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Powstaje projekt budowlany
obwodnicy Zabierzowa

Uchylona decyzja środowiskowa dla
nowego pasa startowego na lotnisku
w Balicach

Zakres konsultacji na spotkaniach:
- obsługa programu PONE (dopłata 3000 zł do kotła gazowego)
- obsługa programu PGN (dopłata 7000 zł do kotła gazowego –wymóg docieplenia budynku)
- informacja w sprawie ogólnopolskiego programu „Czyste
powietrze” - dotacja na docieplenie i wymianę źródła ogrzewania budynku
- informacja w sprawie łączenia programów dotacyjnych
- informacja w sprawie uchwały antysmogowej i terminów
wymiany pieców węglowych
- materiały informacyjne dotyczące pozostałych form
wsparcia prowadzonych przez odrębne instytucje, np. ulga termomodernizacyjna.
Spotkania będą miały miejsce zgodnie z harmonogramem:

 

18.03.2021 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, w którym uczestniczyli projektanci, przedstawiciele GDDKiA, Zarządu Dróg Powiatowych oraz gmin: Zabierzów i Wielka Wieś.
Zgłaszane uwagi do przedstawionej wersji projektu są obecnie analizowane. Następnym etapem będzie posiedzenie KOPI (komisja opiniująca)
i zatwierdzenie dokumentacji przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Oddział Kraków GDDKiA planuje w miesiącach letnich
złożyć wniosek do wojewody o wydanie ZRID (zezwolenia na realizację
inwestycji). W zależności od terminu wydania decyzji przez wojewodę, następnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu na budowę, jeszcze
w tym roku, o ile nie przeciągnie się procedura w Małopolskim Urzędzie
Wojewódzkim.

Spotkania z ekodoradcami - dotacje
na wymianę pieca i docieplenia

  

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska uchylił decyzję środowiskową dla budowy nowej drogi startowej na lotnisku w Balicach
w tzw. wariancie północnym. Decyzję środowiskową wydała we wrześniu
2019 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Kielcach.
W wyniku odwołań, weryfikację podjął Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, który uchylił w całości decyzję środowiskową i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji czyli RDOŚ
w Kielcach.
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Szczepienia przeciwko Covid na
terenie gminy Zabierzów
Przypominamy, że na terenie gminy Zabierzów działają trzy punkty
szczepień przeciwko Covid-19: w Rudawie, Zabierzowie i Bolechowicach. Obecnie z powodu ogromnego zainteresowania pacjentów szczepieniami mogą wystąpić trudności w kontakcie telefonicznym z tymi
jednostkami. Niemniej przypominamy Państwu, że zarejestrować się
na szczepienia do punktów na terenie naszej gminy można poprzez
ogólnopolską infolinię dot. szczepień pod numerem 989.
Punkty szczepień na terenie gminy Zabierzów:
- Ośrodek Zdrowia w Rudawie ul. Antoniny Domańskiej 24, tel: 572495-399
- Punkt Szczepień w Zabierzowie – ul. Śląska 236, tel. tel. 797 275 969
- Punkt Szczepień w Bolechowicach – ul. Ogrodowa 5, tel. 797 275
939
Dodatkowy numer telefonu dla Punktów Szczepień w Zabierzowie
i w Bolechowicach – tel. 572 134 994.
Telefony komórkowe do punktów szczepień są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 20.

Ograniczenia przyjmowania
stron w Urzędzie Gminy
Zabierzów
Ze względu na wykrycie przypadków kornawirusa wśród
pracowników UG Zabierzów oraz systematyczny wzrost
liczby osób zarażonych koronawirusem, zdecydowano
o wprowadzeniu czasowego ograniczenia przyjmowania
stron w Urzędzie Gminy Zabierzów do odwołania.
Osobiste stawiennictwo w Urzędzie Gminy jest możliwe
wyłącznie po dokonaniu wcześniejszej, telefonicznej rezerwacji wizyty. W budynku Urzędu Gminy, na parterze, przygotowano specjalnie zabezpieczone stanowiska, bezpośredniej obsługi stron. Przy wejściu głównym do budynku Urzędu Gminy
Zabierzów, znajduje się Skrzynka Podawcza, w której można
pozostawić, w sprawach niecierpiących zwłoki, wnioski/podania/dokumenty w formie papierowej.
Aby umówić wizytę w urzędzie bądź uzyskać informacje
prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 12 285 21 16.

Zakaz palenia węglem od 2029 roku
Podczas Sesji Rady Gminy Zabierzów w dniu 26 marca uchwalono Rezolucję Rady
Gminy Zabierzów, adresowaną do Marszałka Województwa Małopolskiego, dotyczącą
wprowadzenia zakazu montażu i eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie węgla na obszarze gminy Zabierzów.
W Rezolucji zaproponowano wprowadzenie przez Marszałka całkowitego zakazu
montażu nowych instalacji, w których następuje spalanie węgla oraz całkowitego zakazu
eksploatacji instalacji, w których spala się węgiel od 1 stycznia 2029 r. Uczestniczący
w Sesji Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Tomasz Urynowicz poinformował,
że z podobną inicjatywą wystąpiły już gminy takie jak: Tarnów, Oświęcim, Skawina i Rabka. Również obszar metropolii krakowskiej rozpoczyna działania zmierzające do przyjęcia
takich rozwiązań dla wszystkich gmin wokół Krakowa tzw. „obwarzanka”. Wicemarszałek powiedział, że Zarząd Województwa tworzy obecnie wzór jednolitej uchwały antysmogowej, zgodnej z programem ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Jeszcze
w tym roku lokalne uchwały antysmogowe przyjmie Sejmik Województwa.
Wójt Elżbieta Burtan poinformowała, że pod koniec tego roku przeprowadzona zostanie ponownie w gminie analiza sposobu ogrzewania domów, by móc w przyszłorocznym budżecie zaplanować odpowiednią kwotę na wymianę palenisk. Wójt podkreśliła, że
przyjęcie rezolucji wiąże się z koniecznością znacznego zwiększenia środków na wymianę pieców. W kolejnych latach, już po zakończeniu realizowanych obecnie kilku dużych
inwestycji, kwotę na ochronę środowiska będzie można zwiększyć nawet do kilku mln zł.

Pomniki przyrody i ścieżka dydaktyczna w Kleszczowie
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie odmówiła utworzenia rezerwatu „Mała Puszcza Kleszczowska” o co wnioskowała inicjatywa Ratujmy Kleszczowskie
Wąwozy. Obecnie są podejmowane inne działania zmierzające do ochrony tego obszaru.
Analizowane jest utworzenie pomników przyrody w tym miejscu oraz wytyczenie ścieżki
dydaktycznej o charakterze przyrodniczo-historyczno-kulturowym, którą planuje wykonać
Nadleśnictwo Krzeszowice.
Gmina Zabierzów zleciła też przygotowanie opinii dotyczącej możliwości utworzenia
użytku ekologicznego „Wąwóz Kleszczowski- źródliska Aleksandrówki”. Po uzyskaniu
opinii, w formie ekspertyzy, będzie możliwe podjęcie decyzji w tej sprawie.

Projekt rozbudowy DK79 pomiędzy
Rudawą i Młoszową
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi krajowej nr 79. Dokumentację opracowuje biuro projektowe IVIA S.A. z Katowic. Rozbudowa DK79 pomiędzy Rudawą i Młoszową obejmie odcinek o długości 15,4 km, który pełni rolę połączenia komunikacyjnego pomiędzy Krakowem a Górnym Śląskiem i przebiega przez
trzy gminy: Zabierzów, Krzeszowice oraz Trzebinię. Celem rozbudowy jest podniesienie
nośności nawierzchni i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Planowana jest rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 79 z drogą powiatową nr 2128K w miejscowości
Rudawa, skrzyżowania w ciągu DK79 z ul. 3-go Maja i Św. Floriana w miejscowości
Krzeszowice, budowa chodników, oraz poprawa parametrów technicznych drogi, zjazdów oraz spływu wód opadowych z nawierzchni jezdni. Przewiduje się wzmocnienie
warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, poszerzenia jezdni wraz z przebudową konstrukcji poboczy, budowę ekranów akustycznych lub innych zabezpieczeń akustycznych
w miejscach ponadnormatywnych przekroczeń hałasu, przebudowę zatok autobusowych,
oraz ew. budowę nowych zatok autobusowych wraz z peronami i wiatami przystankowymi dla pasażerów, rozbudowę/przebudowę ciągów istniejących chodników i zjazdów
zarówno indywidualnych jak i publicznych oraz ew. budowę nowych odcinków chodnika
i ewentualnie ciągów pieszo-jezdnych, zaprojektowanie przejść dla pieszych, wykonanie
oznakowania poziomego i pionowego, rozbudowę/przebudowę istniejących przepustów
i obiektów mostowych oraz ewentualną budowę nowych przepustów i obiektów mostowych w zależności od potrzeb wynikających z rozwiązań projektowych, rozbudowę/
przebudowę elementów odwodnienia, dostosowanie niektórych przepustów lub budowę
nowych do celów przejść dla zwierząt średnich, małych i płazów, przeniesienie kapliczek
w porozumieniu z konserwatorem zabytków, o ile będzie to konieczne.
Koszt prac projektowych wyniesie ponad 6,3 mln zł. Według planów w latach 20212023 zostanie przygotowana dokumentacja. Prace budowlane są przewidziane na lata
2024-2025.

Działania Urzędu
Gminy Zabierzów
w sprawie szlaku
prowadzącego do
Doliny Kluczwody
Od jakiegoś czasu, dojście do Doliny
Kluczwody od strony Zelkowa-Gacek jest
utrudnione ze względu na zagrodzenie dotychczasowego szlaku przez właściciela działki przylegającej do potoku, a znajdującej się
w dnie Doliny. Władze Gminy Zabierzów oraz
Gminy Wielka Wieś, na których terenie znajduje się spora część Doliny, podjęły rozmowy
o możliwości odkupienie części prywatnego
gruntu od właściciela, jednak nie osiągnięto
porozumienia w tej sprawie.
Szukając rozwiązania problemu Wójt
Gminy Zabierzów uzgodnił z właścicielami działki znajdującej się na końcu „ślepej”
ul. Kluczwody możliwość wykupu fragment gruntu aby otworzyć w ogóle możliwość wejścia do Doliny od strony Gacek jak
i otworzyć możliwość urządzenia alternatywnego szlaku dnem doliny, wzdłuż potoku
w kierunku Białego Kościoła. Transakcja kupna została sfinalizowana 10 września 2020 r.
Ponadto Rada Gminy Zabierzów jak również
Rada Gminy Wielka Wieś podjęły rezolucję
adresowane do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie (RDOŚ), w której
wzywają do podjęcia działań w celu poszerzenia rezerwatu przyrody Dolina Kluczwody, a tym samym uregulowania stanu prawnego nieruchomości położonych w Dolinie.
W tej sprawie odbyły się spotkania w RDOŚ
z udziałem Zastępcy Wójta Bartłomieja Stawarza oraz Przewodniczącego Rady Gminy
Zabierzów Henryka Krawczyka. Również
osobiście w tej sprawie u dyrektora RDOŚ interweniowała Wójt Elżbieta Burtan. Niestety
w chwili obecnej sytuacja jest skomplikowana
ze względu na bardzo rozdrobniony stan własnościowy działek mogących wejść w skład
poszerzonego rezerwatu oraz nieuregulowany
stan prawny części tych nieruchomości. Niemniej jednak Gmina Zabierzów podejmuje
starania, aby też we własnym zakresie ustalić
właścicieli tych działek, których wykupienie
umożliwiłoby przywrócenie dojścia do Doliny
od strony Gacek po północnej stronie potoku.
Odbyte wizje w terenie Władz Gminy
Zabierzów i Wielka Wieś potwierdzają możliwość przetrasowania nowego szlaku po północnej stronie potoku. Zlecone zostały pomiary geodezyjne oraz wykonana została mapa do
celów projektowych. Zabezpieczono też środki finansowe w budżecie Gminy Zabierzów na
projekt nowej ścieżki. Jednak kluczowe dla
sprawy jest dotarcie do wszystkich właścicieli gruntów , co może być problematyczne
i przede wszystkim czasochłonne. Będziemy
Państwa na bieżąco informować w tej sprawie.

Świadczenie wychowawcze
500+ na nowy okres zasiłkowy
2021/2022
Od 1 kwietnia 2021 r. można składać w formie papierowej
wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na
nowy okres zasiłkowy 2021/2022 w godzinach otwarcia GOPS (pon
9:00 – 17:00, wt – pt 8:00 – 16:00).
W dalszym ciągu jest możliwość złożenia wniosku w formie
elektronicznej za pośrednictwem bankowości elektronicznej, ZUS
PUE i platformy Empatia.
W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz w celu
uniknięcia stania w kolejce, zachęcamy wszystkich do złożenia
wniosków w formie elektronicznej.
Druki wniosków papierowych są dostępne w przedsionku Ośrodka. Wniosek można także pobrać ze strony internetowej GOPS. Uzupełnione wnioski, w celu uniknięcia oczekiwania w kolejce, można
wrzucać bezpośrednio do urny znajdującej się w przedsionku.
W przypadku przyznania świadczenia, informacja o tym fakcie
zostanie wysłana z adresu e-mail 500plus@gopszabierzow.pl na adres
e-mail wskazany we wniosku. Wysyłane informacje są zaszyfrowane
w formacie ZIP, hasło do odczytania informacji stanowi numer PESEL wnioskodawcy.
Świadczenie wychowawcze jest przyznawane na okres od
1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. Do dnia 06.04.2021 r. do GOPS
w Zabierzowie wpłynęły 2532 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres zasiłkowy.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
w Zabierzowie rozszerza działalność
Uchwałą Rady Gminy Zabierzów w dniu 26 marca 2021
spółce PUK powierzono realizację następujących zadań własnych Gminy: utrzymanie porządku i czystości w gminie, zimowe i letnie utrzymanie dróg, wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających na drogach, wykonywanie robót związanych z urządzeniami organizacji ruchu
na drogach, utrzymaniem zieleni przydrożnej, w tym sadzenie
i usuwanie drzew oraz krzewów, bieżącego utrzymania gminnych
obiektów kubaturowych. Przekazywanie tych zadań będzie następować sukcesywnie na podstawie umów między Gminą Zabierzów i PUK. Prezes PUK Maciej Gędłek poinformował, że jeszcze
w tym roku PUK chciałby przejąć ostatnie koszenie traw na terenach
komunalnych oraz zimowe utrzymanie dróg.
Dotychczasowa działalność PUK to zaopatrzenie w wodę
i odbiór ścieków z terenu gminy. PUK dostarcza wodę do 9596 odbiorców oraz odprowadza i oczyszcza ścieki od 9137 podmiotów.
Spółka prowadzi też budowę sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Łączna długość sieci wodociągowej na terenie gminy
Zabierzów wynosi ponad 244 km, a sieci kanalizacyjnej – ponad
351 km.

Zmiany nazw przystanków
i rozkładu jazdy MPK
W kwietniu zostały wprowadzone zmiany w kursowaniu linii aglomeracyjnych nr 208, 218, 238, 248, 258, 268 i 278. Część
z nich zmieniła swoje rozkłady jazdy, ponadto zmienione zostały nazwy niektórych przystanków na terenie gminy Zabierzów. Zostały wprowadzone następujące zmiany nazw przystanków:
Brzoskwinia Sklep” na „Brzoskwinia Remiza”; „Droga do Niegoszowic” na „Kochanów Sowiarka”; „Droga do Rząski” na „Rząska
Cmentarz”; „Kochanów” na „Kochanów Centrum”; „Kochanów I”
na „Zabierzów Wrzosowa”; „Młynka” na „Młynka Dolna”; „Młynka
I” na „Młynka Kalwaryjska”; „Rudawa” na „Rudawa Stadion” (połączenie w jeden zespół przystankowy); „Zabierzów” na „Zabierzów
Kmity”; „Zabierzów I” na „Zabierzów Kamieniołom”; „Zabierzów
Działki” na „Zabierzów Rzemieślnicza”; „Zabierzów Piekarnia” na
„Zabierzów Centrum”; „Zabierzów Sklep” (w kierunku Młynki i Zelkowa) na „Zabierzów Willowa”; „Zabierzów Sklep” (w kierunku
Krakowa) na „Zabierzów Kmity” (połączenie w jeden zespół przystankowy z przystankami na ul. Kmity).
Więcej informacji na: www.krakow.pl

Przebudowa ul. Kalwaryjskiej
w Młynce i Rudawie
Trwa przebudowa drogi gminnej 601720K – ul. Kalwaryjska
w Młynce i Rudawie. Wykonawcą jest Rejon Robót Drogowych
w Alwerni. Koszt tego zadania to prawie 700 tys. zł. Będzie to kontynuacja prac, w wyniku której powstanie chodnik na odcinku ok.
587 m, kanalizacja opadowa oraz przeprowadzony zostanie remont nawierzchni drogi. Poszerzona zostanie jezdnia i pokryta nawierzchnią z mieszanek bitumicznych oraz warstwą asfaltową. Skarpy będą umocnione płytami ażurowymi i obsiane trawą. Zainstalowana ma być biało – czerwona barierka ochronna z rury stalowej.
Obecnie wykonana jest już kanalizacja opadowa, trwa budowa krawężników, oraz budowa chodnika na odcinku do pętli autobusowej
w Młynce. Chodnik budowany jest z szarej kostki betonowej, a zjazdy –
z kostki czerwonej. Inwestycja ma zostać zakończona do 30 czerwca.

Budujemy, remontujemy
Rozpoczęły się remonty nawierzchni dróg
gminnych. Wykonuje je firma DROG – BUD ze
Spytkowic. Remonty dotyczą nawierzchni bitumicznych dróg gminnych publicznych i wewnętrznych
i obejmują wykonanie i naprawę nawierzchni wraz
z wyrównaniem warstw podbudowy i elementami odwodnienia na 35 odcinkach dróg w miejscowościach
naszej gminy.
Przeprowadzono remont świetlicy środowiskowej
w Pisarach. Odnowiono ściany w sali ogólnodostępnej, pomieszczenia kuchennego, toalet i pomieszczenia gospodarczego. Wyremontowano też schody do
pomieszczenia kotłowni.
Dobiega końca budowa parkletu na Rynku w Zabierzowie. Parklet to niewielka konstrukcja, wykonana z drewna i obsadzona kwiatami, gdzie mieszkańcy
będą mogli chwilę odpocząć w czasie drogi przez Rynek.
W Rudawie przeprowadzony został remont elewacji zachodniej budynku Zespołu Szkół oraz odnowienie daszku nad wejściem do szkoły. Wykonano też
wymianę nawierzchni placu rekreacji ruchowej przy
szkole w Rudawie.
Przed Świętami Wielkanocnymi wykonano renowację kapliczki przy ul. Krakowskiej (w pobliżu
OSP) w Brzezince oraz renowację krzyża – także
przy ul. Krakowskiej w Brzezince przy kościele.
Zakończył się remont sołtysówki w budynku komunalnym w Radwanowicach. Położono nową posadzkę, przesunięto grzejniki i odmalowano ściany.
W Radwanowicach przeprowadzono też remont
w remizie OSP – wykonano właz do wieży strażniczej.
W Brzeziu wyremontowano pomieszczenie
w szkole, usunięto tu skutki zalania wodą.
Wykonano remont nawierzchni wejścia do budynku szkoły w Radwanowicach.
Wyremontowano schody wejściowe do budynku
szkoły w Brzoskwini.

Rozpoczęła się rozbudowa
szkoły w Nielepicach
W Nielepicach rozpoczęto przebudowę wraz
z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej. Inwestycję wykonuje firma ELKA z Krakowa. Obiekt szkoły
zostanie wyposażony dodatkowo w: klasę lekcyjną
dla 25 uczniów, pracownię biologiczno-chemiczną
z zapleczem, pracownię fizyczno-geograficzną z zapleczem, bibliotekę szkolną z czytelnią, szatnię, gabinet dyrektora szkoły, pokój nauczycielski, salę gimnastyczną, niezbędne pomieszczenia szatni przy sali
gimnastycznej oraz pomieszczenia sanitariatów. Zakresem inwestycji została również objęta przebudowa
instalacji wewnętrznych w tym: elektrycznych., wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej oraz budowa dojścia do szkoły. Powierzchnia zabudowy: 825,40 m2,
powierzchnia użytkowa: 1544,90 m2, kubatura: ok.
7920 m3, liczba kondygnacji nadziemnych – 2, oraz
1 podziemna. Termin wykonania - do 30.06.2022 r.
Koszt inwestycji wyniesie ok. 5,5 mln zł.

Zmiana miejsca wydawania pomocy żywnościowej
W roku 2021 wydawanie żywności dla osób zamieszkujących w gminie Zabierzów organizuje Parafia w Rząsce. Punkt wydawania żywności: Rząska, ul. Klubowa 2. Koordynatorem z ramienia Parafii jest sołtys Rząski, Paweł Kołodziejczyk,
tel. 537 319 304.
Od kilku lat mieszkańcy naszej gminy otrzymują wsparcie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Jest to wsparcie osób i rodzin potrzebujących poprzez przekazywanie nieodpłatnych paczek żywnościowych. W roku 2021 pomoc mogą otrzymywać osoby i rodziny uzyskujące dochód miesięczny nieprzekraczający 1542,20 zł w przypadku
osoby samotnie gospodarującej oraz 1161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Osoby, które dotychczas nie korzystały z tej formy pomocy, a które mają dochód uprawniający do świadczenia, proszone są o zgłoszenie tego faktu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie (tel. 12 285 14 13; e-mail:
gops@zabierzow.org.pl).

Program „Wspieraj Seniora 2021”
W roku 2021 Gmina Zabierzów kontynuuje wspieranie osób starszych w ramach programu „Wspieraj Seniora”. Jest to pomoc świadczona na rzecz osób powyżej 70 roku życia w codziennym funkcjonowaniu, w formie dokonania zakupów na zlecenie seniora. Jest to kontynuacja wsparcia świadczonego w listopadzie
i grudniu 2020 r.
Zgłoszenia potrzeby wykonania zakupów art. spożywczych, leków, środków
czystości seniorzy mogą dokonać telefonicznie: bezpłatna, ogólnopolska infolinia,
tel. 22 505 11 11 lub bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zabierzowie, tel. 696 836 747.
Pomoc świadczona jest według następującego schematu:
1. Zgłoszenie potrzeby zakupów; 2. Kontakt zwrotny ze strony pracownika
GOPS w Zabierzowie; 3. Umówienie się na termin dokonania zakupu; 4. Rozliczenie z pracownikiem GOPS świadczącym usługę.
Ważne informacje:
1. Koszty zakupionych produktów ponosi senior, natomiast dostarczenie zakupów przez pracownika GOPS jest nieodpłatne.
2. Podany powyżej nr telefonu komórkowego jest jedynym, z którego do
seniora zadzwoni upoważniony pracownik i udzieli dalszych informacji o sposobie
realizacji zgłoszenia.

Odbiory nowych budynków
Trwają procedury odbioru budynków: szkoły w Zelkowie i zaplecza sportowego w Rząsce. Odebrano już zaplecze socjalne przy boisku sportowym w Bolechowicach, dobiega końca budowa remizy OSP w Więckowicach i rozpoczęły się
przygotowania do jej odbioru.
Zakończyła się rozbudowa szkoły w Zelkowie. Do istniejącego budynku szkoły dobudowana jest nowa część o powierzchni ok 900m2 W nowym obiekcie znajduje się zaplecze sanitarno- szatniowe, kuchnia, świetlica, jadalnia oraz 5 salo-pracowni.
Z końcem 2020 roku powstał budynek zaplecza sportowego przy boisku klubu
Wisła Rząska. Jest to budynek parterowy, o powierzchni ok 170m2, w budynku
znajdują się dwie szatnie dla zawodników, sala odpraw, pokój sędziów i pomieszczenia pomocnicze.
W nowej Remizie OSP w Więckowicach znajduje się garaż dla samochodu
bojowego, sala odpraw, szatnia, sanitariaty i aneks kuchenny.
W Bolechowicach powstało zaplecze socjalne przy boisku sportowym. Jest to
budynek dwukondygnacyjny o powierzchni użytkowej 290 m2. Na parterze znajdują się dwie szatnie, łazienki, wc, oraz sala odpraw pełniąca również funkcję sali
konferencyjnej z aneksem kuchennym. Część podpiwniczona będzie użytkowana
przez Klub Seniora „Dolce Vita. Obecnie w części parterowej budynku uruchomiony jest punkt szczepień przeciw Covid - 19 dla mieszkańców gminy Zabierzów. W dostarczaniu szczepionek do punktu pomaga sołtys Bolechowic, Henryk
Krawczyk.
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