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W związku z zagrożeniem
koronawirusem ograniczona
praca Urzędu Gminy, szkół
i innych jednostek gminnych
W trosce o Państwa zdrowie, a także zdrowie pracowników, w dniach od 16 marca do 25 marca podjęto decyzję o czasowym wyłączeniu bezpośredniej obsługi
mieszkańców w Urzędzie Gminy Zabierzów.
W dniach 16.03.2020 – 25.03.2020 zamknięte zostały również: - placówki oświatowe (przedszkola, szkoły, żłobki);
- Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, Ośrodek Sportowo Rekreacyjny w Zabierzowie, Gminna Biblioteka Publiczna; Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zabierzowie, Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół, Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
- odwołano zajęcia klubów sportowych i świetlic środowiskowych.
W związku z dynamiczną sytuacją, w chwili oddania Dodatku do druku nie jesteśmy w stanie przewidzieć dalszych
działań związanych z ochroną ludności przed zagrożeniem
koronawirusem. Dlatego poniżej zamieszczamy dane kontaktowe w przypadku dalszej ograniczonej pracy instytucji
gminnych.
W sprawach bieżących proszę kontaktować się z pracownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej adres:
zabierzow@zabierzow.org.pl lub telefonicznie pod numerami:
Sekretariat Wójta Gminy Zabierzów (12) 283 07 12;
Skarbnik (12) 283 07 41; Księgowość (płatności, faktury)
(12) 283 07 51; Opłata z tytułu odpadów (12) 28 307 58; Podatki (12) 283 07 35, (12) 283 07 37; Wydział Organizacyjny – Dziennik Podawczy (12) 283 07 00; Wydział ds. Rozwoju
i Promocji (12) 283 07 33; Wydział Ochrony Środowiska (12)
283 07 05, (12) 283 07 56, (12) 283 07 42, (12) 283 07 55,
(12) 283 07 57; Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
(12) 283 07 28, (12) 283 07 26; Urząd Stanu Cywilnego (12)
283 07 29; Wydział Spraw Obywatelskich: - ewidencja ludności
(12) 283 07 25; - dowody osobiste (12) 283 07 18; - działalność
gospodarcza (12) 283 07 07; Wydział Planowania Przestrzennego (12) 283 07 28, (12) 283 07 30; Zamówienia Publiczne (12)
283 07 46; Wydział Infrastruktury Komunalnej (12) 283 07 15,
(12) 283 07 40, (12) 283 07 31; GZEAS (12) 285 15 62 wew. 24;
SCKiP (12) 285 11 79.
Przy wejściu głównym do budynku Urzędu Gminy Zabierzów, GZEAS, SCKiP oraz PUK Zabierzów Sp. z o.o.
umieszczona została skrzynka podawcza, w której można
zostawić, w sprawach niecierpiących zwłoki, wnioski/podania/dokumenty w formie papierowej. W przypadku potrzeby uzyskania potwierdzenia złożenia wniosku/podania/
dokumentu, uprzejmie prosimy o wskazanie w jego treści
adresu email lub nr fax wnioskodawcy. Potwierdzenie złożenia zostanie przesłane na wskazany adres email w formie
skanu lub formie papierowej na nr fax.
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Działania Gminy w związku
z pandemią koronawirusa
W dniu 12 marca zwołano posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Omawiano działania Gminy zabezpieczające przed
koronawirusem. Już znacznie wcześniej, bo podczas Sesji Rady Gminy Zabierzów w dniu 28 lutego wójt Elżbieta Burtan poruszyła temat
koronawirusa i zabezpieczeń przed zakażeniem. Gmina postanowiła
zakupić preparaty odkażające w pierwszym rzędzie dla szkół, świetlic
i SCKiPGZ. - Kupimy tyle, ile się uda – mówiła wójt – w hurtowniach
tych środków instytucjom nie sprzedają, bo muszą zaopatrzyć szpitale dodała.
Obecnie, w miarę możliwości środki dezynfekcyjne są kupowane
przez placówki oświatowe. Gmina przekazała na ten cel potrzebne kwoty. Na posiedzeniu Zespołu Zarządzania Kryzysowego ustalono system
przesyłania bieżących informacji między wszystkimi jednostkami.
W gminie Zabierzów (do dnia 13 marca) nie odnotowano przypadku
zakażenia koronawirusem, natomiast kilkanaście osób zostało poddanych kwarantannie. Policja sprawdza, czy zasady kwarantanny są przez
te osoby przestrzegane i w razie potrzeby pomaga np. w zaopatrzeniu
w niezbędne środki.

Nie zgadzamy się na planowany przebieg kolei przez gminę Zabierzów
do Centralnego Portu Komunikacyjnego!
W piątek 13 marca w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie odbyło się spotkanie samorządowców powiatu krakowskiego
z udziałem: starosty krakowskiego Wojciecha Pałki, wójt gminy Zabierzów Elżbiety Burtan, oraz wójtów gmin: Wielka Wieś, Jerzmanowice-Przeginia, przewodniczącego Rady Powiatu w Krakowie Piotra
Goraja i wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
z pełnomocnikiem rządu ds. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) wiceministrem Marcinem Horałą. W spotkaniu wziął również udział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz pracownicy
spółki CPK zajmujący się projektowaniem przebiegów przyszłych korytarzy transportowych.
Obecni na spotkaniu samorządowcy zdecydowanie potwierdzili
brak akceptacji dla zaproponowanych rozwiązań oraz przekazali negatywne opinie mieszkańców swoich gmin dotyczące różnych
wariantów przebiegów zaprezentowanych w Strategicznym Studium Lokalizacyjnym CPK. Przedstawiciele spółki podkreślili, że
przebiegi zaprezentowane w Studium mają charakter orientacyjny, a ich celem jest rozpoczęcie wieloetapowego procesu uzgodnień
i konsultacji społecznych.
Podczas spotkania w Warszawie wójt Elżbieta Burtan przedstawiła jeszcze jeden wariant możliwy do zrealizowania dla tej
inwestycji, który został wypracowany na spotkaniu wójtów gmin,
których dotyczy nowa inwestycja.
Nowa propozycja zakłada przebieg po istniejącej linii kolejowej
E30 (bez rozbudowy) w kierunku Krzeszowic do nowo projektowanego węzła komunikacyjnego w Rudnie. Następnie z Rudna do Olkusza
planowana jest budowa nowej drogi wojewódzkiej, wzdłuż której mogłaby też powstać nowa linia kolejowa. Ten wariant spotkał się z dużym
zainteresowaniem Ministerstwa. Minister Horała powiedział, że planuje się przygotować nowe warianty i konsultować je z samorządowcami
w okolicach maja/czerwca 2020.
Obecnie trwa analizowanie uwag zgłoszonych do Studium. Minister
Horała zapowiedział cykl spotkań z przedstawicielami społeczności lokalnej w miejscach, gdzie zgłoszono szczególnie dużo uwag. Z pewnością takim obszarem są tereny powiatu krakowskiego. Obecny na spotkaniu minister infrastruktury Andrzej Adamczyk powiedział, że zaproponowane przez ministra Horałę ponowne spotkania i konsultacje z samorządami będą dobrym rozwiązaniem. Wskazał, że nie widzi możliwości
przeprowadzenia tak dużego programu inwestycyjnego bez uzgodnienia z samorządami miejsca lokalizacji i szczegółów samej inwestycji
a zgłoszone protesty i przedstawione w trakcie konsultacji postulaty powinny zostać omówione na planowanych spotkaniach z samorządami.
Na podstawie zgłoszonych uwag oraz rozmów i spotkań opracowany
zostanie raport z konsultacji społecznych. Zostaną w nim uwzględnione wypracowane korekty w istniejących proponowanych przebiegach,
zaproponowane przykłady nowych przebiegów oraz korekty granic
korytarzy transportowych, jeżeli okażą się niezbędne. Przedstawiciele
spółki CPK poinformowali, że planują przedstawienie raportu pod koniec czerwca br.
Centralny Port Komunikacyjny to planowana inwestycja, która ma
składać się z dwóch elementów: wielkiego lotniska i sieci połączeń
drogowych i kolejowych, dowożących pasażerów kolejami dużych
prędkości z terenu całego kraju do portu. Lotnisko z infrastrukturą ma
powstać na przełomie lat 2027 i 2028 w gminie Baranów między Warszawą a Łodzią.
Budowa sieci kolejowych prowadzących do portu lotniczego
ma być ukończona w 2040 roku. W celu wykonania inwestycji rząd
powołał spółkę o nazwie Centralny Port Komunikacyjny. Ta spółka przygotowała Strategiczne Studium Lokalizacyjne, które ukazuje
planowane korytarze dla przebiegu nowych linii kolejowych. Zaplanowany korytarz, przechodzący przez teren gminy Zabierzów,
i zawarte wewnątrz niego 3 warianty tras kolejowych zostały poprowadzone bardzo niekorzystne dla mieszkańców naszej Gminy.
Trzy warianty w Studium mają przechodzić przez gminę Zabierzów,

a czwarty – przez gminę Wielką Wieś. Korytarz mieszczący
w sobie te trasy ma przebiegać przez Zelków, Bolechowice,
Brzezinkę, Więckowice, Brzezie, Kobylany, Zabierzów i Rząskę
– przez centrum tych miejscowości, co doprowadzi do wyburzenia kilkuset budynków, w tym obiektów użyteczności publicznej.
Korytarz przebiega przez tereny objęte ochroną: przez Tenczyński Park Krajobrazowy i Dolinki Krakowskie, jest niezgodny
z planami zagospodarowania przestrzennego. Taki przebieg korytarza kolejowego jest nie do zaakceptowania – tego zdania są
radni, mieszkańcy a także Wójt Gminy Zabierzów.
Przed rozpoczęciem budowy inwestycji wymagane jest
przeprowadzenie konsultacji społecznych. Ponieważ Urząd Gminy został przez spółkę CPK powiadomiony w ostatniej chwili
o trwających konsultacjach, wójt Elżbieta Burtan zadziałała metodą „wszystkie ręce na pokład”. Sołtysi chodzili od domu do domu,
zbierając podpisy pod negatywnym stanowiskiem mieszkańców,
zachęcając do wysyłania przez internet opinii o projekcie. Do
naszego miesięcznika wójt Elżbieta Burtan dołączyła szeroką informację o projekcie CPK i prośbę do mieszkańców o przybycie
na spotkanie z reprezentantami CPK. Informacje o spotkaniu
konsultacyjnym znalazły się także na stronie internetowej Urzędu. Już podczas Sesji Rady Gminy Zabierzów w dniu 28 lutego,
na wniosek Elżbiety Burtan, radni przyjęli rezolucję, negatywnie oceniając propozycję lokalizacji korytarza. Rezolucja została
skierowana do spółki Centralny Port Komunikacyjny w Warszawie oraz do ministra infrastruktury.
Zebranie konsultacyjne dla mieszkańców gminy Zabierzów
odbyło się 9 marca w sali obrad Urzędu Gminy. W spotkaniu
udział wzięli przedstawiciele spółki Centralny Port Komunikacyjny. Usiłowali przekonać zebranych, że port lotniczy jest bardzo potrzebny, bo ma obsługiwać całą Polskę i dlatego konieczne
jest zbudowanie dojazdów do niego z terenu całego kraju. Zebranie trwało ponad 4 godziny, głos zabrało wielu mieszkańców
naszej gminy i wszyscy podawali kolejno argumenty przeciwko
pokazanemu w internecie projektowi korytarza i linii kolejowych.
Mieszkaniec Rząski, Zygmunt Bartoszek, przedstawił zebranym
swoją koncepcję korytarza przebiegającego na północny - wschód
od planowanego przez CPK. Zgodnie z tą koncepcją korytarz powinien przebiegać przez tereny otwarte i omijać cenne przyrodniczo obszary. Ciekawy był też pomysł mieszkańca naszej gminy,
który uważa, że korytarz może przebiegać wzdłuż autostrady A4.
Te propozycje zostały przez Urząd Gminy jeszcze tego samego
dnia przesłane do Warszawy.

Umowa na dostawę i montaż
urządzeń OZE podpisana!
Informujemy, że po wielomiesięcznym postępowaniu przetargowym, w dniu 11 marca 2020 r. zawarto umowę z firmą INERGIS na realizację zadania pn.: Dostawa i montaż jednostek wytwarzania energii z oze w ramach projektu czysta energia blisko
krakowa. Po ustaleniu z wykonawcą szczegółowego harmonogramu działań, mieszkańcy biorący udział w projekcie, będą
informowani indywidualnie o dalszych krokach.
Prosimy o śledzenie stron: www.czystaenergia.bliskokrakowa.pl oraz www.zabierzow.org.pl
Projekt jest przedsięwzięciem partnerskim gmin: Zabierzów,
Czernichów, Liszki, Skawina, Świątniki Górne i LGD Blisko
Krakowa. Uzyskał dofinansowanie ze środków UE w ramach
MRPO 2014-2020. W ramach zadania, na terenie gminy Zabierzów zostanie zamontowanych 168 instalacji fotowoltaicznych, 66 kolektorów słonecznych, 18 pomp ciepła i 37 pieców
na biomasę.

Gmina przeciw budowie
nowego pasa startowego na
lotnisku
Podczas Sesji Rady Gminy Zabierzów w dniu 28 lutego została uchwalona rezolucja dotycząca planowanej
budowy nowego pasa startowego przez MPL Kraków –
Balice. Jest to już druga rezolucja w tej sprawie. Projekt
rezolucji zgłosili radni: Wojciech Stępień, Paweł Kołodziejczyk i Tadeusz Brzuchacz. W tekście przyjętej rezolucji czytamy m.in.: „W ocenie Rady Gminy Zabierzów
inwestycja realizowana w ramach tzw. wariantu północnego (budowa nowego pasa startowego) spowoduje
nieodwracalne skutki oraz znaczące obniżenie jakości
życia mieszkańców. Rada Gminy w całości popiera głosy mieszkańców, którzy krytycznie odnoszą się do zaprojektowanego rozwiązania, skutkującego podniesieniem natężenia hałasu, a w konsekwencji pogorszeniem
standardu życia i spadkiem wartości nieruchomości położonych w polu oddziaływania nowej drogi startowej.”
W rezolucji jest także mowa o tym, że w dalszym ciągu
mają miejsce nocne loty, które zakłócają ciszę nocną
i uniemożliwiają wypoczynek mieszkańcom. Znalazł
się też postulat budowy ekranów akustycznych od strony płyty postojowej lotniska. Rezolucja została przekazana prezydentowi RP, premierowi, ministrowi infrastruktury i władzom MPL Kraków – Balice.

Zadania na drogach
powiatowych w 2020 roku
Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego przekazał informację o braku możliwości wykonania przez ZDPK
w roku 2020 zadań zgłoszonych przez Gminę Zabierzów w ramach Inicjatyw Samorządowych i zatwierdzonych przez Powiat. Przyczyną tego są opóźnienia
w realizacji wykonywanych na zlecenie ZDPK opracowań projektowych. Zgodnie ze stanowiskiem Powiatu, możliwe do realizacji w roku 2020 są tylko zadania
obejmujące wykonanie robót budowlanych, dla których
inwestor posiada dokumentację projektową i zgody realizacyjne oraz zadania modernizacji dróg powiatowych
polegające na ułożeniu nakładek.
Wobec tego Gmina Zabierzów złożyła wniosek o realizację zadań spełniających te kryteria. Są to: budowa
chodnika wzdłuż ul. Jana Pawła II w Zelkowie, od
skrzyżowania z ul. Pod Krzyżem do skrzyżowania
z ul. Widokową; wykonanie nakładki na ul.
Jurajskiej w Bolechowicach, od skrzyżowania z ul. Winnica do połączenia z wyremontowanym odcinkiem przed ul. Siedliski oraz
od rejonu posesji nr 177 przy ul. Jurajskiej
do skrzyżowania z ul. Zieloną; wykonanie
nakładki na drodze powiatowej w Burowie,
na odcinku od pętli autobusowej do rejonu
posesji nr 23; wykonanie nakładki na ul. Polaczka w Rudawie od mostu do posesji przy
ul. Polaczka 52; wykonanie nakładki na ul.
Św. Krzyża w Kobylanach, od skrzyżowania
z ul. Św. Floriana do skrzyżowania z ul. Akacjową, wykonanie nakładki na ul. Akacjowej
w Brzezince i Kobylanach, od skrzyżowania
z ul. Św. Krzyża w kierunku centrum Brzezinki.

Kontynuacja remontu willi w Kochanowie
Podpisano umowę z wyłonioną w przetargu firmą konserwatorską „Baszta”
z Krakowa na III etap remontu konserwatorskiego zabytkowej willi w Kochanowie. III etap remontu obejmuje: wykonanie prac rozbiórkowych, odtworzenie stolarki drzwiowej, odtworzenie schodów wewnętrznych, prace instalacyjne,
prace wykończeniowe „pod klucz”. Remont prowadzony jest zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi. Ma zostać ukończony do 13 listopada 2020.

Rozbudowa drogi w Brzoskwini
Przystąpiono do rozbudowy drogi gminnej nr 601714K w Brzoskwini.
W dniu 2 marca została podpisana umowa z firmą DROG – BUD ze Spytkowic.
Rozbudowa przeprowadzona zostanie na odcinku ok. 823 metrów i obejmie: budowę jezdni o szerokości 3,5 m i chodnika o szerokości 2 m, budowę kanalizacji
deszczowej wraz z budową wylotów do potoku Brzoskwinka i istniejącego rowu,
budowę pobocza oraz korytek ściekowych betonowych, budowę zatoki postojowej dla samochodów osobowych i mijanki, budowę palisady i muru oporowego
a także przebudowę zjazdów indywidualnych, sieci gazowej, sieci energetycznej
z oświetleniem. Koszt inwestycji wyniesie prawie 2,7 mln zł a jej ukończenie
zaplanowano na koniec października 2020 roku.

Rozpoczyna się budowa remizy OSP
w Więckowicach
W dniu 12 marca 2020 została podpisana umowa z firmą AW BAUTEX
z Nowego Sącza na budowę remizy OSP w Więckowicach. Umowa obejmuje
też zagospodarowanie terenu wokół budynku. Planowany jest obiekt jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, kryty dachem spadzistym, dwupołaciowym
o powierzchni zabudowy 165 m kwadr. Koszt inwestycji wyniesie ponad 1 mln
91 tys. zł. Termin wykonania stanu surowego zamkniętego to 30 lipca 2020.
W tym czasie zostaną wykonane: roboty ziemne, fundamenty, ściany konstrukcyjne i strop, kompletne pokrycie dachowe oraz stolarkę okienną i drzwiową.
Zakończenie inwestycji planowane jest na 30 kwietnia 2021.

Powstaje zaplecze klubu „Wisła – Rząska”
Rozpoczęła się budowa zaplecza sportowego klubu „Wisła – Rząska”. Do końca maja 2020 ma być zakończony stan surowy otwarty, tj. zostaną wykonane roboty ziemne, fundamenty, izolacje, ściany konstrukcyjne, strop oraz pokrycie dachowe. Całość prac przy budowie zaplecza sportowego ma zostać ukończona do 1 grudnia 2020. Koszt inwestycji wyniesie ponad 1,2 mln zł. Przy boisku powstaje budynek parterowy,
o kubaturze prawie 1500 m3, który będzie zapleczem socjalnym klubu. Znajdą
się w nim dwie szatnie dla zawodników, pokój sędziów i pomieszczenia pomocnicze.

Budujemy, remontujemy
W dniu 17 marca podpisano umowę na
opracowanie dokumentacji projektowej dla
budowy systemu ścieżek rowerowych i ciągów
pieszo – rowerowych w ciągu drogi powiatowej 2121K od Aleksandrowic do skrzyżowania
z drogą wojewódzką nr 774 w Balicach przy autostradzie A4. Dokumentacja ma kosztować ponad
191 tys. zł i powstanie do 31 marca 2021.
Remontowane są pomieszczenia w Szkole
Podstawowej przy ul. Szkolnej w Zabierzowie
wraz z przyległą klatką schodową. Planowany termin zakończenia remontu to 17 kwietnia br.
Trwa remont pomieszczenia w budynku komunalnym w Bolechowicach. Jest to pomieszczenie,
w którym znajdował się sklep, a po remoncie będzie
przeznaczone dla biblioteki.
Do końca marca ma zostać wyremontowane wejście do budynku Zespołu Szkół w Rudawie. Odnowiono też południową elewację sali gimnastycznej.
Trwają prace projektowe dotyczące adaptacji
pomieszczeń na parterze w Zespole Szkolno –
Przedszkolnym w Rząsce.
Została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu okularowego na przepust ramowy w ciągu drogi powiatowej nr 2121K w miejscowości Aleksandrowice.
Dokumentacja ma powstać do końca sierpnia 2020,
a koszt jej wykonania wyniesie 30 tys. zł.

Gmina Zabierzów na ósmym miejscu
w rankingu „Miejsca sprzyjające edukacji”
W 2020 roku Gmina Zabierzów znalazła się w gronie laureatów ogólnopolskiego rankingu „Miejsca sprzyjające edukacji”, zajmując VIII miejsce w kategorii gmin i miast od 20 do 100 tysięcy mieszkańców. Ranking jest opracowywany
przez Fundację Naukową EVIDENCE INSTITUTE we współpracy z pismem samorządu terytorialnego WSPÓLNOTA. Kadra Fundacji zajmowała się realizacją największych badań oświatowych na świecie. Eksperci Evidence Institute związani są
z czołowymi polskimi uczelniami i współpracują z instytucjami badawczymi z Europy i USA.
Do oceny jakości nauczania brane są pod uwagę następujące wskaźniki: dostępność edukacji przedszkolnej, wysokie i wyrównane wyniki z egzaminów zewnętrznych (ze sprawdzianu po klasie VI w latach 2014-2016, egzaminu gimnazjalnego
w latach 2014-2019, egzaminu ósmoklasisty w roku 2019) oraz edukacyjna wartość
dodana, liczona jako miara przyrostu wyników uczniów na ukończenie gimnazjum
w porównaniu do potencjału wyniesionego ze szkoły podstawowej.

Rozpoczynają się roboty melioracyjne
Wykonanie robót melioracyjnych na terenie gminy Zabierzów w 2020 roku
to przedmiot umowy podpisanej w dniu 10 marca 2020 z firmą ELIS z Wieliczki. Roboty melioracyjne obejmą wykonanie drenaży, konserwację rowów, regulację
cieków, odwodnienie dróg, budowanie kanałów burzowych, wykonanie umocnień
i przepustów. Planuje się: w Aleksandrowicach: pogłębienie i wyczyszczenie potoku Aleksandrówka oraz umocnienie rowu po zniszczeniach dokonanych przez bobry;
w Balicach: korytowanie potoku przy ul. Topolowej oraz umocnienie potoku przy ul.
Radziwiłłów i przy ul. Wrzosowej; w Bolechowicach: czyszczenie rowów przy ul.
Turystycznej, Nad Potokiem, Jurajskiej, Spokojnej – Gajowej; wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Siedliski; w Brzezince: zabudowa rowu przy ul. Radosnej;
w Karniowicach: umocnienie skarpy i wykonanie odwodnienia wzdłuż ul. Spacerowej oraz odwodnienia ul. Wąwozowej; w Kobylanach: poprawa rowu wraz z udrożnieniem przepustów przy ul. Jana Pawła II, wykonanie
rowu od ul. Kościuszki do ul. Zielone Wzgórze; w Kochanowie: wykonanie 4 przyczółków na przepustach przy ul.
Ogrodowej; w Młynce: umocnienie skarpy przy drodze nr
178 i wykonanie odwodnienia (korytka plus studzienka);
w Niegoszowicach: odwodnienie terenów przy linii kolejowej (ul. Ogrodowa), umocnienie rowu przy ul. Spacerowej,
wyczyszczenie przepustu okularowego i rowu od przejazdu kolejowego w kierunku rzeki Rudawa; w Nielepicach:
ujęcie wód opadowych z ul. Świerkowej – przewiert pod
drogą powiatową, ułożenie korytek ściekowych przy ul.
Nad Wąwozem, wyczyszczenie cieku wodnego na odcinku Przełazek; w Pisarach: pogłębienie rowu odwodnieniowego od boiska w kierunku PKP; w Radwanowicach:
zarurowanie i umocnienie rowu przy ul. Wodnej; w Rudawie: oczyszczenie cieku na działce 552, naprawa przepustu z rur żelbetowych, oczyszczenie i ułożenie korytek
w rowie biegnącym od wiaduktu kolejowego w kierunku ul. Legionów Polskich oraz w rowie przy ul. Kolejowej, odwodnienie ul. Łanowej, odbudowa i umocnienie rowu od ul. Olszynowej; w Rząsce: wyczyszczenie
cieku „Pasternik”; w Zabierzowie: remont odwodnienia
skrzyżowania ul. Leśnej i Cmentarnej, wyczyszczenie
i umocnienie rowu przy ul. Białych Brzóz, wyczyszczenie
rowu i naprawa przepustu w rejonie wiaduktu kolejowego, naprawa śluzy i umocnienie rowu przy ul. Działkowej;
w Zelkowie: odwodnienie przy ul. Turystycznej w Gackach. Prace te zostaną wykonane do dnia 30 września
2020 za kwotę ponad 479 tys. zł.
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