wprowadzony – jak zapowiadano – od
1 kwietnia, lecz zostanie wprowadzony po pozytywnym przeprowadzeniu przetargów.

Siostry Albertynki wydają żywność
potrzebującym
Siostry Albertynki z Rząski przywożą z Banku Żywności w Krakowie trwałe produkty spożywcze: makaron, kaszę, ryż, mąkę, konserwy itp. Przygotowują pakiety, po które mogą zgłaszać się mieszkańcy naszej gminy. Pomoc żywnościowa przysługuje osobom, których
miesięczny dochód nie przekracza 1028 zł (dla osoby w rodzinie) oraz
1268 zł (dla osoby samotnej). Aby otrzymywać pomoc żywnościową
trzeba zgłosić się do GOPS w Zabierzowie po skierowanie do odbioru
żywności. Wiele osób kwalifikujących się do pomocy żywnościowej
nie znajduje się pod opieką GOPS, dlatego trudno do nich dotrzeć.
GOPS prosi, by powiadomić takie osoby o możliwości otrzymywania pomocy żywnościowej od sióstr Albertynek. Do tej pory wydano
skierowania dla 338 osób, w tym dla 92 osób samotnych i 64 rodzin.

Ponowne wyłożenie projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla
sołectw Bolechowice, Brzezie, Ujazd i Zelków
Wójt Gminy zawiadamia, że w dniach 9 kwietnia – 30 kwietnia
2018 r. (z wyjątkiem sobót i niedziel) w godzinach: poniedziałek 16.00-17.00, wtorek-piątek - 9.00-10.00 ponownie został wyłożony
do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla sołectw Bolechowice, Brzezie, Ujazd i Zelków.
Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia
14 maja 2018 r.
Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy.
Uprzejmie prosimy o dołączenie mapy ewidencyjnej lub jej kserokopii, na której zaznaczona jest nieruchomość (lub jej część), której
dotyczy uwaga.
Uwagi są rozpatrywane przez Wójta Gminy Zabierzów. Rozpatrzenie uwag następuje w formie Zarządzenia Wójta Gminy Zabierzów i jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Gminy Zabierzów oraz na stronie internetowej www.planowanie.zabierzow.org.pl.
Szczegółowe informacje znajdują się na tablicach informacyjnych
Urzędu Gminy Zabierzów oraz na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.
Prawdopodobny termin uchwalenia tego planu to czerwiec
2018 r.

Najstarsi mieszkańcy w gminie
Urodzona w 1912 roku mieszkanka Bolechowic jest najstarszą
osobą w gminie Zabierzów. W sierpniu ubiegłego roku ukończyła ona 105 lat! Z 1915 roku pochodzi mieszkaniec Zabierzowa –
w październiku obchodził on 102 urodziny. W lipcu bieżącego roku
setne urodziny obchodzić będzie mieszkanka Karniowic. Mamy
w gminie 23 osoby, które przeżyły 96 i więcej lat, wśród nich jest
20 kobiet i 3 mężczyzn. Spośród nich 7 kobiet i 2 mężczyzn mieszka w Zabierzowie, po 3 panie - w Karniowicach i Bolechowicach.
W grupie wiekowej 90 do 95 lat – która liczy w naszej gminie 83
kobiety i 32 mężczyzn najwięcej, bo 21 jest mieszkanek Zabierzowa, 8 mieszkanek Kobylan, po 6 – mieszka w Aleksandrowicach,
Karniowicach, i Rząsce. Po 5 panów z tej grupy mieszka w Bolechowicach i Zabierzowie.
Powiat krakowski zamieszkuje 272,5 tys. mieszkańców, na 100
mężczyzn przypadają 104 kobiety; pod względem liczby ludności
gmina Zabierzów zajmuje 3 miejsce po Skawinie i Krzeszowicach
(dane z 2016 roku) na 17 gmin w pow. krakowskim. W rocznikach
powyżej 85 lat jest 3 - krotnie więcej kobiet niż mężczyzn.

„Złote Gody” w jesieni
Zabierzowski Urząd Stanu Cywilnego rozpoczął przygotowania do uroczystości „Złotych Godów”. Listę 24 par małżeńskich,
które przeżyły z sobą 50 lat, USC przesłał do Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, który wystąpi do Prezydenta RP o nadanie tym
parom medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Wręczenie
medali odbędzie się w jesieni, poprzedzone będzie mszą św. Następnie pary spotkają się z władzami Gminy przy uroczystym obiedzie. Przyjmą życzenia, gratulacje i kwiaty, zdjęcia ze „Złotych
Godów” znajdą się też w Kronice, którą Krystyna Jędrzejowska,
kierownik USC w Zabierzowie prowadzi od lat 90-tych XX wieku.

Gospodarowanie zasobami Lasów
Państwowych
Na terenie gminy Zabierzów za wszelkie prace związane
z wycinką, transportem drewna i gospodarką leśną realizowaną
na podstawie Planu Urządzenia Lasu w Lasach Państwowych
odpowiada Nadleśnictwo Krzeszowice z siedzibą przy ul. Leśnej
13 w Zabierzowie, tel. 12 285 11 80, adres mail: krzeszowice@
krakow.lasy.gov.pl. Wszelkie pytania, wnioski i uwagi dotyczące
wycinki drzew oraz innych prac z nią związanych na terenie Lasów
Państwowych należy kierować do wskazanej jednostki.

Nowy właściciel Business Parku
w Zabierzowie
Od września 2017r. nowym właścicielem Parku Biznesowego
w Zabierzowie został brytyjski fundusz inwestycyjny First Property Group Inc. Na spotkaniu w dniu 18.03.2018r. z samorządowcami
z gminy Zabierzów przedstawiono plany modernizacyjno-rozwojowe Parku. W planach jest stworzenie nowoczesnego zaplecza
sportowo-rekreacyjnego, nowego dużego parkingu oraz szereg
innych udogodnień. Zaplanowane inwestycje przekładają się na
konkretne korzyści nie tylko dla najemców, ale również dla mieszkańców gminy Zabierzów.
First Property Group niebawem rozpocznie szerszą kampanię informacyjno-promocyjną, której pierwszym krokiem będzie
ujawnienie nowej nazwy kompleksu.

Budujemy, remontujemy
Postępują prace przy budowie Centrum Kultury w Rudawie.
Wykonano strop nad częścią, w której mieścić się będzie OSP, trwa
murowanie ścian parteru.
Trwają remonty nawierzchni dróg gminnych zaplanowane na
2018 rok. Remontowane są nawierzchnie bitumiczne dróg gminnych
publicznych i wewnętrznych, 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.
Dobiega końca budowa ciągu pieszo – rowerowego na odcinku
Karniowice – Więckowice wraz z kanalizacją deszczową. Powstał
ciąg o nawierzchni bitumicznej, długości ok. 1 km 700 m, szerokości
2,75 m z krawężnikami. W ramach odrębnego zadania w Karniowicach wykonano remont nawierzchni jezdni ul. Krakowskiej. Łączny
koszt tych zadań – wykonywanych przez firmę Eurovia wyniósł 3 mln
5 tys. zł, z czego 2,1 mln. stanowi dofinansowanie ze środków unijnych do ciągu pieszo – rowerowego i 35 tys. zł – nasadzenia zastępcze
za wycinkę drzew.
Prowadzone są roboty przy budowie chodnika w ciągu drogi
gminnej 601707K w Aleksandrowicach. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 3.04.2018. Powstaje tu chodnik najazdowy z kostki brukowej betonowej wraz z elementami odwodnienia. Zakończenie prac
zaplanowano na koniec czerwca 2018, a koszt ich wyniesie prawie
160 tys. zł.
W dniu 30.03.2018 została podpisana umowa na przebudowę
drogi gminnej 601708K w Kleszczowie – etap IV. Przebudowa obejmuje budowę chodnika najazdowego z kostki brukowej z elementami odwodnienia oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku
240 m. Szerokość chodnika ze względu na warunki terenowe będzie
zmienna: od 1,20 m do 1,50 m. Prace przy tej inwestycji zostały już
rozpoczęte. Koszt przebudowy drogi wyniesie prawie 300 tys. zł,
a termin jej realizacji to koniec czerwca 2018.
Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie projektów budowlanych oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zabierzów. Do końca
października powinny powstać 22 projekty dla poszczególnych miejscowości.
Do przetargu na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Olszynowej i ul. Osiedlowej w Rudawie wpłynęły oferty czterech wykonawców, lecz każda z nich opiewała na kwotę wyższą niż przewidziane
w budżecie Gminy na to zadanie 295 tys. zł. Podjęto decyzję o zwiększeniu środków do sumy, jaką żąda najtańszy wykonawca. Dodatkowe
środki z budżetu Gminy pozwoliły rozstrzygnąć przetarg. Wygrała
firma Ellis z Wieliczki, która wykona kanalizację deszczową za kwotę
351 tys. zł.
Kwota przewidziana w budżecie Gminy na I etap zagospodarowania płyty Rynku w Rudawie także okazała się zbyt niska w stosunku do ofert jakie wpłynęły do przetargu. Z podobnych przyczyn nie
udało się rozstrzygnąć przetargów na budowę kanalizacji deszczowej
w ulicy Półkole w Rząsce oraz na budowę chodnika w ciągu ul. Różanej w Ujeździe, a także na budowę boiska sportowego o nawierzchni
z trawy syntetycznej wraz z oświetleniem w Rząsce.
Obecnie ogłoszone zostały przetargi na następujące inwestycje:
- opracowanie projektu instalacji centralnego ogrzewania wraz
z kotłownią w technologii gazowej dla budynku komunalnego – wielofunkcyjnego w Brzeziu przy ul. Kluczwody 38,
- budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Rudawie wraz
ze zjazdem z ul. St. Polaczka,
- budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej
wraz z oświetleniem i urządzeniami towarzyszącymi w Karniowicach.
W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na dostawę
zabawek - wyposażenie placu zabaw przy ul. Rodziny Poganów
w Zabierzowie.

Melioracje zgodnie z planem
Bez opóźnień przebiegają prace melioracyjne zaplanowane na
2018 rok w naszej gminie. Dotychczas przeprowadzono konserwacje i pogłębienia rowów w Balicach, Bolechowicach, Karniowicach, Brzezince, Radwanowicach, Aleksandrowicach, na osiedlu
Zelków – Gacki i przy ogródkach działkowych w Zabierzowie.

Gmina Zabierzów przejmuje
projekt chodnika w Zabierzowie
Gmina Zabierzów przejmuje od Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad prowadzenie zadania publicznego pn.
„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy odcinka chodnika wzdłuż drogi krajowej DK 79 w Zabierzowie.” Pozwoli to
na ogłoszenie przetargu na projekt chodnika o długości ok. 90 m,
który będzie łączył przystanek autobusowy z dojściem do terenów rekreacyjnych dawnego kamieniołomu w Zabierzowie oraz
projekt chodnika przy drodze krajowej w Rudawie o długości ok.
1 kilometra.

Więcej środków na szkołę
w Brzoskwini
W dniu 5.04.2018 została podpisana umowa na rozbudowę
Szkoły Podstawowej w Brzoskwini. Obejmuje ona przebudowę
i rozbudowę budynku szkoły o pomieszczenia przedszkola wraz
z przebudową przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej. Zostanie
też opracowany projekt zamienny, który umożliwi zmianę funkcji
niektórych pomieszczeń piętra i parteru. O 110 tys. zł zwiększono
kwotę na rozbudowę szkoły w Brzoskwini na 2019 rok. Inwestycja
kosztować będzie prawie 1,5 mln zł. Zaplanowano, że rozbudowa
zakończy się 15.08.2019.

Rozbudowa szkoły w Balicach
Ogłoszono przetarg na rozbudowę i przebudowę części pomieszczeń na przedszkole oraz przebudowę części poddasza na pokój nauczycielski w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Balicach przy ul. Szkolnej 66. Kwotę przeznaczoną na adaptację
pomieszczeń szkolnych na przedszkolne zwiększono o 205 tys.
zł, z czego 130 tys. zł wykorzystane zostanie jeszcze w 2018 roku.

Wypalanie traw grozi pożarem!
W kościołach gminy Zabierzów odczytywany był apel Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zabierzowie, w którym strażacy proszą o nie
wypalanie traw i nieużytków rolnych. Palące się trawy sieją
spustoszenie w przyrodzie i wyjaławiają glebę, są zagrożeniem dla lasów, sąsiednich gospodarstw, ale też dla ludzi. Dym
z płonących traw jest czynnikiem wpływającym na skażenie
środowiska naturalnego.
Każde wzniecenie pożarów jest czynem karalnym. W czasie, gdy druhowie jadą do gaszenia palących się traw, mogą
być bardziej potrzebni np. do udzielenia pomocy ofiarom wypadku drogowego !!!
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