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Gmina Zabierzów na 5. miejscu
w Polsce w Rankingu Samorządów
gazety „Rzeczpospolita”
8 października 2018 roku
w Warszawie Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta
Burtan odebrała z rąk
byłego premiera RP Jerzego Buzka dyplom za
zajęcie 5. miejsca w Rankingu Samorządów gazety „Rzeczpospolita”.
Ranking jest organizowany przez „Rzeczpospolitą”
już od 14 lat. Warto przypomnieć, że w 2014 roku,
w 10. jubileuszowej edycji
rankingu gmina Zabierzów
otrzymała nagrodę specjalną – Najlepszy Samorząd
X-lecia.
Ranking Samorządów jest prestiżowym, ogólnopolskim plebiscytem, którego celem jest wskazanie najlepiej zarządzanych miast i gmin w Polsce. Nagradzane są te samorządy, które najlepiej dbają o rozwój gminy i podniesienie
jakości życia swoich mieszkańców, zgodnie z regułami odpowiedzialności
i bezpieczeństwa finansowego. Wysoka pozycja w rankingu, którą uzyskała
gmina Zabierzów, to bez wątpienia powód do dumy.

Program Czyste Powietrze - wsparcie finansowe
do wymiany pieców, docieplenia domów
i instalacji odnawialnych źródeł energii
Od 19 września 2018 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie prowadzi nabór wniosków w ramach programu
Czyste Powietrze. Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem
jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skierowany
jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub
osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Możliwe jest uzyskanie wsparcia finansowego m. in. na: wymianę starego
kotła grzewczego (warunek konieczny), docieplenie domu, wymianę okien
i drzwi czy instalację odnawialnych źródeł energii (w formie preferencyjnej
pożyczki). Wysokość dofinansowania zależy od miesięcznego dochodu na
osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy.
Kontakt w sprawie programu: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Kanonicza 12, Kraków, tel. 12 422 94
90 wew. 2, email: czyste.powietrze@wfos.krakow.pl
O zasadach programu Czyste Powietrze mieszkańcy dowiedzieli się podczas spotkania informacyjnego, które odbyło się w Brzezince.

Usuwanie składowiska
odpadów w Zabierzowie
Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan zapewniła usunięcie około 715 ton odpadów nielegalnie składowanych/
magazynowanych w Zabierzowie, przy ul. Nad Wodą. Do
tej pory na realizację tego zadania przeznaczono kwotę
384 999, 99 zł. – pochodzącą z rezerwy budżetowej dot.
zarządzania kryzysowego. Wójt z uwagi na znaczne zagrożenia dla okolicznych mieszkańców, w szczególności: zanieczyszczenia środowiska (wody, powietrza, gleby), pożarowe oraz sanitarne zamierza usunąć wszystkie nielegalnie składowane/ magazynowane odpady, dlatego wystąpił
z wnioskiem do Rady Gminy Zabierzów o dodatkowe
środki finansowe na ten cel.
Skąd wzięły się tam śmieci?
Śmieci były związane z działalnością firmy, której
ten teren został oddany przez Starostę Krakowskiego
w użytkowanie wieczyste. Zezwolenia na działalność
firmy w zakresie transportu i odzysku odpadów wydał
Starosta Krakowski w dniu 6 lipca 2007 (znak decyzji:
OS.AM.7634-57/07). W zezwoleniu dopuszczono prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów stanowiących odzież oraz tekstylia. Natomiast w dniu 13
stycznia 2015 roku, Starosta Krakowski wydał kolejne
zezwolenie na przetwarzanie odpadów stanowiących
odzież i tekstylia (znak decyzji: OS.I.6233.106.2014.AM).
W wyniku tego procesu powstawać miały odpady papieru
i tektury, metali żelaznych, metali nieżelaznych, tworzyw
sztucznych i gumy oraz inne odpady z mechanicznej obróbki. Poza tym, na początku bieżącego roku firma zaczęła
dodatkowo gromadzić odpady różnego pochodzenia - doprowadzając tym samym do powstania nielegalnego składowiska, zagrażającego mieszkańcom i środowisku. Wójt
Gminy Zabierzów już w maju bieżącego roku powiadomił o zaistniałej sytuacji dot. nielegalnego składowania/
magazynowania odpadów Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Komendanta Komisariatu Policji w Zabierzowie, Prokuratora Okręgowego
w Krakowie, Starostę Krakowskiego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Wójt Gminy Zabierzów przeprowadził wnikliwe postępowanie administracyjne w sprawie nielegalnie składowanych/magazynowanych odpadów, które zakończone
zostało wydaniem decyzji administracyjnej, w której został wyznaczony termin usunięcia odpadów przez właściciela firmy do dnia 13.09.2018r. Po tym terminie Wójt po
uprzednim zwołaniu Gminnego Zespołu ds. Zarządzania
Kryzysowego podjął decyzję o przystąpieniu do usuwania
nielegalnie składowanych/ magazynowanych odpadów.
Usunięcie odpadów to nie koniec działań Wójta. Kolejnym krokiem będzie odzyskanie od firmy z ul. Nad Wodą
do której należały śmieci zwrot kosztów ich usunięcia.

Przebudowa centrum Kobylan
W dniu 26.09.2018 podpisano umowę z firmą WANTA
z Tokarni na przebudowę ulic Jana Pawła II, św. Floriana
i Krakowskiej w Kobylanach. Prace polegają na kompleksowej przebudowie jezdni (wraz z konstrukcją drogi), budowie kanalizacji deszczowej i budowie chodnika. Łączna
długość przebudowywanych ulic to ok. 270 m. W wyniku
tych prac skorygowana zostanie geometria skrzyżowania
w Kobylanach. Termin zakończenia inwestycji to15.11.2018
a jej koszt wyniesie 1 mln 129 tys. zł.

Gmina dofinansuje remonty
na drogach powiatowych
Współfinansowanie zadań drogowych na drogach powiatowych w gminie Zabierzów realizowane jest w ramach
tzw. Inicjatyw Samorządowych (IS) oraz w ramach tzw.
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).
Spośród wniosków złożonych do Zarządu Dróg Powiatu
Krakowskiego przez Gminę Zabierzów, ZDPK zakwalifikował do realizacji jeszcze w 2018 roku: modernizację drogi powiatowej w Brzoskwini; przebudowę ul. Jurajskiej
w Bolechowicach; przebudowę ul. Niepodległości w Rudawie w zakresie dokumentacji projektowej i wykonania
chodnika i przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania
z Rynkiem. W ramach ZIT mamy we współpracy z Powiatem Krakowskim dwa projekty: budowa systemu ścieżek
rowerowych i ciągów pieszo – rowerowych w ciągu drogi
powiatowej od Aleksandrowic do skrzyżowania z drogą
wojewódzką w Balicach przy autostradzie A4 oraz rozbudowa drogi powiatowej na odcinku od granicy Krakowa do
skrzyżowania z drogą wojewódzką w Balicach przy autostradzie A4 wraz z budową mostu na Rudawie w Szczyglicach i oświetleniem – etap I.

Rozbudowa szkoły w Brzeziu
Planowana jest rozbudowa szkoły i przedszkola
w Brzeziu. Przewiduje się nadbudowę w części zachodniej
budynku, od strony drogi. W nadbudowie mają być zlokalizowane dwie klasy lekcyjne po ok. 40 m kwadr. oraz dwie
pracownie techniczne z zapleczem (fizyczna i biologiczno
– chemiczna) po ok. 50 m2. Od strony wschodniej ma zostać
dobudowana świetlica o powierzchni ok. 60 m2. Obecnie
trwają czynności rozstrzygania przetargu na opracowanie
koncepcji architektonicznej rozbudowy szkoły. Do przetargu wpłynęło 11 ofert.

Plany zagospodarowania
przestrzennego gminy
Obecnie na etapie uzyskania zgody na przeznaczenie
nierolnicze w Ministerstwie Rolnictwa jest 11 miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego - dla sołectw:
Brzezinka, Brzoskwinia, Karniowice, Kobylany, Młynka,
Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa
i Więckowice. Miejscowy plan obszaru „Plebanki – las”
jest na etapie pozyskiwania materiałów wyjściowych do
projektu. Plan obszaru „Zabierzów – Osiedle Sienkiewicza”
jest na etapie sporządzania projektu planu, przed opiniowaniem i uzgodnieniami.

Przebudowa dachu budynku
w Brzoskwini
Przeciekający dach pokryty papą na budynku komunalnym wielofunkcyjnym w Brzoskwini wymieniany jest na nowy, który pokryty zostanie dachówką ceramiczną. W dniu 3 września podpisano umowę z firmą Martinex
ze Spytkowic na przebudowę dachu budynku komunalnego wraz z instalacją
odgromową w Brzoskwini. Stare pokrycie zostało już zdjęte, wykonywane
są wieńce okalające. Koszt tej inwestycji to ponad 350 tys. zł, a ma ona zostać wykonana do końca października.

Dodatkowe remonty dróg gminnych
Po zakończeniu I etapu remontu dróg gminnych, w ramach którego wykonano naprawy kompleksowe 35 odcinków dróg gminnych, Urząd Gminy
Zabierzów zlecił wykonanie robót uzupełniających. Wyremontowane zostaną
nawierzchnie następujących dróg gminnych: ul. Kulki w Brzeziu, ul. Brzozowa w Brzeziu, ul. Jurajska boczna w Bolechowicach, ul. Ruczaj w Nielepicach, ul. Podkamycze w Balicach, ul. Ojcowska w Zelkowie, ul. Zofii Tetelowskiej w Radwanowicach i ulica wewnątrz os. Parkowego w Balicach.
O ile pozwolą warunki atmosferyczne, wszystkie prace zostaną wykonane
w bieżącym roku.

Ścieżki rowerowe nad Rudawką
Urząd Gminy Zabierzów ogłosił przetarg na opracowanie koncepcji dla
zagospodarowania działek wzdłuż potoku Rudawka w Rudawie w zakresie
budowy ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą.
Mają tu powstać ścieżki rowerowe, spacerowe i dydaktyczne, kładki nad
potokiem, elementy małej architektury. Planuje się nasadzenie zieleni niskiej
i wysokiej. Projekt będzie dotyczył działek nr 217/6, 342 i 3/2 w Rudawie,
które mają zostać przejęte przez Gminę od Krajowego Ośrodka Wspierania
Rolnictwa.

Więcej środków na remont
ul. Siedliski w Bolechowicach
Do pierwszego przetargu na remont ul. Siedliski w Bolechowicach nie
wpłynęła żadna oferta. Kwota przeznaczona w budżecie Gminy na tę inwestycję tzn. 960 tys. zł okazała się zbyt niska, by zainteresować wykonawców. Przedmiot zamówienia obejmował przebudowę jezdni wraz z budową
chodnika i kanalizacji deszczowej na odcinku 564 m. W dniu 7 września
przetarg unieważniono. By kolejny przetarg mógł przynieść pozytywny rezultat, zwiększono środki na tę inwestycję o 773 tys. zł. Urząd Gminy ogłosił
obecnie przetarg, którego rozstrzygnięcie nastąpi 16.10.2018. Zakres prac
pozostał niezmieniony, a termin ich ukończenia planuje się na 31.05.2019.

Gmina Zabierzów na 4. miejscu
w rankingu gmin MISTiA 2018
Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji wspólnie z Głównym Urzędem Statystycznym przygotował i opublikował wyniki
dziewiątej edycji Rankingu Gmin Małopolski 2018. Gmina Zabierzów zajęła
4. miejsce spośród 179 ocenianych małopolskich gmin.
Celem rankingu jest przede wszystkim prezentacja jakości życia Małopolan, a tym samym ocena skuteczności działania władz lokalnych. Ranking
Gmin Małopolski wyłania i promuje gminy wyróżniające się pod względem
rozwoju społeczno-gospodarczego. Wyniki rankingu oparte są o dane zebrane przez Urząd Statystyczny w Krakowie. Ocenie poddano małopolskie
gminy z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza
i Tarnowa.

Więcej na rozbudowę szkoły
w Zelkowie i środki na
przychodnię w Zabierzowie
Podczas sesji Rady Gminy uchwalono podniesienie
kwoty na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Zelkowie
z 3,5 mln zł do kwoty 5 mln 597 tys. zł z podziałem na wydatkowanie w kolejnych latach: 500 tys. zł w roku 2018, 1,5
mln w 2019, 1,5 mln zł w 2020 oraz 2 mln zł w 2021 roku.
Na wykonanie projektu przychodni – ośrodka zdrowia
w Zabierzowie postanowiono przeznaczyć 50 tys. zł w 2018
roku i 50 tys. zł – w 2019 roku.

Powstają tereny rekreacyjne
w Brzezince, Szczyglicach,
Kobylanach, Karniowicach,
Rząsce i Bolechowicach
Trwają prace przy zagospodarowaniu terenu przy zbiorniku przeciwpożarowym w Brzezince. Powstaje tu teren
rekreacyjny, zasadzone zostaną rośliny, ustawione ławki
i – pierwszy w naszej gminie, stolik do gry w szachy na
świeżym powietrzu. Chęć gry w szachy wyraziła grupa starszych mieszkańców.
Dobiegają końca prace przy zagospodarowaniu działki
rekreacyjnej przy ul. Sportowej w Szczyglicach. Wykonano
oczko wodne, powstały alejki o nawierzchni z kostki brukowej oraz o nawierzchni tłuczniowej, na śnieg i zimę czeka
górka saneczkowa.
Zakończono urządzanie terenu rekreacyjnego przy
oczku wodnym w Kobylanach. Uporządkowano teren
wokół pomniejszonego oczka wodnego. Wykonano alejki
dla pieszych, została postawiona drewniana wiata, posiano
trawę.
Dobiegają końca prace przy budowie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z oświetleniem
w Karniowicach. Boisko ma powierzchnię ok. 725 m2.
Przed końcem października powstanie boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej tzw. Orlik o powierzchni ok.
1500 m kwadr. w Rząsce.
W Bolechowicach kończą się prace przy zagospodarowaniu działki przy stawie. Wykonano elementy dekoracyjne, budowana jest fontanna: w wannie – niecce o średnicy
6 m ustawiony zostanie potężny głaz – o wysokości 1,80 m,
ze szczytu którego będzie spływać woda do niecki. Uruchomienie fontanny planuje się na początek listopada.

Lipa w Bolechowicach
nie będzie pomnikiem
przyrody
Podczas Sesji Rady Gminy Zabierzów w dniu
28.09.2018 podjęto uchwałę o zniesieniu statusu pomnika
przyrody dla lipy drobnolistnej znajdującej się na działce
prywatnej w Bolechowicach. Decyzja ta umożliwi usunięcie drzewa z uwagi na jego zły stan zdrowotny oraz zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia. Lipa utraciła też
wartości przyrodnicze i krajobrazowe.

Wybory Samorządowe - 21 października
W dniu 21 października 2018 r. odbędą się wybory samorządowe, w których będziemy wybierać Wójta Gminy Zabierzów (zgłosiło się 3 kandydatów), Radnych Gminy Zabierzów (5 Komitetów Wyborczych zgłosiło w sumie 103 kandydatów na Radnych), Radnych Powiatu Krakowskiego (6 Komitetów zgłosiło w sumie 30 kandydatów), Radnych Sejmiku Województwa
Małopolskiego (13 Komitetów zgłosiło w sumie 96 kandydatów)

Lokale wyborcze są otwarte w godzinach 7.00-21.00.
Wyborca otrzyma 4 karty do głosowania. Głosowanie odbywa się poprzez umieszczenie znaku „x” lub innego znaku składającego się z co najmniej dwóch przecinających się linii w kratce umieszczonej przy nazwisku
wybranego kandydata. Wyborca musi umieścić znak w taki sposób aby linie
przecinały się w środku kratki. Głos będzie ważny jeżeli postawimy znak wyłącznie przy jednym nazwisku kandydata na każdej z 4 kart do głosowania.

Bezpieczna nawierzchnia
i ogrodzenie placu zabaw
na Rynku w Zabierzowie
Na Sesji Rady Gminy Zabierzów w dniu 18.09.2018 na wniosek Wójt
Elżbiety Burtan podjęto uchwałę o przeznaczeniu środków na wykonanie
bezpiecznej nawierzchni i ogrodzenia placu zabaw na płycie Rynku w Zabierzowie. Zadania te zostaną wykonane do 15 listopada.

Kostka brukowa na placu targowym
w Zabierzowie
Na 2019 rok planowana jest dalsza modernizacja i rozbudowa placu targowego przy skrzyżowaniu ul. Kalwaryjskiej i Krakowskiej w Zabierzowie.
Stara część placu została w ubiegłym roku wyłożona kostką brukową, a po
przeciwnej stronie ul. Kalwaryjskiej urządzono parking. Dalsza rozbudowa
placu targowego będzie obejmowała wyburzenie budynku na działce nabytej przez Gminę Zabierzów przy ul. Kalwaryjskiej oraz wyłożenie tej części
placu kostką brukową.

Kompleksowe odwodnienie drogi
w Młynce
Droga gminna w Młynce - na terenie sołectwa Rudawa przechodzi
w ul. Kalwaryjską. Podczas ulewy droga i nawet okoliczne działki są zalewane wodą. Obecnie w trakcie sporządzania jest projekt przebudowy tej
drogi wraz z kompleksowym jej odwodnieniem. Projekt ma być ukończony
jeszcze w 2018 roku, a następnie droga na terenie sołectwa Młynka i Rudawa
zostanie przebudowana.

Kwota 3,5 mln zł na drogę Na Skały
w Brzoskwini
Podczas Sesji Rady Gminy Zabierzów w dniu 12.10.2018 Wójt Elżbieta
Burtan złożyła projekt zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy.
Projekt obejmuje m. in. zapewnienie środków finansowych na rozbudowę
drogi gminnej – działka nr 538 w Brzoskwini, zwanej drogą Na Skały. Środki podniesione do wysokości 3,5 mln zł umożliwią wykonanie inwestycji
w latach 2019 i 2020.

Budujemy, remontujemy
W dniu 4.10.2018 podpisano umowę na przebudowę ul. Krzemionki w Brzezince. Prace
obejmują budowę chodnika najazdowego i kanalizacji deszczowej na łącznym odcinku ok.
220 m. Koszt inwestycji to ok. 330 tys. zł, a termin jej zakończenia zaplanowano na połowę
listopada.
W Szczyglicach trwają końcowe prace przy budowie chodnika wraz z odwodnieniem
wzdłuż ul. Nad Potokiem i ul. Długiej.
Trwa przebudowa ul. Leśnej w Zabierzowie. Zostanie zmieniona konstrukcja drogi, powstanie chodnik na odcinku ok. 180 m i kanalizacja deszczowa.
Wykonano chodnik wzdłuż ul. Podkamycze w Balicach o długości ok. 70 m oraz w Ujeździe wzdłuż ul. Jurajskiej przy sklepie Lewiatan wraz z kanalizacją opadową, także o długości
ok. 70 m.
W listopadzie powstanie w Ujeździe wiata ze sceną, gdzie będą mogły odbywać się imprezy kulturalne. Wiata z drewna z ozdobnymi elementami będzie mieć 6,5 m długości i 4,5 m
szerokości, usytuowana zostanie za boiskiem piłkarskim.
W Nielepicach wykonano ścieżkę tłuczniową łączącą staw z ul. Sosnową. Ma ona ok. 100
m długości i 2 m szerokości.
Do końca listopada wykonane zostaną uzupełniające prace melioracyjne. Prowadzone będą
w Kobylanach, Balicach i Niegoszowicach.

Protest przeciwko budowie nowego pasa startowego
na lotnisku w Balicach
W dniu 19 października o godz. 17-tej na rondzie przed lotniskiem w Balicach odbędzie
się protest mieszkańców przeciw budowie nowego pasa startowego na lotnisku oraz przeciwko startom i lądowaniom samolotów w godzinach nocnych, tzn między 22-gą a 6 rano.
W proteście uczestniczyć będą członkowie stowarzyszenia Przyjazne Lotnisko, którzy od dawna angażują się w tę sprawę. O liczny udział w proteście zaapelowała podczas Sesji Rady Gminy Zabierzów Wójt Elżbieta Burtan.

Pielgrzymka strażaków do Łagiewnik
W niedzielę 21 października druhowie z OSP gminy Zabierzów udadzą się na tradycyjną pielgrzymkę do Łagiewnik. W ubiegłych latach strażacy z rodzinami odwiedzali sanktuarium św. Faustyny w Łagiewnikach, obecnie po raz pierwszy uroczystość odbędzie się
w sanktuarium św. Jana Pawła II przy ul. Totus Tuus. Pielgrzymka strażaków połączona będzie
z obchodami 40. rocznicy powołania kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Apostolską. Mszę
św. będzie celebrował ks. kardynał Stanisław Dziwisz.

Gmina Zabierzów w czołówce Rankingu
Zrównoważonego Rozwoju JST
Gmina Zabierzów znalazła się wśród 5 gmin gmin wiejskich, najdynamiczniej zwiększających liczbę osób pracujących w latach 2003-2017, w tegorocznej - XVI edycji Rankingu
Zrównoważonego Rozwoju JST. Uroczyste ogłoszenie wyników rankingu odbędzie się podczas konferencji „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Jednostek Samorządu Terytorialnego” w dniu 15 października 2018 roku w Sali Kolumnowej Sejmu RP.
Organizatorami konferencji są: Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
Sejmu RP, Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.
Ranking Zrównoważonego Rozwoju JST, przygotowywany pod kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka powstaje w oparciu o 16 wskaźników, obejmujących trzy obszary rozwoju:
gospodarczy, społeczny oraz ochronę środowiska. Ranking opracowany jest na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Lokalnych) i obejmuje swym zakresem
wszystkie jednostki samorządowe w Polsce, w podziale na gminy miejskie, miejsko-wiejskie,
wiejskie oraz miasta na prawach powiatu.

Ćma bukszpanowa
atakuje rośliny
w naszej gminie
Do Europy ćma dotarła już ponad 10
lat temu, ale w Polsce została zaobserwowana dopiero w 2016 roku. Motyl przybył
do nas najprawdopodobniej wraz z roślinami przywożonymi zza granicy i od razu
zaczął pustoszyć nasze ogrody, działki
i parki. Gąsienice zjadają bukszpan. Dorosły owad jest dość duży i ma brązowe lub
biało-brązowe skrzydła. W takim stadium
nie jest groźny dla roślin, gdyż nie odżywia się liśćmi bukszpanu. Dorosła samica
składa jednak na nich swoje liczne, żółte jaja, z których wylęgają się następnie
kolorowe, żarłoczne gąsienice. Zaraz po
wylęgu z wielkim zapałem przystępują do
zjadania liści i w krótkim czasie pozostawiają po sobie rozległe gołożery. W ciągu
roku może być aktywnych kilka pokoleń
owadów. Zaatakowane przez szkodnika
krzewy wyglądają bardzo nieestetycznie,
a czasem nawet całkiem zamierają, dlatego owad może zniszczyć całe bukszpanowe żywopłoty lub dorodne okazy.
Ćma Azjatycka (Cydalima perspectalis)
jest kolejnym gatunkiem owada niepochodzącym z naszego kraju, przybyła do
Polski z krajów azjatyckich (Indie, Chiny,
wschodnia Rosja). Oficjalnie nie ma jeszcze polskiej nazwy, lecz potocznie nazwano ją ćmą bukszpanową.
Z uwagi na liczne zapytania użytkowników ogrodów kierowane do Wydziału
Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami UG Zabierzów, przekazujemy kilka
wskazówek, jak walczyć z tym owadem:
- można stosować mechaniczne zwalczanie żerujących gąsienic (otrzepywanie na
rozłożoną folię, zbiór ręczny),
- zaatakowane przez owada krzewy
bukszpanu można opryskiwać wodnym
roztworem preparatu MOSPILAN 20 SP,
KarateZeon, Decis AL., Dyspenser Feromonowy CDP (według zaleceń producenta),
- ścięte podczas pielęgnacji roślin gałązki
lub usunięte całe rośliny można wysuszyć
(nie w bezpośrednim sąsiedztwie zdrowych roślin), a następnie unieszkodliwić,
- można również stosować pułapki feromonowe.
Zniszczonych krzaków bukszpanu nie
wolno palić ze względu na obowiązujące
w tym zakresie przepisy. Krzak po wycięciu staje się odpadem biodegradowalnym
i należy go zapakować do odpowiedniego
worka na odpady biodegradowalne i wystawić w dniu odbioru odpadów lub zagospodarować na własnej działce.
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