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Umowa na remont tzw. „trasy Balickiej”
z Krakowa do Balic podpisana!
W dniu 12.07.2019 r.
w siedzibie Starostwa Powiatowego Wójt Gminy
Zabierzów Elżbieta Burtan wzięła udział w podpisaniu umowy na rozbudowę drogi powiatowej na
odcinku od granicy miasta
Krakowa do skrzyżowania z drogą wojewódzką
w Balicach przy autostradzie A4 (ul. Balicka
w Rząsce i Krakowska
w Szczyglicach). Sygnatariuszami umowy był dyrektor ZDPK Łukasz Wróblewski oraz przedstawiciel wykonawcy. Przy tej okazji starosta Wojciech Pałka podkreślał doskonałą współpracę
z gminą Zabierzów.
Gmina Zabierzów na ten cel przeznaczyła w formie pomocy dla Powiatu Krakowskiego
kwotę 1 692 225,23 zł.
Realizację inwestycji o wartości blisko 6,5 miliona złotych, w systemie zaprojektuj i wybuduj
wykona firma RAF-KOP. Projekt jest współfinansowany ze środków UE w kwocie ok. 3,2 miliona
złotych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie jest projektem partnerskim,
w którym Powiat Krakowski i Gmina Zabierzów współfinansują inwestycję w równych częściach
tj. po 1 692 225,23 zł.
W ramach tej inwestycji będzie wymieniona nawierzchnia i podbudowa jezdni, zostanie wybudowany chodnik, ścieżka rowerowa, kanalizacja deszczowa oraz nowe oświetlenie. Przypomnijmy,
że w ciągu tej drogi został już wybudowany nowy most na rzece Rudawa w Szczyglicach. Teraz
stary most będzie wyremontowany i przystosowany do przejazdu rowerów.

Zaproszenie na Gminne Dożynki A.D. 2019
– 25 sierpnia na Rynku w Zabierzowie
Wójt Gminy Zabierzów oraz Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów serdecznie
zapraszają na Dożynki Gminne, które odbędą
się w niedzielę 25 sierpnia 2019 r. na Rynku
w Zabierzowie.
Program uroczystości dożynkowych rozpocznie się o godz. 11:00 Mszą Świętą w kościele parafialnym w Zabierzowie, podczas
której poświęcone zostaną dary naszych pól.
Podczas święta plonów stoły będą obfitować w regionalne przysmaki przygotowane
przez Koła Gospodyń Wiejskich, Kluby Seniora a stoiska tradycyjnego rzemiosła artystycznego zaproszą na warsztaty.
Tegoroczne dożynki wzbogaci biesiada
góralska, występy sceniczne oraz koncert zespołu KRYWAŃ. Na zakończenie zaplanowano zabawę taneczną z zespołem Players.

Absolutorium
dla Wójt Elżbiety
Burtan
Zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym, przed uchwaleniem absolutorium dla wójta gminy,
wójt przedkłada radnym w terminie do 31 maja raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie
działalności w roku poprzednim
w szczególności realizację programów i strategii oraz uchwał rady
gminy, a także sprawozdania finansowe i sprawozdanie z wykonania
budżetu. Takie dokumenty przedłożyła radnym Gminy Zabierzów
wójt Elżbieta Burtan. Radni na Sesji
w dniu 27 czerwca pozytywnie rozpatrzyli raport o stanie
Gminy
Zabierzów,
jednogłośnie podjęli uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania,
zatwierdzili następnie sprawozdania finansowe i sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy za
rok 2018 oraz podjęli uchwałę
o udzieleniu absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu.
Plan dochodów Gminy Zabierzów w 2018 roku zrealizowany
został w 102,02%, tzn. w kwocie
ponad 128 mln zł. Na uwagę zasługuje fakt, że 31% dochodów ogółem
stanowiły wpływy z PIT (podatku dochodowego osób fizycznych)
i były one w 2018 roku wyższe
o 14% w porównaniu z rokiem poprzednim. Plan wydatków zrealizowano w kwocie prawie 140 mln zł,
tzn. w 97,21% planu. Wydatki majątkowe planowane na kwotę 29.5
mln zł zrealizowano w kwocie 28,6
mln zł, tj. 96,75% planu. Z rozliczenia wykonania budżetu wynika,
że Gmina na koniec roku wypracowała „wolne środki z lat ubiegłych”
w kwocie ponad 5,3 mln zł. Środki
te będą mogły być wykorzystane
w roku 2019 na realizację dodatkowych zadań lub też na pokrycie wyższych kwot na zaplanowane zadania
w związku z podnoszeniem cen za
usługi budowlane.

Program „Czyste powietrze”
Poza programami realizowanymi przez Gminę Zabierzów,
mieszkańcy mogą otrzymać dotację na wymianę palenisk także
w ramach programu „Czyste powietrze” za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Program skierowany
jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy
budynku jednorodzinnego. Maksymalny możliwy koszt, od którego
liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeśli koszty realizacji inwestycji
przekroczą 53 tys. zł., dodatkowe koszty mogą być dofinansowane
w formacie pożyczki. Minimalny koszt kwalifikowany projektu to
7 tys. zł. Program przewiduje dofinansowania m. in. na: wymianę
starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup
i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu,
docieplenie przegród budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych
i inst. fotowoltaicznej), montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Infolinia WFOŚiGW (czynna w godzinach 8.0015.00): 502 073 066, e-mail: czyste.powietrze@wfos.krakow.pl
Dnia 24 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Gminy Zabierzów została
wygłoszona prelekcja przez doradcę energetycznego WFOŚiGW
w sprawie programu „Czyste powietrze”. Po skończeniu prelekcji
każdy z uczestników miał możliwość uzyskania indywidualnych
porad. Obecnie o programie „Czyste powietrze” oraz o innych możliwościach otrzymania dotacji na wymianę paleniska mieszkańcy
mogą dowiedzieć się w punkcie informacyjnym w Urzędzie Gminy
Zabierzów. Punkt informacyjny znajduje się przy wejściu do Urzędu Gminy, p. 0.1A i jest czynny od 8.00 do 12.00 w dniach pracy
Urzędu.

Zabierzów laureatem konkursu
„Małopolska Wieś 2019”!
Bardzo nam miło poinformować, że sołectwo Zabierzów zostało wyróżnione w konkursie Województwa Małopolskiego „Małopolska Wieś 2019” w kategorii „Nowatorska Małopolska Wieś”.
Oficjalne wręczenie wyróżnienia nastąpi we wrześniu, a nagroda
finansowa jaką otrzyma Zabierzów to 20 000 złotych.
Konkurs odbywał się w trzech kategoriach: najpiękniejsza wieś
(w tej kategorii w zeszłym roku tryumfowały Bolechowice), nowatorska wieś oraz małopolska wieś w sieci. Zgłoszenie sołectwa Zabierzów do konkursu nastąpiło już w kwietniu. Spośród wszystkich
kandydatur z całej Małopolski komisja konkursowa wytypowała
najlepsze zgłoszenia do wizji w terenie, która w Zabierzowie odbyła
się pod koniec maja. Członkowie komisji mogli zobaczyć m.in. zagospodarowanie Rynku oraz ratusz, pływalnie, Park&Ride, boisko
i zaplecze AP Kmity Zabierzów, kamieniołom, Eximius Park i Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów. Komisji
bardzo podobała się pracownia ceramiczna. Cenne było spotkanie
z osobami prowadzącymi i uczestnikami, nie tylko zajęć ceramicznych ale i innych – seniorami i dziećmi.
Więcej informacji na temat konkursu oraz relację z oficjalnego
wręczenia nagrody będziemy publikować na stronie www.zabierzow.org.pl.

Melioracje do końca września
Przewidziane na bieżący rok prace melioracyjne zostały wykonane do tej pory w 60%. Roboty wykonano w Młynce, Kobylanach,
Pisarach, Burowie, Kleszczowie, częściowo – w Balicach i Rudawie. W sierpniu planowane są melioracje w Brzeziu, Karniowicach
i kończone będą prace w Rudawie. Wszystkie prace melioracyjne na
terenie naszej gminy zostaną wykonane do końca września.

Od 1 sierpnia - wnioski
o świadczenie dobry start 300+,
500+, zasiłek rodzinny oraz fundusz
alimentacyjny – w formie papierowej
W lipcu wnioski o świadczenie wychowawcze 500+, dobry start
300+, zasiłek rodzinny oraz fundusz alimentacyjny można było składać tylko w wersji elektronicznej. Od 1 sierpnia GOPS Zabierzów
przyjmuje wnioski także w formie papierowej. Do połowy lipca wpłynęło ok. 1900 wniosków do programu 500+ oraz 1100 wniosków do
programu 300+. Do tej pory świadczenie 500+ pobierało w naszej gminie ok. 2 tys. osób. Teraz przewiduje się, że w związku z przyznaniem
świadczenia także na pierwsze dziecko – będzie ono dotyczyło ok.
4 tys. dzieci. W dalszym ciągu można także składać wnioski w formie
elektronicznej za pośrednictwem platformy PUE ZUS, Emp@tia empatia.mrpips.gov.pl, ePUAP oraz wybranych systemów bankowych,
natomiast w wersji papierowej od 1 sierpnia 2019 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, ul. Cmentarna 2,
w godzinach: poniedziałek od 9:00 do 17:00, wtorek - piątek od 8:00
do 16:00. Osoby, które złożyły wnioski do programu 500+ w lipcu lub
złożą w sierpniu otrzymają wypłaty do końca października, natomiast
wypłaty w programie 300+ nastąpią do końca września, jeśli wnioski
zostały złożone w lipcu lub wpłyną do GOPS w sierpniu. Mieszkańcy
naszej gminy mogą otrzymać wypłaty w terminach wcześniejszych,
ponieważ GOPS Zabierzów weryfikuje wnioski na bieżąco, jednak
termin wypłaty zależy od otrzymania środków przez Gminę Zabierzów z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wypłaty nastąpią
w momencie wpływu środków.

Wakacyjne remonty szkół
Trwa remont w szkole w Brzeziu, polegający na odświeżeniu
wnętrza budynku.
Niezależnie od rozbudowy szkoły w Brzoskwini, przeprowadzono remont istniejącej części. Zostały tu odnowione podłogi parkietowe.
W Rudawie w szkole odnowiono korytarze i klatkę schodową.
Trwają roboty w Zespole Szkół przy ul. Kolejowej w Zabierzowie. Wykonywany jest remont sanitariatów, posadzki w świetlicy,
podjazdu dla niepełnosprawnych i schodów zewnętrznych.
Prowadzone są też prace remontowe w SP w Rząsce polegające
na modernizacji II piętra segmentu C oraz oświetlenia sali gimnastycznej.
W szkole w Zelkowie wykonano remont rynien i rur spustowych
z dachu oraz dojścia do placu zabaw przy budynku przedszkola.
W Radwanowicach wyremontowano ogrodzenie szkoły.

Busy do Brzoskwini przez Nielepice
Na wniosek mieszkańców Brzoskwini i Nielepic Gmina uruchomiła i dofinansowuje busa obsługiwanego przez firmę MAL - Bus.
Busy kursują na trasie: Brzoskwinia, Nielepice, dalej drogą krajową
przez Rudawę, Kochanów, Zabierzów, następnie drogą wojewódzką
– ul. Stanisława Kmity do Szczyglic, ul. Długą przez Szczyglice, ul.
Balicką w Rząsce, przez Mydlniki do ul. Armii Krajowej w Krakowie, ul. Czarnowiejską, Aleją Trzech Wieszczów do ul. Kamiennej.
Na taką trasę zgodził się przewoźnik, nie przewidując jej zmiany.
Mieszkańcy Nielepic na zebraniu wystąpili o zmianę trasy, lecz zerwanie umowy z MAL – bus skutkowałoby zapłaceniem przez Gminę Zabierzów kar umownych i opóźnieniem uruchomienia przejazdów o około dwa miesiące. MAL – bus wykonuje 7 kursów dziennie
w każdą stronę. Busy są nowe, wygodne, z klimatyzacją.

Przebudowa dróg powiatowych
Gmina Zabierzów podpisała porozumienia z Powiatem
Krakowskim na współfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych. Udział Gminy Zabierzów w finansowaniu zadań
wynosi 50% do 60%. Środki są zarezerwowane w tegorocznym budżecie Gminy Zabierzów jak również na koncie Powiatu
Krakowskiego. Stan wspólnych inwestycji przedstawia się następująco:
Zakończyła się budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej
– ul. Radziwiłłów w Balicach.
Podpisano umowę z wykonawcą budowy chodnika wzdłuż
drogi powiatowej – ul. Akacjowej w Więckowicach.
Wykonywany jest projekt przebudowy skrzyżowania drogi
gminnej z drogą powiatową na granicy sołectw Niegoszowice,
Brzezinka i Rudawa.
Została przygotowana koncepcja poprawy bezpieczeństwa
ruchu na skrzyżowaniu drogi powiatowej – ul. Niepodległości,
Polaczka i Wyspiańskiego w Rudawie. Rozpoczynają się prace
związane z wykonaniem przejścia dla pieszych przez ul. Niepodległości w rejonie Rynku w Rudawie.
W Bolechowicach wykonywana jest modernizacja drogi
powiatowej – ul. Jurajskiej polegająca na umocnieniu rowów
i położeniu nakładki asfaltowej.
Na dzień 24 lipca zaplanowano otwarcie ofert w przetargu
na budowę chodnika przy drodze powiatowej – ul. Jana Pawła II
w centrum Zelkowa.
Trwają prace projektowe związane z budową chodnika
wzdłuż drogi powiatowej w Brzoskwini na dwóch odcinkach:
od skrzyżowania w stronę Nielepic oraz od sklepu Lewiatan
w kierunku na Koziary.
Trwają przygotowania do ogłoszenia ponownego przetargu
na budowę ciągu pieszo – rowerowego z Balic do Aleksandrowic.

Bezpłatne obiady
w Klubie Senior+
Od połowy lipca uczestnicy zajęć w Klubie Senior+ przy
ul. Kolejowej 11 w Zabierzowie w poniedziałki i piątki na zakończenie zajęć otrzymują nieodpłatnie gorące posiłki. Obiady
dostarcza jadłodajnia „Przysmak” w Zabierzowie. Do udziału
w zajęciach zapraszamy niepracujących mieszkańców gminy
Zabierzów powyżej 60 roku życia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Klub zapewnia transport z miejsca zamieszkania na zajęcia i z powrotem.
W sierpniu w Klubie Senior+ będą odbywać się zajęcia florystyczne, których zwieńczeniem będzie przygotowanie bukietu
na święto 15 sierpnia (Matki Boskiej Zielnej). Bukiet zrobiony
zostanie z naturalnych kwiatów i roślin zebranych z okolicznych
pól i łąk. Także w sierpniu rozpoczną się zajęcia rękodzieła artystycznego (między innymi szydełkowanie i koronka klockowa).
Wytwarzania koronki klockowej będzie uczyć Beata Jarema
z grupy rękodzielniczej „Koronczarki” z Rudawy. Cotygodniowe spotkania z tą formą twórczości artystycznej będą trwały do
końca października 2019 r. Szczegółowy harmonogram zajęć
jest dostępny na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zabierzowie. Przypominamy, że w poniedziałki trwa budowa szopki krakowskiej (to głównie domena panów). Panie także
spędzają twórczo czas (niedawno powstała „mała storczykarnia” z krepiny). W piątki aktywni seniorzy biorą udział między
innymi w treningu pamięci, warsztatach kulinarnych, wycieczkach. Informacji dotyczących zajęć udziela Koordynator Klubu
p. Jadwiga Kalemba telefonicznie nr 696 836 747 lub osobiście
w siedzibie Klubu ul. Kolejowa 11 (I p, domofon nr 17).

Będzie konkurs inicjatyw
dla młodzieży
O działalności kulturalnej w gminie Zabierzów mówiła podczas Sesji Rady Gminy Zabierzów w dniu 27 czerwca 2019 dyrektor Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Aleksandra Małek. Osoby starsze
chętnie angażują się w życie kulturalne gminy. Aktywne spędzanie czasu
pomaga im utrzymać sprawność fizyczną i umysłową. Dzieci korzystają
z rozlicznych zajęć organizowanych przez Centrum. Aleksandra Małek
zwróciła uwagę na nikłe uczestnictwo młodzieży w wieku od 12 do 16
roku życia w działaniach SCKiP. Jeszcze w tym roku Centrum ogłosi
konkurs inicjatyw dla tej grupy wiekowej. Konkurs pokaże, jakim rodzajem zajęć zainteresowana jest młodzież i tego typu propozycje będą
mogły znaleźć się w programie działalności SCKiP.

Inwestycje na drogach wojewódzkich
i krajowych
Wzdłuż drogi wojewódzkiej w naszej gminie trwają prace związane
z budową ścieżki rowerowej VeloRudawa. Inwestorem jest Województwo Małopolskie.
Doświetlenie przejścia dla pieszych zostanie w najbliższym czasie
zamontowane w rejonie skrzyżowania ul. Stanisława Kmity w Szczyglicach i Akacjowej w Balicach. Inwestycja będzie realizowana przez
Zarząd Dróg Wojewódzkich przy współfinansowaniu przez Gminę Zabierzów.
Zakończyła się budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej – ul. Śląska
w Młynce, realizowana przez GDDKiA.

Nowe obiekty rekreacji, sportu
i wypoczynku
Lato to czas urlopów i wakacji. Myślimy o wypoczynku i rozrywkach. Sprzyjają temu tereny rekreacyjne, boiska sportowe, place zabaw.
Jak o tego typu inwestycje dba nasza Gmina? Oto przykłady:
Podpisano umowę na wykonanie siłowni zewnętrznej i street workoutu w Szczyglicach. Street workout to metalowe drabinki do ćwiczeń
fizycznych. Zostaną one zainstalowane w parku w Szczyglicach jeszcze
w sierpniu.
Została też podpisana umowa na rozbudowę placu zabaw przy ul.
Oświecenia w Rząsce. Będą tu zainstalowane trzy trampoliny – siatki, po
których będą mogły skakać dzieci powyżej trzeciego roku życia.
Odnowiony został budynek JKS Zelków, wyremontowano instalacje,
pomalowano ściany.
Wyłoniono wykonawcę zagospodarowania terenu przy stawie w Pisarach. Częścią inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej. Boisko powstanie przed końcem bieżącego roku.
Ogłoszono przetarg na zagospodarowanie centrum Balic. Powstać
ma tu teren rekreacyjno – wypoczynkowy.
Zagospodarowano działkę mienia komunalnego – teren rekreacyjny
w Brzezince. Wyrównana została nawierzchnia placu i wykonane dojście
do niego.

Powstał chodnik przy ul. Rycerskiej
w Karniowicach
Zakończono przebudowę ul. Rycerskiej w Karniowicach. Prace polegały na budowie chodnika na odcinku ok. 100 m, kilku miejsc postojowych oraz zatoki autobusowej wraz z elementami odwodnienia. Powstało też oświetlenie przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul.
Modrzewiową i Widokową. To II etap prac na ul. Rycerskiej.

Budujemy, remontujemy
Zakończono remont ul. Siedliski w Bolechowicach. Na odcinku ok.
560 m powstał chodnik jednostronny o szerokości 2 m, jezdnia została
poszerzona do 6 m, wybudowano kanalizację deszczową.
W Rząsce trwają prace przy remoncie ul. Słonecznej. Obejmują
one budowę chodnika najazdowego, nawierzchni asfaltowej i kanalizacji
deszczowej.
Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą na kontynuację zagospodarowania płyty Rynku w Rudawie. W południowej
części placu powstaną kolejne miejsca postojowe.
Uchwałą Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 czerwca 2019 postanowiono przeznaczyć dodatkowo 49 tys. zł na trwającą budowę świetlicy
w Kleszczowie – to środki zaoszczędzone z zakończonej niedawno rewitalizacji „Kamieniołomu” w Zabierzowie.
Wyremontowano dwa przydrożne krzyże: w Rząsce i Radwanowicach. Zdjęto starą farbę, położono nową, odnowiono przy obydwu
krzyżach kamienne cokoły, uporządkowano przyległy teren, odtworzono
ogrodzenie.
Podpisano umowę z wykonawcą projektu rozbudowy szkoły
w Kobylanach. Projekt ma powstać do połowy 2020 roku.
Ogłoszony został przetarg na wykonanie projektu modernizacji
sali gimnastycznej w szkole w Rząsce oraz powiększenia do trzech oddziałów przedszkola przy tej szkole.
Trwa remont świetlicy w Więckowicach.

Dofinansowanie inwestycji na
drogach nie podlegających
Gminie Zabierzów
Na Sesji Rady Gminy Zabierzów w dniu 27 czerwca 2019
radni podjęli uchwałę o przekazaniu 10,5 tys. zł – na doświetlenie przejścia dla pieszych w Szczyglicach na drodze wojewódzkiej 774. Ta kwota to 30% kosztów doświetlenia. Zarząd
Województwa Małopolskiego zatwierdził to zadanie do realizacji w 2019 roku.
Uchwałą ustalono też przekazanie środków na inwestycje
na drogach powiatowych. Udział Gminy w budowie chodnika w Brzezince przy ul. Krakowskiej od skrzyżowania z ul.
Zachodnią w kierunku Rudawy do ostatnich zabudowań –
wyniesie 153 tys. zł, w budowie chodnika w Więckowicach
przy ul. Akacjowej od granicy z Kobylanami do skrzyżowania
z ul. Słoneczną – 648 tys. zł. Rozbudowa drogi powiatowej na
odcinku od granicy Krakowa do skrzyżowania z drogą wojewódzką w Balicach przy autostradzie A4 będzie dofinansowana ze środków przyznanych przez Województwo Małopolskie
w kwocie ok. 3,2 mln zł. Pozostały koszt realizacji finansować
będą solidarnie Gmina Zabierzów (w formie dotacji na rzecz
Powiatu) i Powiat Krakowski. Udział Gminy to ok. 1,7 mln zł.
Etap I tego zadania będzie realizowany w latach 2019 – 2020.

Autobusy 208 i 308
Zapraszamy do Urzędu Gminy
po mapy i przewodniki
Serdecznie zachęcamy mieszańców i gości
odwiedzających gminę
Zabierzów do poznawania najbliższych okolic
bogatych w unikatowe
i niezwykle malownicze jurajskie krajobrazy
i cenne zabytki.
Osoby zainteresowane odkrywaniem Gminy
Zabierzów zapraszamy
do Wydziału Rozwoju
i Promocji Urzędu Gminy po mapy turystyczne,
pocztówki oraz nowy
przewodnik turystyczny
pn. „Gmina Zabierzów
Jurajska Kraina”, który
zawiera rysy historyczne
miejscowości, opisy walorów krajobrazowych,
zabytków, szlaków turystycznych oraz mapy.
Przewodnik stanowi cenne źródło informacji zarówno dla turystów jak
i mieszkańców.
Parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, miejsca wspinaczkowe, kryta
pływalnia, stadniny koni, kompleksy sportowo - rekreacyjne, place zabaw
w każdej miejscowości, oferta agroturystyczna oraz ciekawe szlaki turystyczne, sprawiają, że Właśnie Tutaj warto aktywnie wypoczywać w zielonym otoczeniu z dala od miejskiego zgiełku.

MPK wyraziło zgodę na uruchomienie trzech dodatkowych
kursów autobusów linii 208 z Dworca Głównego w Krakowie
do Balic. Zagęszczenie rozkładu jazdy zlikwiduje dotychczasowe dwugodzinne luki w kursowaniu autobusów. Z uwagi
na to, że 208 jest linią obsługującą gminę Zabierzów i Port
Lotniczy, jest ona współfinansowana przez te dwa podmioty.
Obecnie MPK oczekuje na pozytywną opinię MPL w sprawie
dodatkowych kursów. Po uzyskaniu zgody zostanie zagęszczony rozkład jazdy 208.
Została też uruchomiona przyspieszona linia 308 do Balic.
Autobusy tej linii nie zatrzymują się na przystankach na terenie gminy Zabierzów, ponieważ linia 308 została uruchomiona
na zamówienie MPL jako obsługa pasażerów dojeżdżających
z Krakowa na lotnisko i jest ona w pełni finansowana przez
MPL.

Rozbudowa oświetlenia
ulicznego
Gmina Zabierzów zawarła umowę z Zakładem Wykonawstwa Elektroenergetycznego z Krakowa na rozbudowę oświetlenia ulicznego w terminie do 29 listopada br. Rozbudowa
kosztować będzie prawie 372 zł i obejmie instalację słupów,
lamp i okablowania w następujących miejscowościach:
Bolechowice ul. Jurajska, Balice ul. Jurajska i Krótka oraz
Wrzosowa, Brzezie ul. Łąkowa, Kobylany ul. Dworska, Kochanów ul. Leśna, Młynka droga krajowa 79, Niegoszowice
ul. Widokowa, Nielepice ul. Świerkowa i ul. Zakątek, Pisary
ul. Lipowa i ul. Siedleckiego, Radwanowice ul. Ogrodowa
i plac zabaw, Rudawa ul. Siedleckiego i ul. Olszynowa, Ujzad
ul. Świerkowa i Widokowa, Zabierzów droga Nad Rudawą,
Zelków ul. Jana Pawła II oraz boisko piłkarskie.
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