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Nowy program dofinansowania w kwocie do 3000 zł
na zmianę źródła ogrzewania na gazowe.
Prosta procedura. Minimum formalności. Szybka wypłata. Nowy Punkt Informacyjny w Urzędzie Gminy Zabierzów.
Od 1 kwietnia działa w budynku Urzędu Gminy przy Rynku w Zabierzowie punkt informacyjny. Można tu dowiedzieć się, jak skorzystać z dofinansowania na wymianę paleniska
w ramach programów, oferowanych mieszkańcom gminy Zabierzów. Można też pobrać wnioski
dotyczące wszystkich programów i uzyskać pomoc w ich wypełnieniu. Po sprawdzeniu wniosku
przez pracownika Urzędu, składa się dokument od razu na Dzienniku Podawczym i … czeka na
pieniądze. Jeżeli mamy przy sobie dowód osobisty, nr księgi wieczystej nieruchomości i nr konta,
sprawę załatwimy „za jednym podejściem”. Z takiej możliwości korzystają często osoby starsze,
które nie mogą pobrać wniosku ze strony internetowej.
Zależy mi na tym, byśmy oddychali czystym powietrzem i by wymiana pieca nie przysparzała
mieszkańcom trudności – mówi wójt Elżbieta Burtan – dlatego doprowadziłam do uruchomienia
tego punktu w Urzędzie. Zachęcam szczególnie do skorzystania z nowego Programu Gminy Zabierzów, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie w wysokości 3 tysiące złotych dla każdego, kto wymieni stary, nieekologiczny piec - bez konieczności docieplenia budynku, bez zbędnych
formalności. Zapraszam do naszego punktu informacyjnego!

Punkt mieści się na parterze, na prawo od wejścia do Urzędu,
czynny jest od poniedziałku do piątku od 8.00 do 12.00.

Podsumowanie
kontroli palenisk
Urząd Gminy Zabierzów w porozumieniu z Komisariatem Policji w Zabierzowie wykonał łącznie 215 kontroli
domowych palenisk w 2018r. Kolejne
56 kontroli zostało wykonane od początku 2019r. Kontrole prowadzone są pod
kątem spalania odpadów w domowych
kotłach/piecach węglowych. Sprawdzany jest również rodzaj stosowanego paliwa. W przypadku podejrzenia występowania nieprawidłowości pobierane są
próbki do analizy laboratoryjnej. W sezonie grzewczym 2018/2019 zostało pobrane 8 próbek popiołu, w wyniku czego
zostały wykazane 4 nieprawidłowości,
a sprawy zostały skierowane do sądu.
W przypadku ogrzewania budynku
paliwami stałymi apelujemy o stosowanie wysokogatunkowego węgla i suchego drewna (poniżej 20% wilgotności).
Spalanie miału, mułów i flotokoncentratów oraz wszelkiego rodzaju odpadów
jest zakazane i grozi karą grzywny lub
mandatu. Przypominamy, że przy zakupie węgla sprzedawca ma obowiązek
wydania świadectwa jakości paliwa.

Nowy Punkt informacyjny przy
wejściu do UG Zabierzów

7. miejsce gminy Zabierzów
w ogólnopolskim rankingu gmin
3 kwietnia 2019 roku w Warszawie podczas uroczystej gali będącej częścią Zgromadzenia Ogólnego
Związku Powiatów Polskich uhonorowano zwycięzców Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów – edycja 2018, w którym gmina Zabierzów zajęła 7. miejsce.
Ranking organizowany jest od 2003 i oparty jest na zasadzie
bezpłatnego i dobrowolnego uczestnictwa wszystkich samorządów szczebla gminnego i powiatowego.
Warto podkreślić, że gmina Zabierzów już od wielu lat zajmuje miejsca w pierwszej dziesiątce rankingu ZPP.

Kolosalny wzrost cen firm odbierających odpady
– wystąpienie Wójta do UOKiK i Premiera
W związku ze znacznym wzrostem cen oferowanych przez firmy odbierające odpady, w lutym
2019 wójt Elżbieta Burtan skierowała do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawiadomienie o podejrzeniu stosowania praktyk ograniczających konkurencję na lokalnym rynku. Gmina Zabierzów objęta została programem pilotażowym badania ankietowego jako jedna z 34 gmin
w kraju, które zostanie przeprowadzone przez UOKiK. Celem badania jest zdefiniowanie problemów występujących na rynku odbioru odpadów. W sprawie cen firm odbierających odpady Wójt
wystąpiła również do prezesa Rady Ministrów. Dla porównania dodajmy, że od 1 maja w gminie
Zielonki nowe stawki wynoszą: 24 zł za odbiór odpadów segregowanych z domów jednorodzinnych i 32 zł – z bloków oraz 37 zł za odpady zmieszane odbierane z zabudowy jednorodzinnej
i 45 zł – za odpady z bloków.

Prawie 700 tysięcy zł na
dofinansowanie dróg powiatowych
Gmina Zabierzów udzieli pomocy finansowej dla Powiatu Krakowskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie
następujących zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych: przebudowa ul. Niepodległości w Rudawie w zakresie budowy przejścia
dla pieszych w rejonie skrzyżowania z Rynkiem; przebudowa ul.
Jana Pawła II w Zelkowie (budowa chodnika od skrzyżowania z ul.
Sportową w kierunku Białego Kościoła; projekt budowy chodnika
w Brzoskwini od sklepu Lewiatan do przystanku Brzoskwinia Koziary;
projekt budowy chodnika w Brzoskwini od skrzyżowania z drogą
gminną 601713K w stronę Nielepic do ostatnich zabudowań; projekt
skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną w Niegoszowicach;
projekt skrzyżowania ulic Polaczka i Wyspiańskiego z ul. Niepodległości w Rudawie; przebudowa ul. Jurajskiej w Bolechowicach.
Na te inwestycje Gmina Zabierzów udzieli Powiatowi pomocy finansowej w kwocie 694 tys. zł. Gmina Zabierzów występowała do Powiatu
Krakowskiego o znacznie więcej inwestycji na drogach powiatowych,
lecz Powiat poinformował, że nie ma możliwości realizowania większej liczby zadań.

Zagospodarowanie
„Kamieniołomu” w Zabierzowie
„Kamieniołomem” nazywany jest teren kilku działek gminnych
w Zabierzowie, gdzie przed laty wydobywano kamień. Teraz powstaje tu teren rekreacyjny. Część terenu zalana jest wodą, dlatego wielu
mieszkańców proponowało, by urządzić tu kąpielisko. Jednak woda
nie nadaje się do kąpieli. Pozostanie tu więc staw otoczony zielenią.
Zbudowana zostanie drewniana promenada i schody terenowe oraz
obiekty małej architektury. Teren wokół stawu będzie oświetlony
a drewniane altany i kamienny murek zostaną odnowione.
Obecnie prace przy zagospodarowaniu „Kamieniołomu” zaawansowane są w 60%. Przygotowana jest konstrukcja pod promenadę, wykonano już chodniki, droga została utwardzona, przygotowano miejsce
pod ustawienie grilla, montowane są lampy. Niebawem zostanie zasadzona zieleń. Po zakończeniu prac planuje się zainstalowanie monitoringu dla bezpieczeństwa osób, które będą tu wypoczywać oraz dla
ochrony przed niszczeniem tego terenu rekreacyjnego. Termin ukończenia zagospodarowania „Kamieniołomu” w Zabierzowie przewiduje się na połowę czerwca 2019.

Gmina w pełni finansuje wymianę
pieca osobom o niskich dochodach
Program Osłonowy dotyczy osób, które przeprowadzą trwałą
zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na system gazowy oraz spełniają następujące warunki:
1. Posiadają tytuł prawny do budynku wynikający z prawa własności. 2. Zamieszkują w budynku na terenie Gminy Zabierzów.
3. Mają dochód, który nie przekracza kryterium dochodowego
z art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj. 528 zł na osobę w rodzinie
i 701 zł na osobę samotną.
Osoby te w ramach Programu Osłonowego mogą otrzymać
zasiłek celowy na pokrycie kosztów związanych z demontażem
starego źródła ogrzewania, zakupem oraz montażem nowego źródła ogrzewania łącznie z adaptacją instalacji. Ustalenia zakresu
modernizacji u mieszkańców przeprowadza firma Levada z Krakowa wyłoniona przez GOPS. Program Osłonowy realizowany
będzie do końca 2019 roku.
Do tej pory w gminie Zabierzów już u ośmiu rodzin spełniających podane kryteria przeprowadzono ustalenie zakresu modernizacji instalacji c.o. wraz z oszacowaniem przewidywanych
rocznych kosztów ogrzewania gazem. Chętnych na skorzystanie
z Programu Osłonowego było więcej, jednak nie wszyscy mają
uregulowaną sytuację własnościową. Według informacji Gminnego Ośrodka około 150 właścicieli domów w naszej gminie
może starać się o wsparcie w ramach Programu Osłonowego.
Osoby o niskich dochodach, w szczególności te, które nie korzystały do tej pory z pomocy społecznej, a chciałyby wymienić
palenisko, proszone są o zgłoszenie się do Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Zabierzowie, ul. Cmentarna 2.

Opóźni się realizacja projektu
„Czysta Energia Blisko Krakowa”
W jesieni miała rozpocząć się realizacja projektu „Czysta
Energia Blisko Krakowa” (instalacje fotowoltaiczne, kolektory
słoneczne, pompy ciepła, kotły na biomasę). Program obejmuje
gminy: Czernichów, Liszki, Skawina, Świątniki Górne i Zabierzów. Liderem programu jest Lokalna Grupa Działania Blisko
Krakowa, która w marcu ogłosiła przetarg na realizację projektu.
Przetarg został jednak unieważniony i zostanie ogłoszony kolejny. Dlatego opóźni się realizacja tego projektu.

Wybory do Parlamentu Europejskiego- 26 maja 2019 roku
Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w niedzielę,
26 maja 2019r. Lokale wyborcze otwarte będą w godz. 7.00 - 21.00.
Gmina Zabierzów podzielona jest na 22 obwody głosowania.
Siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych nie uległy zmianie w
stosunku do ostatnich wyborów samorządowych - szczegółowy wykaz lokali wyborczych wraz z adresami odnajdą Państwo na stronie
internetowej oraz w treści Obwieszczeń Wyborczych umieszczanych na tablicach informacyjnych we wszystkich Sołectwach.
Ważne terminy:
1. Termin zgłoszenia komisarzowi wyborczemu zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa w dniu 13 maja 2019r.
Zgłoszenia dokonuje się w godzinach pracy delegatury Krajowego Biura Wyborczego: pl. Na Stawach 3, 30-107 Kraków (Uwaga!!! wyłącznie dla Wyborców posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także
Wyborców posiadający orzeczenie organu rentowego).

2. Termin złożenia Wójtowi Gminy wniosku o sporządzenie aktu
pełnomocnictwa upływa w dniu 17 maja 2019 r. Wniosek należy
złożyć w godzinach pracy Urzędu Gminy Zabierzów, Rynek 1, 32080 Zabierzów (Uwaga!!! wyłącznie Wyborcy niepełnosprawni,
o których mowa w części dotyczącej głosowania korespondencyjnego oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą
75 lat).
3. Termin złożenia Wójtowi oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa upływa w dniu 24 maja 2019r. Oświadczenie należy złożyć
w godzinach pracy Urzędu Gminy Zabierzów, Rynek 1, 32-080 Zabierzów.
4. Termin złożenia Wójtowi Gminy Zabierzów wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, upływa w dniu 21 maja 2019r. Wniosek należy złożyć
w godzinach pracy Urzędu Gminy Zabierzów.
5. Termin złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia o prawie
do głosowania poza miejscem stałego zamieszkania upływa w dniu
24 maja 2019r. o godz. 14.00. Wniosek należy złożyć w Urzędzie
Gminy Zabierzów, Rynek 1, 32-080 Zabierzów.

Bezpłatna rehabilitacja w Klubie
Senior+ w Zabierzowie
Nieodpłatne zajęcia rehabilitacyjne dla mieszkańców naszej
gminy odbywają się w Klubie Senior+ przy ul. Kolejowej 11 na
pierwszym piętrze dawnego budynku Urzędu Gminy w czwartki
i piątki w godzinach: 8.00, 9.00, 10.00 i 11.00. W zajęciach indywidualnych i grupowych (w grupach ośmioosobowych) mogą
uczestniczyć osoby powyżej 60 roku życia, nieaktywne zawodowo. Zajęcia prowadzone są przez dwójkę uprawnionych rehabilitantów. Osoby chętne powinny zgłosić się do Klubu Senior+
z zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych.
Zaświadczenia takie wydają lekarze rodzinni. Wzór zaświadczenia
można pobrać ze strony internetowej GOPS lub od p. Jadwigi Kalemby w godz. od 9.00 do 14.00, ul. Kolejowa 11 w Zabierzowie,
tel. 696 836 747. Warto też zapisać się do Klubu Senior+ ze względu na odbywające się tu wykłady, warsztaty i spotkania tematyczne. Zajęcia odbywają się 4 razy w tygodniu: w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od 10-tej do 14-tej. Informacje o wydarzeniach
w Klubie można znaleźć na stronie internetowej GOPS Zabierzów
lub w gablotach przed budynkiem przy ul. Kolejowej 11.

Gospodarka odpadami – warunki
zwolnienia z opłat za dzieci
Od 2013 tj. od wejścia w życie nowego systemu odbioru odpadów obowiązywała zasada, że wypełniając deklarację o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie wpisywało
się w niej trzeciego i kolejnego dziecka. Za trzecie i kolejne dziecko nie wnosiło się opłaty.
W zmienionej w styczniu 2015 roku i obecnie obowiązującej
ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zwolnienie
z opłaty dotyczy rodzin, w których dochód nie przekroczy kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
a więc 528 zł na osobę w rodzinie. W deklaracji należy wpisać
wszystkie dzieci, także te, za które przysługuje zwolnienie z opłat.
Starając się o zwolnienie z opłat należy do deklaracji dołączyć zaświadczenie z GOPS w Zabierzowie o wspomnianych wyżej dochodach oraz dokumenty ze szkoły poświadczające fakt pobierania
nauki przez dzieci. Chodzi o to, że zwolnienie z opłat za trzecie
i kolejne dziecko dotyczy rodzin, w których pierwsze i drugie
dziecko a także kolejne (te, za które nie wnosimy opłaty) uczą się
w szkole i są w wieku do 18 roku życia lub w szkole wyższej i nie
przekroczyły 25 roku życia. Takie dokumenty należy składać dwa
razy w roku: do 31 stycznia i do 31 października.

Trwa remont willi w Kochanowie
Willa w Kochanowie to zabytkowy, drewniany dworek myśliwski książąt Lubomirskich. W ramach konkursu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego dotyczącego ochrony zabytków,
Gmina Zabierzów otrzymała dofinansowanie w wysokości 130 tys.
zł na remont willi. W dniu 11 marca podpisano umowę z wyłonioną
w przetargu Firmą Konserwatorską BASZTA z Krakowa na wykonanie II etapu remontu konserwatorskiego willi w Kochanowie. Koszt
remontu wyniesie prawie 2 mln 900 tys. zł. Ma się on zakończyć do
15.11.2019.
Prace remontowe zalecił konserwator zabytków. Gmina Zabierzów wykonała projekt konserwatorski. Pierwszy etap prac, który
został wykonany w zeszłym roku obejmował remont cokołu, belki
podwalinowej i fundamentów zewnętrznych.
Etap II obejmuje między innymi: wykonanie prac rozbiórkowych,
remont, renowację i zabezpieczenie konstrukcji, remont dachu, renowację elementów snycerskich, odtworzenie stolarki zewnętrznej
okiennej i drzwiowej, wykonanie elewacji, odtworzenie schodów zewnętrznych, wykonanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Obecnie
trwają prace rozbiórkowe i naprawa konstrukcji oraz konserwacja elementów snycerskich.

Nowe place zabaw z unijnymi
dofinansowaniami
W konkursie Urzędu Marszałkowskiego, w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich przyznano Gminie Zabierzów po około 44,5 tys. zł na budowę siłowni zewnętrznej i street workoutu (parku
linowego) w Szczyglicach, rozbudowę placu zabaw w Rząsce, budowę placu zabaw w Karniowicach i budowę siłowni zewnętrznej
w Balicach. Obecnie przygotowywane są przetargi na wyłonienie wykonawców tych prac.
W Szczyglicach powstanie siłownia zewnętrzna i street workout,
minigolf, stolik szachowy, ustawione będą ławki i kosze na śmieci,
stojaki na rowery. Powstaną chodniki – dojścia i oświetlenie terenu.
Na placu zabaw w Rząsce zainstalowane zostaną trzy trampoliny.
W Karniowicach zaplanowano budowę boiska wielofunkcyjnego
wraz z infrastrukturą: oświetleniem, piłkochwytami, budowę placu
zabaw wraz z ogrodzeniem, budowę siłowni zewnętrznej, chodników
– dojść i oświetlenie terenu.
W Balicach powstanie siłownia zewnętrzna wraz z instalacją
oświetlenia parkowego.
Wszystkie te inwestycje zostaną wykonane w bieżącym roku.

Remonty dróg
Bezpłatna sterylizacja i kastracja
zwierząt
Krakowska Fundacja Pomocy Zwierzętom „Stawiamy na
Łapy” prowadzi akcję bezpłatnej kastracji i sterylizacji psów
i kotów, będących pod opieką osób o niskich dochodach. Zabiegi
te ograniczają bezdomność zwierząt oraz zapobiegają chorobom.
Aby wziąć udział w akcji, należy skontaktować się z Fundacją telefonicznie lub mailowo i przedstawić swoją sytuację materialną.
Fundacja wyraża zgodę na bezpłatny zabieg np. jeśli właściciel psa
lub kota ma niższe dochody niż 2 tys. zł, lub jest członkiem wielodzietnej rodziny, albo opiekuje się kilkoma zwierzętami. Nazwisko
takiego właściciela Fundacja przekazuje do Lecznicy dla zwierząt
przy ul. Krakowskiej w Zabierzowie i tam należy udać się ze swoim pupilem. Kontakt z Krakowską Fundacją Pomocy Zwierzętom:
tel. 505 052 892 lub akcje@stawiamynalapy.pl

W Zabierzowie oddano do użytku ul. Leśną. Przebudowano odcinek o długości ok. 190 metrów: umocniono skarpy, powstała nowa
konstrukcja jezdni z warstwami bitumicznymi, jest nowa nawierzchnia
i chodnik, zbudowano kanalizację opadową.
Zakończył się remont ul. Klubowej w Rząsce. Obejmował wymianę konstrukcji jezdni wraz z budową kanalizacji opadowej, budowę chodnika i utwardzenie kostką betonową pobocza.
Zakończono budowę odcinków chodnika przy ul. Rostworowskich w Niegoszowicach. Miejscami ulica została poszerzona, wybudowano kanalizację deszczową.
Trwają prace na ul. Oświecenia w Rząsce. Na długości około
140 metrów zostanie wyremontowana jezdnia i chodnik oraz zostaną
wymienione krawężniki.
Kończą się prace na placu przy ośrodku zdrowia w Rząsce.
Została wykonana nawierzchnia z ozdobnej kostki, odwodnienie
i oświetlenie. Na placu odbywać się będą uroczystości i różne imprezy, a także będzie on służył jako parking.

Budujemy, remontujemy
Zakończono remont budynku wiejskiego w Niegoszowicach. Remont obejmował wykonanie posadzki,
wymianę drzwi i wyremontowanie schodów do piwnicy.
Wyremontowano budynek komunalny w Kobylanach: pomieszczenie dla jednostki OSP i instalację c.o.
Zakończyły się bieżące remonty w szkołach w Kobylanach i Nielepicach.
W Zelkowie trwają prace przy rozbudowie Szkoły
Podstawowej. Wykonano rozbiórkę części budynku i kolidującej sieci. Prowadzone są prace ziemne.
Do stanu developerskiego doprowadzono budynek
zaplecza sportowego przy boisku klubu sportowego
Topór Aleksandrowice. To zakończenie II etapu budowy. Kolejnym będzie ogłoszenie przetargu na prace wykończeniowe i zagospodarowanie terenu. Przetarg planuje się w maju.
Rozpoczęto prace przy budowie zaplecza sportowego
przy ul. Spokojnej w Bolechowicach. Obecnie wykonywana jest przebudowa kolidującej infrastruktury.

Wakacyjne remonty szkół
Jak co roku, podczas wakacji przeprowadzone zostaną remonty szkół i świetlic w naszej gminie. Z wyłonionymi wykonawcami już w kwietniu podpisano umowy.
W dniu 15.04.2019 podpisano umowę na przeprowadzenie remontu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym
w Rząsce. Zakres prac obejmuje: demontaż części ścian
działowych, wykonanie ścian działowych z betonu komórkowego, wymianę wykładzin podłogowych na wykładziny z PCV, wymianę stolarki drzwiowej, remont
dylatacji, roboty malarskie – wykończeniowe, wymianę
oświetlenia sali gimnastycznej, naprawę okładziny z płytek na cokole elewacji szkoły.
Podpisano też umowę na remont Szkoły w Brzoskwini. Odnowiona zostanie podłoga parkietowa i wymalowane pomieszczenia klasowe.
Przeprowadzony będzie również remont w Szkole
w Balicach. Zostanie wymalowana klatka schodowa
i trzy pomieszczenia klasowe.
Została też podpisana umowa na wykonanie remontu
świetlicy w Więckowicach. Remont obejmie malowanie
pomieszczeń socjalnych i kompleksowe odnowienie sali
zebrań.

„Biała sobota” - 15 czerwca
w Bolechowicach
Pierwsza w tym roku - w cyklu akcji profilaktycznych - „Biała sobota” zorganizowana została 6 kwietnia
w Szkole Podstawowej w Zabierzowie przy ul. Kolejowej. Akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem
mieszkańców gminy. Z badań USG tętnic szyjnych
i żył kończyn dolnych skorzystało 70 osób, z USG piersi
i tarczycy – 93 osoby, z USG jamy brzusznej – 45 mieszkańców. Ponadto wykonywano EKG, pomiar ciśnienia
i poziomu cholesterolu. Następna „Biała sobota” zaplanowana jest na 15 czerwca w Szkole Podstawowej
w Bolechowicach. Przeprowadzone będą te same badania oraz dodatkowo - wykonywane przez lekarza pulmonologa - badania spirometryczne.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego
Przygotowywany jest przetarg na rozbudowę oświetlenia ulicznego w gminie Zabierzów w 2019 roku. Są już wykonane projekty, a po wyłonieniu w przetargu wykonawcy będzie można rozpocząć prace. Planuje się instalację lamp
ulicznych i postawienie słupów: w Bolechowicach przy ul. Jurajskiej, w Balicach przy ul. Krótkiej i Jurajskiej oraz przy ul. Wrzosowej, w Brzeziu przy ul.
Łąkowej, w Kobylanach przy ul. Dworskiej, w Kochanowie przy ul. Leśnej,
w Młynce przy drodze krajowej 79 i przy drodze gminnej (działki nr 160 i 130),
w Niegoszowicach przy ul. Widokowej, w Nielepicach przy ul. Świerkowej
i ul. Zakątek, w Pisarach przy ul. Lipowej i Siedleckiego, w Radwanowicach
przy ul. Ogrodowej i placu zabaw, w Rudawie przy ul. Siedleckiego i Olszynowej, w Ujeździe przy ul. Świerkowej i Widokowej, w Zabierzowie przy drodze
nr działki 215 (Nad Rudawą), w Zelkowie przy ul. Jana Pawła II (w rejonie
przepompowni) i przy boisku piłkarskim.
Zaprojektowane lampy LED będą mieć możliwość zaprogramowania
zmniejszenia natężenia światła o określonych godzinach. Rozbudowa oświetlenia ma zostać wykonana do końca tego roku.
W dniu 14.03.2019 została podpisana umowa na wykonanie projektów kolejnych odcinków oświetlenia ulicznego. Ma powstać 10 projektów dla: Brzezia, Karniowic, Kochanowa, Pisar, Rząski, Więckowic i Zabierzowa.

Rozpoczęły się prace melioracyjne
Po pierwszym nierozstrzygniętym przetargu na prace melioracyjne, przetarg
ogłoszono po raz drugi. Z wyłonioną w nim firmą Elis ze Szczygłowa w dniu
09.04.2019 podpisana została umowa. Przewidziano w niej wykonanie 34 zadań
w poszczególnych miejscowościach gminy za kwotę około 700 tys. zł. Firma
rozpoczęła już prace. Wykonano modernizację stawu w Aleksandrowicach,
umocnienie rowu przy ul. Wierzbowej między Balicami i Szczyglicami oraz
umocnienie rowu w Niegoszowicach za ALSALem w kierunku PKP. W maju
planuje się wykonanie kanalizacji deszczowej przy osiedlu w Pisarach oraz
umocnienie skarpy przy ul. Szkolnej w Kobylanach.

Płaskorzeźba do kapliczki w Zabierzowie
Przy ul. Krakowskiej w Zabierzowie znajduje się murowana kapliczka słupowa z 1835 roku, w której kiedyś umieszczona była płaskorzeźba przedstawiająca Matkę Boską. Płaskorzeźba trafiła do Muzeum Etnograficznego w Krakowie. W kapliczce natomiast znalazł się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej.
Ten oleodruk jednak z latami ulegał zniszczeniu. Teraz w oparciu o zachowane
elementy i historyczne materiały zostanie odtworzona pierwotna drewniana
płaskorzeźba, która umieszczona będzie w kapliczce jesienią tego roku. Urząd
Gminy Zabierzów wystąpił o dofinansowanie tego przedsięwzięcia w ramach
programu „Kapliczka”, realizowanego przez Urząd Marszałkowski.

Inwentaryzacja azbestu
Do końca czerwca na terenie Gminy Zabierzów, przeprowadzana będzie
inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest (eternit) w nieruchomościach
osób fizycznych i prawnych. Inwentaryzację prowadzi Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja z siedzibą w Ustroniu. Przedstawiciele firmy posiadają
pisemne upoważnienia wydane przez Wójta Gminy Zabierzów.
Zarządcy obiektów, w których występują ukryte formy azbestu, proszeni są
o zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Gminy tel. 12 283 07 55, 12 285 21 16,
sekretariat@zabierzow.org.pl lub bezpośrednio do firmy Eko-precyzja, e-mail:
biuro@eko-precyzja.eu.
Przeprowadzona inwentaryzacja pozwoli pozyskać finansowe środki zewnętrzne na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zabierzów.
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