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Praca Urządu Gminy Zabierzów
w czasie pandemii
W związku z trwającą sytuacją epidemiologiczną, Urząd
Gminy Zabierzów będzie do odwołania funkcjonował na dotychczasowych zasadach.
Rozmowy z mieszkańcami przeprowadzane są w bezpieczny sposób, w maseczkach, na parterze Urzędu, gdzie przygotowano specjalnie zabezpieczone stanowiska bezpośredniej
obsługi stron. Osobiste stawiennictwo w Urzędzie Gminy
oraz w GZEAS w Zabierzowie jest możliwe wyłącznie
po dokonaniu wcześniejszej, telefonicznej rezerwacji wizyty.
Rezerwacja wizyt nie dotyczy obsługi kasowej (w budynku przebywać mogą w tej sprawie maksymalnie 2 osoby) oraz sporządzania aktów zgonu (w budynku przebywać
może w tej sprawie maksymalnie 1 osoba).
Jednak podstawową formą załatwiania spraw urzędowych nadal pozostaje komunikacja elektroniczna
(mail: zabierzow@zabierzow.org.pl) lub telefoniczna.
Przy wejściu głównym do budynku Urzędu Gminy Zabierzów, GZEAS, SCKiP oraz PUK Zabierzów Sp. z o.o.
umieszczona została Skrzynka Podawcza, w której można
pozostawić, w sprawach niecierpiących zwłoki, wnioski/podania/dokumenty w formie papierowej.
Płatności z tytułu podatków i opłat należnych Gminie Zabierzów można dokonywać przelewem na indywidualne konto
bankowe podane na decyzji podatkowej lub zawiadomieniu
w sprawie wysokości opłaty z tytułu odbioru odpadów.

Telefon do Urzędu Gminy Zabierzów:
12 285 21 16;
e-mail: zabierzow@zabierzow.org.pl

Dobiega końca budowa wyjazdu
z Niegoszowic na drogę krajową
w kierunku Krzeszowic
Dobiega końca rozbudowa drogi krajowej nr 79, polegająca na budowie skrzyżowania tej drogi z projektowaną drogą gminną nr 601652K w Kochanowie wraz z budową sieci
oświetlenia ulicznego i budową odwodnienia. Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ponad dwa lata temu
rozpoczęła przebudowę drogi dojazdowej z Niegoszowic do
drogi krajowej. Jednak inwestycja nie została zakończona, wykonano wyjazd na Kraków, a pozostawiono zamknięty wyjazd
na Krzeszowice. Niebawem zostanie on otwarty, ponieważ
GDDKiA kończy właśnie przebudowę tego skrzyżowania.
Inwestycja ta umożliwi kierowcom wyjazd zarówno w stronę
Krakowa jak i Krzeszowic. Ponadto droga dojazdowa zostanie
przejęta przez Gminę Zabierzów od GDDKiA jako droga gminna
w Kochanowie.

Nowy program „Moja Woda”
Do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody
opadowe lub roztopowe będzie można otrzymać z nowego programu
„Moja Woda”, ogłoszonego przez Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Łączny budżet przeznaczony na ten cel czyli łagodzenie skutków suszy w Polsce, to 100 mln zł do wykorzystania w latach 2020-2024. Program zakłada powstanie 20 tys. przydomowych instalacji, które pozwolą
na zaoszczędzenie 1 mln m3 wody rocznie.
Nabór wniosków prowadzony będzie przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w lipcu 2020r.
Informacje na temat dofinansowania można uzyskać na stronie internetowej Funduszu pod adresem: http://nfosigw.gov.pl.

Podsumowanie roku szkolnego w obliczu
trwającej pandemii koronawirusa
Rok szkolny 2019/2020 był rokiem trudnym dla uczniów, rodziców
i nauczycieli. Jednocześnie był to rok przyśpieszonego kursu korzystania
z narzędzi multimedialnych wykorzystywanych w zdalnym nauczaniu.
Zdalne nauczanie to korzyści, ale i nieodwracalne zmiany w kontaktach społecznych. Jedno jest pewne i taką opinię wyraża większość uczestników zdalnego nauczania - kontakty osobiste i spotkania są niezbędne
w życiu każdego z nas.
Pomimo możliwości powrotu na zajęcia w szkole i przedszkolu, skorzystało z tej formy niewielu uczniów z naszej Gminy. Do przedszkoli
uczęszcza około 13% wszystkich przedszkolaków, w klasach I-III w zajęciach w szkole uczestniczy około 11% uczniów, a z konsultacji w szkole
skorzystało około 15% uczniów głównie z klas VIII.
Egzaminy klas VIII odbyły się w dniach 16 do 18 czerwca 2020 r.,
wyniki znane będą w lipcu. Egzaminy przebiegły bez zakłóceń, z zachowaniem wymaganych środków bezpieczeństwa.
Zakończenie roku szkolnego będzie odmienne niż zawsze. Uczniowie
będą odbierać świadectwa indywidualnie lub w małych grupach, z zachowaniem dystansu społecznego. Wszystkim na pewno brakować będzie
wspólnego przeżywania radości z rozpoczętych wakacji.
Mimo to życzymy uczniom, rodzicom i nauczycielom dobrego wypoczynku wakacyjnego, mile spędzonych chwil i rozpoczęcia nowego roku
szkolnego na wspólnym spotkaniu wszystkich, bez obowiązujących obecnie ograniczeń.

Dofinansowanie inwestycji na
drogach powiatowych
Wielokrotnie mieszkańcy zwracają się do Urzędu Gminy
z prośbą o przeznaczenie środków z budżetu na remont jakiegoś odcinka drogi powiatowej lub budowę chodnika wzdłuż
takiej drogi. Jeśli chodzi o współpracę ze Starostwem Powiatowym, to Gmina Zabierzów może dofinansowywać tylko te
inwestycje na drogach powiatowych, które Starostwo zamierza realizować. Tego typu propozycji Urząd Gminy Zabierzów
składa wiele, lecz tylko niektóre z nich akceptuje Powiat.
W roku 2020 będzie realizowana wspólnie przez Powiat
i Gminę Zabierzów budowa chodnika w Zelkowie przy ul.
Jana Pawła II od ul. Pod Krzyżem w kierunku ul. Widokowej.
Gmina dofinansuje tę inwestycję kwotą ponad 286 tys. zł.
Kilkakrotnie Gmina Zabierzów zwracała się do Powiatu
z inicjatywą wsparcia budowy małego odcinka chodnika oraz
przejścia dla pieszych na drodze powiatowej na odcinku Bolechowice – Brzezie, aby bezpieczne było dojście do sklepu
Lewiatan. Powiat wstępnie zaakceptował tę inwestycję, lecz
później z niej się wycofał. Tak więc na jej realizację trzeba
będzie jeszcze poczekać.
W bieżącym roku, Powiat miał też zająć się przebudową
skrzyżowania drogi wyjazdowej z Niegoszowic z drogą powiatową łączącą Brzezinkę z Rudawą oraz przebudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 2122K (na odcinku ul. Długa
– ul. Krakowska) z drogą gminną nr 601713K – ul. Tenczyńskich wraz z budową chodnika w Brzoskwini. Jednak Powiat
poinformował, że wycofuje się z realizacji tych inwestycji
z powodu opóźnień projektowych.

Centrum kultury i rynek
w Rudawie
W Rudawie w budynku centrum kultury wykonano już instalacje oraz tynki wewnętrzne. Na placu, od strony północnej wokół istniejących budynków: poczty, sklepu Lewiatan
i biblioteki została wykonana nawierzchnia, powstał też zespół
parkingów. Od strony południowej budynku centrum kultury
znajdzie się taras wychodzący na teren zielony.
W części rekreacyjnej, czyli pomiędzy ul. Polaczka a tzw.
końską drogą zbudowana zostanie altana, miejsce na grill, powstanie wgłębiony plac w kształcie elipsy wyłożony kostką
z betonowymi siedziskami wokół elipsy, a w środku niej będzie miejsce na ognisko. Tu trwają obecnie prace. Całość zadania ma zostać ukończona przed końcem 2020 roku.
W otoczeniu rynku w Rudawie znajdują się dwie drogi:
wspomniana tzw. końska droga (przejście piesze łączące Rynek z ul. Młyńską) oraz dojście od drogi powiatowej – ul. Niepodległości do skweru Ks. Bukowińskiego. Gmina Zabierzów
zleciła już wykonanie dokumentacji projektowej tych dwóch
odcinków. Ma ona powstać jeszcze w tym roku, a przebudowę
ich planuje się w następnych latach.

Gmina Zabierzów do 2030!
Podziel się swoją opinią!
W ramach prac nad Strategią Rozwoju Gminy Zabierzów
do 2030 przygotowaliśmy ankietę, która pomoże nam dowiedzieć się jak oceniają Państwo obecną sytuację w gminie
oraz wyznaczyć priorytetowe kierunki działania na kolejne
lata. Ankieta będzie dostępna do 10 lipca 2020 na stronie
www.zabierzow.org.pl.
Zapraszamy do wypełnienia ankiety!

Nowe zasady odbioru odpadów
Podczas Sesji Rady Gminy Zabierzów w dniu 29 maja 2020 radni
podjęli kilka ważnych uchwał. Dwie z nich dotyczyły odbioru odpadów:
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w tym zakresie oraz
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zabierzów.
Nad projektami tych uchwał pracowała Komisja Doraźna składająca się
z pięciu radnych. Najważniejsze zmiany w porównaniu do obecnego systemu odbioru odpadów, które obowiązywać będą od 31 grudnia 2020 to
zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów biodegradowalnych (np. trawa, liście, obierki z warzyw i owoców). Te bioodpady w przyszłym roku
odbierane będą w zabudowie jednorodzinnej raz na dwa tygodnie przez
cały rok. W zabudowie wielorodzinnej w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada bioodpady odbierane będą raz na tydzień, a w okresie od 1 grudnia
do 31 marca – raz na dwa tygodnie.
Mieszkańcy, którzy posiadają kompostowniki i będą w nich gromadzić
bioodpady, mogą w przyszłości spodziewać się zwolnienia z części opłaty
za odbiór odpadów. Nad wielkością tych obniżek opłat pracuje obecnie
Komisja Doraźna.
Kolejna zmiana dotyczy opisywania kubłów na pozostałości z segregacji. Na kubłach obowiązkowo będzie trzeba podać adres nieruchomości.
Zmieni się też liczba worków do segregacji odpadów dostarczanych
mieszkańcom. Właściciel nieruchomości otrzyma na wymianę po dwa
worki koloru: żółtego dla tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, niebieskiego dla papieru, zielonego dla szkła, brązowego
dla odpadów biodegradowalnych oraz dodatkowo po dwa worki każdego
koloru na każde kolejne rozpoczęte 4 osoby, jeśli daną nieruchomość zamieszkuje powyżej czterech osób.
Do tej pory mieszkańcy mieli problemy z oddawaniem odpadów
w postaci strzykawek, igieł itp. Gmina zapewni odbiór tego typu odpadów
– które powstają w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania
produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi. Odpady te przyjmowane będą w wyznaczonych
ośrodkach zdrowia oraz aptekach.
Z pełną treścią podjętych uchwał można zapoznać się w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Zabierzów.

Remonty szkół podczas pandemii
i wakacji
Wykonany został bieżący remont w budynku szkoły w Brzeziu, gdzie
pomalowano pomieszczenia klasowe. Drobne prace remontowe zostały
przeprowadzone też w otoczeniu szkoły.
Zakończył się remont schodów wejściowych w budynku przedszkola
przy ul. Sportowej w Zabierzowie.
W starej części szkoły w Brzoskwini zostały naprawione rynny.
Kolejne remonty budynków szkolnych prowadzone będą podczas
wakacji i zakończą się przed pierwszym dzwonkiem. 28 maja podpisano
umowę z firmą Eurocomplex z Krzeszowic na remont w budynku szkoły w Rząsce. W ramach zadania wyremontowane zostaną pomieszczenia:
sekretariatu, dyrektora, wicedyrektora, pedagoga, WC dla personelu, WC
chłopców, fragmentu korytarza - łącznik do szatni. Zakres prac obejmuje:
wykonanie wymiany podłóg laminowanych w sekretariacie i gabinetach
dyrektorów, malowanie ścian i sufitów, wymianę kratek wentylacyjnych,
wymianę grzejników C.O, wymianę okładzin ściennych i podłogowych
z płytek ceramicznych w WC. Koszt remontu wyniesie 62,5 tys. zł.
Rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie remontu sanitariatów
w budynku szkoły przy ul. Kolejowej w Zabierzowie.
Podpisano umowę na wykonanie wymiany oświetlenia w salach lekcyjnych w istniejącym budynku szkoły przy ul. Szkolnej w Zabierzowie.
Została podpisana też umowa na wykonanie ekspertyzy posadowienia budynku szkoły przy ul. Kolejowej w Zabierzowie. Ekspertyza określi
przyczynę powstawania uszkodzeń posadzki na parterze. Wyniki ekspertyzy znane będą przed końcem 2020 roku.

Przyłbice dla seniorów
Firma SMA Magnetics sp. z o.o. z Zabierzowa
podarowała przyłbice ochronne dla uczestników Klubu Senior+ w Zabierzowie i Środowiskowego Domu
Samopomocy w Radwanowicach oraz dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Obecnie przepisy nakładają zarówno na prowadzących zajęcia jak i też na uczestników obowiązek
zakrywania ust i nosa przy pomocy części odzieży,
maseczki lub też kasku ochronnego. Ten ostatni okazuje się być najbardziej praktyczny w trakcie kilkugodzinnych zajęć.
Przekazane przyłbice ochronne zostały zaprojektowane oraz wykonane na drukarce 3D przez pracowników R&D w SMA Magnetics z Zabierzowa.

Rehabilitacja dla seniorów
Zajęcia aktywności ruchowej prowadzone przez
Centrum Masażu i Rehabilitacji „Rehabilis” powracają do Klubu Senior+ w Zabierzowie przy ul. Kolejowej. Zajęcia będą kontynuowane w małych 3 - 5
osobowych grupach według następujących zasad:
- we wtorki w zajęciach biorą udział wyłącznie osoby
korzystające z pozostałych zajęć klubowych (w poniedziałki lub piątki). Grupy rozpoczynają 50 minutowe zajęcia o godzinach: 07:50, 8:50, 9:50 oraz 10:50;
- w czwartki w zajęciach biorą udział wyłącznie osoby korzystające dotychczas tylko z zajęć ruchowych.
Grupy rozpoczynają 50 minutowe zajęcia o pełnych
godzinach: 8:00, 9:00, 11:00. W zajęciach o godzinie
10:00 bierze udział wyłącznie grupa z Brzoskwini.
Osoby ćwiczące zachowują między sobą wymagany dystans, a preferowanym środkiem ochrony
osobistej jest przyłbica. Po każdej z grup używany
sprzęt jest dezynfekowany. Na sali zapewniony jest
płyn do dezynfekcji oraz woda mineralna w jednorazowych opakowaniach.
Z uwagi na ograniczenie liczby ćwiczących zapisy na zajęcia przyjmuje Kierownik Klubu p. Jadwiga
Kalemba telefonicznie: 696 836 747 lub mailowo:
j.kalemba@zabierzow.org.pl<mailto:j.kalemba@zabierzow.org.pl>
Pierwszeństwo udziału w zajęciach mają osoby,
które wypełniły deklaracje udziału w zajęciach Klubu
do marca bieżącego roku.

Zdalna Szkoła w Gminie
Zabierzów +
Kolejny grant na zakup sprzętu
Gmina Zabierzów pozyskała drugi grant z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w ramach
konkursu grantowego „Zdalna Szkoła +” na kwotę 74
979,00 zł przeznaczony na zakup sprzętu komputerowego.
Środki grantu pozwolą na zakup pomocy dydaktycznych w postaci laptopów i oprogramowania
z przeznaczeniem dla szkół – najbardziej potrzebujących nauczycieli i uczniów, w tym z rodzin wielodzietnych, którzy nie posiadają sprzętu komputerowego.

Wnioski o świadczenie 300+, zasiłek
rodzinny oraz fundusz alimentacyjny
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie informuje, że wnioski na nowy okres świadczeniowy (dotyczy zasiłków rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia 300+) można składać od 1 lipca 2020 r. wyłącznie
w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy PUE ZUS, Emp@tia: https://
empatia.mpips.gov.pl , ePUAP oraz wybranych systemów bankowych, natomiast
w wersji papierowej od 1 sierpnia 2020 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zabierzowie, ul. Cmentarna 2 w godzinach: poniedziałek od 7:00 do
17:00, wtorek-piątek od 7:00 do 16:00.
Zachęcamy wszystkich do złożenia wniosku w formie elektronicznej, ponieważ
jest to najszybszy sposób na kontynuację wypłaty świadczeń.
GOPS Zabierzów przypomina również, że nie ma konieczności składania
od 1 lipca wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+,
gdyż aktualny okres zasiłkowy trwa do 31 maja 2021. Wnioski na okres zasiłkowy 2021/2022 będzie można składać w formie elektronicznej od 1 lutego 2021,
a w formie papierowej od 1 kwietnia 2021.

Stypendia motywacyjne dla uczniów
Do 31 lipca uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
uczęszczający do szkół poza Gminą Zabierzów, mogą składać wnioski
o stypendium motywacyjne jeśli mają ocenę zachowania: - wzorową w przypadku
uczniów szkół podstawowych; - bardzo dobrą lub wzorową i średnią ocen z bieżącego
roku szkolnego co najmniej 4,0 w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych.
Uchwała Nr XLVIII/477/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 maja 2010 r.
w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla
dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zabierzów” (t.j. Dz. Urz. Woj. Małop. 2020 r.
poz. 3922) i wzory wniosków są na stronie www.gzeas.zabierzow.org.pl
Uczniowie szkół podstawowych samorządowych i niepublicznych,
uczęszczający do szkół na terenie Gminy Zabierzów, nie składają wniosków
o stypendium motywacyjne, ponieważ ich wyniki nauczania za bieżący rok
szkolny, zgodnie z w/w uchwałą, przesyłają do GZEAS Dyrektorzy szkół.

Wątpliwości dotyczące budowy masztu
telekomunikacyjnego w Zabierzowie
Z inicjatywy Wójta Gminy Zabierzów Radni przyjęli rezolucję, w której wyrażają zaniepokojenie powstającą budowlą przy torach kolejowych przy ul. Kolejowej w Zabierzowie, gdzie powstaje maszt infrastruktury systemu łączności GSM-R
dla podsystemów radiowych – dla potrzeb linii kolejowej nr 133, obejmujący wieżę
wraz z odgromnikiem oraz z zespołem anten, kontenerem technologicznym z klimatyzatorem i urządzeniami sterującym.
Mieszkańcy są zaniepokojeni tym faktem, ponieważ istnieją obawy, że tego
typu instalacje mogą mieć negatywne skutki dla zdrowia ze względu na emitowane
przez nie silne pole elektromagnetyczne. Dodatkowo będzie to również niezbyt estetyczna budowla, która wpłynie na pogorszenie ładu przestrzennego.
Wobec powyższego Wójt Gminy oraz Radni w przyjętej rezolucji wzywają do
wyjaśnienia tej sprawy przez inwestora i przedstawienie szczegółowych informacji na temat realizowanej inwestycji, a zwłaszcza ustalenia jej wpływu w zakresie
skutków oddziaływania na zdrowie i życie mieszkańców, a także na środowisko.

Rozbudowa Drogi do Skał w Brzoskwini
Trwa rozbudowa tzw. Drogi do Skał w Brzoskwini (ul. Jurajska). Rozbudowa
przeprowadzona zostanie na odcinku ok. 823 m 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,
korytek ściekowych betonowych, zatoki postojowej dla samochodów osobowych
i mijanki, 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.

Budujemy, remontujemy
Do końca listopada będzie realizowana umowa na dostawę
i montaż znaków drogowych pionowych oraz wykonywanie oznakowania poziomego (malowanie pasów) a także montaż słupków,
luster drogowych i barierek zabezpieczających. Te działania realizowane są w miarę potrzeb zgłaszanych przez sołtysów poszczególnych miejscowości.
Dobiegają końca prace melioracyjne zaplanowane na 2020 rok.
Obecnie trwają czynności rozstrzygania przetargu na wykonanie
projektu odwodnienia ul. Słonecznej w Zabierzowie i wykonania
przejścia nad potokiem w ciągu ul. Akacjowej w Balicach.
Wykonany został remont świetlicy środowiskowej w Rząsce.
Odświeżono ściany i naprawiono uszkodzone posadzki.
W budynku komunalnym w Bolechowicach dostosowano pomieszczenie pozostałe po nieistniejącym już sklepie dla potrzeb
biblioteki. W ten sposób biblioteka, która zajmowała dotąd jedno
pomieszczenie zyskała drugie, gdzie mogą odbywać się spotkania
i wieczorki tematyczne.
Trwają prace malarskie w budynku OSP w Brzezince.
Ogłoszono przetarg na kontynuowanie zagospodarowania parku w Szczyglicach. W parku powstaną alejki asfaltowe i z kostki
brukowej oraz elementy małej architektury. Planuje się też rozbudowę oświetlenia parkowego.
Ogłoszono także przetarg na zagospodarowanie terenu na
zasypanym niegdyś stawie w Balicach. Mają powstać tu alejki
z nawierzchnią z kostki brukowej i elementy małej architektury.
Będzie to kontynuacja prac z 2019 roku.
Trwa budowa budynku zaplecza sportowego klubu Wisła Rząska. Przy boisku powstaje budynek parterowy, o kubaturze prawie 1500 m3, który będzie zapleczem socjalnym klubu. Powstały
już ściany budynku, a obecnie trwają prace przy budowie dachu.
W najbliższym czasie budowa zostanie doprowadzona do stanu surowego otwartego, całość prac przy budowie zaplecza sportowego
ma zostać ukończona do 1 grudnia 2020. Koszt inwestycji wyniesie
ponad 1,2 mln zł.

Rozpoczęła się rozbudowa
oświetlenia ulicznego

Trwa remont dróg gminnych
Zakończył się I etap remontu dróg gminnych, w ramach którego
wyremontowano 12 odcinków nakładek: w Balicach, Bolechowicach, Burowie, Kobylanach, Karniowicach, Nielepicach, Więckowicach, Zelkowie i poszerzono drogę w Aleksandrowicach.
Koszt tych remontów wyniósł ok. 700 tys. zł. Remont nawierzchni
bitumicznych dróg gminnych publicznych i wewnętrznych obejmuje
wykonanie nawierzchni bitumicznych wraz z wyrównaniem warstw
podbudowy drogi i elementami odwodnienia.
Obecnie rozpoczyna się drugi etap remontu nawierzchni dróg, który będzie mieć znacznie większy zasięg. W dniu 25 maja podpisano
umowę z wyłonioną w przetargu firmą PRODIM z Krakowa na wykonanie II etapu remontu dróg gminnych. Zaplanowano 24 zadania,
kosztem 2 mln 86 tys. zł. Ten etap obejmuje następujące odcinki dróg:
Balice: ul. Pięciu Stawów, działka 544/1, ul. Radziwiłłów boczna, ul.
Urocza/Wrzosowa, Brzezie: działki nr 60/2, 60/5, 61/3, oraz ul. Zarzecze, Brzezinka: ul. Turystyczna, Brzoskwinia: działka nr 133, Karniowice: ul. Widokowa i Na Gaj, Kobylany: ul. Leśna, Nielepice: ul.
Dębowa, Pisary: ul. Akacjowa, Radwanowice: ul. Wodna, Rudawa:
ul. Nad Rudawką i ul. Płk Zielonki, Rząska: ul. Klubowa, Ujazd: ul.
Graniczna/Kluczwody oraz ul. Różana, Zabierzów: ul. Białych Brzóz,
ul. Mostowa/Spokojna, oraz ul. Radosna, Zelków: ul. Słoneczna.

Zagospodarowanie działek
w Balicach i Szczyglicach
Trwają czynności rozstrzygania przetargu na zagospodarowanie
działek nr 216/8 i 216/3 w Balicach oraz działki 199/1 w Szczyglicach. Będzie to kontynuacja prac z 2019 roku.
Na działkach w Balicach wykonana zostanie nawierzchnia z kostki brukowej wraz z obrzeżami betonowymi, zaplanowano utworzenie
terenów zielonych, montaż koszy na śmieci i ławek parkowych, budowę rozdzielni zasilania imprez plenerowych, ułożenie rur ochronnych pod przyszłe oświetlenie parkowe.
Zagospodarowanie działki nr 199/1 w Szczyglicach obejmie wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na istniejącej podbudowie
o powierzchni prawie 500 m kwadr., wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową i obrzeżami betonowymi oraz drenażu.
Na nawierzchni z kostki brukowej będzie miejsce pod altanę i strefę
szachową. Zaplanowano też montaż elementów małej architektury:
ławek, koszy na śmieci, altany i stolika do gry w szachy. Powstaną
także tereny zielone oraz zainstalowane zostaną stanowiska oświetlenia parkowego.

W dniu 3 czerwca podpisano umowę z wyłonioną w przetargu
firmą – Zakład Wykonawstwa Elektroenergetycznego z Krakowa
na rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zabierzów
w 2020 roku. Rozbudowa oświetlenia to ustawienie nowych słupów i umieszczenia na nich punktów świetlnych. Latarnie ustawione będą w następujących miejscowościach:
Bolechowice, ul. Zielona – boczna; Bolechowice, ul.
Turystyczna; Bolechowice, ul. Jurajska; Brzezinka,
ul. Krakowska; Kobylany, ul. Dworska; Młynka, dz.
nr: 139/2, 139/4, 139/6 i 160/2; Nielepice, ul. Zakątek;
Zelków, ul. Krakowska. Koszt inwestycji to 243,5 tys.
Promowanie niskoemisyjnych strategii - realizacja programu
zł, a termin jej zakończenia – 30 listopada 2020.
niskiej emisji w zakresie wymiany palenisk domowych na terenie
Jednak termin zakończenia robót przez wykonawcę
gminy Zabierzów - etap II
na zlecenie Urzędu Gminy nie jest równoznaczny z terminem zaświecenia się lamp. Po zainstalowaniu oświeCel projektu: Poprawa jakoci powietrza na terenie gminy Zabierzów
tlenia rozpoczyna się proces dostarczania energii elekpoprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeñ oraz gazów cieplarnianych
trycznej przez firmę Tauron Dystrybucja do wykonanego
dziêki wymianie starych palenisk domowych na nowe, ekologiczne systemy
oświetlenia. W umowach Tauron Dystrybucja zastrzega,
ogrzewania.
że proces ten może trwać do 2 lat. Najczęściej podłączeBeneficjent: Gmina Zabierzów
nie lamp następuje w terminie krótszym. W niektórych
przypadkach wielomiesięczny czas oczekiwania na rozbłyśnięcie lamp budzi niepokój mieszkańców, lecz Urząd
Gminy nie ma wpływu na skrócenie tego terminu.
www.mapadotacji.gov.pl
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