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Gmina zakupi
pyłomierze do
badania powietrza
w każdym sołectwie
Od poniedziałku 14 listopada do piątku
25 listopada b.r. w ramach akcji „Małopolska bez smogu” – przenośne pyłomierze
Polskiego Alarmu Smogowego mierzyły
jakość powietrza w Zabierzowie, Mogilanach i Wieliczce. Pyłomierz dla naszej
gminy został zlokalizowany na Samorządowym Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2 w Zabierzowie.
Ze względu na niepokojące pomiary
we wszystkich monitorowanych miejscowościach Wójt Gminy Zabierzów dostrzega konieczność kontynowania działań
i informowania o stanie jakości powietrza.
Planowane jest stworzenie sieci monitoringu składającego się z 23 pyłomierzy
(po 1 w każdej miejscowości). Informacje
o jakości powietrza będą pokazywane na
bieżąco na interaktywnej mapie. Obecnie
trwają rozmowy w tej sprawie. Dodatkowo
prowadzone są rozmowy z Akademią Górniczo-Hutniczą na temat przeprowadzenia
dalszych badań zanieczyszczenia powietrza w naszej gminie. Kolejne informacje
w tej sprawie będą przekazywane na bieżąco.

Jeśli aura pozwoli, na Święta
będzie przejazd przez tory
w Zabierzowie...
PKP PLK informuje, że po wykonaniu i zatwierdzeniu przez odpowiednie służby projektu przejazdu przez tory w Zabierzowie, rozpoczęto jego budowę w dniu 6 grudnia. Przejazd połączy ul. Kolejową z ul. Rodziny Poganów. Po wykonaniu prac ziemnych, położeniu
płyt, zainstalowane zostaną dwa szlabany, czyli tzw. rogatki oraz
ustawiona budka dróżnika, który będzie obsługiwał przejazd. Jak
informuje inwestor PKP PLK - harmonogram prac przewiduje ich
zakończenie przed 31.XII.2016 – ale PKP PLK dołoży wszelkich
starań, aby wykonawca - jeśli tylko aura pozwoli, zakończył budowę tymczasowego przejazdu przed Świętami Bożego Narodzenia.
Urząd Gminy Zabierzów nie ponosi odpowiedzialności za zmiany
w harmonogramie prac.

Gmina Zabierzów na 7. miejscu
w Małopolsce w rankingu gmin
MISTiA
Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji
wspólnie z Głównym Urzędem Statystycznym przygotował i opublikował wyniki Rankingu Gmin Małopolski za rok 2016. Gmina
Zabierzów zajęła wysokie 7. miejsce spośród 181 ocenianych samorządów.
Ideą Rankingu Gmin Małopolski jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego w Małopolsce. Wyniki Rankingu oparte są o dane
statystyki publicznej zebrane przez Urząd Statystyczny w Krakowie.
Ocenie poddawane są wszystkie gminy Województwa Małopolskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego
Sącza i Tarnowa.

Harmonogram wprowadzania REFORMY OŚWIATY
w szkołach podstawowych i gimnazjach
Termin
Do końca grudnia 2016 r.

Do 31 stycznia 2017 r.

Zadanie
Opublikowanie nowych przepisów oświatowych wprowadzających reformę oświaty i przepisów przejściowych.
6-letnia publiczna szkoła podstawowa prowadzona przez osobę prawną niebędącą JST lub osobę fizyczną z 1 września 2017 r. może stać się 8-letnią szkołą podstawową – o ile osoba prowadząca szkołę nie
poinformuje organu JST (do 31 stycznia 2017 r.), który wydał zezwolenie na założenie szkoły, o zamiarze
likwidacji.

Do 31 marca 2017 r.

Rada Gminy po otrzymaniu pozytywnej opinii właściwego kuratorium oświaty (oraz opinii związkowej),
podejmie uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

Do 30 czerwca 2017 r.

Prawo dalszego prowadzenia 8-letniej szkoły podstawowej (przez osobę prawną niebędącą JST lub osobę fizyczną) uzyska każdy dotychczasowy organ prowadzący, który przedstawi dokumenty niezbędne
dla zachowania aktualności i ciągłości ewidencji samorządowej – zmiana wpisu przez JST do 10 sierpnia
2017 r.

1 września 2017 r.

Dotychczasowa 6-letnia szkoła podstawowa staje się 8-letnią szkołą podstawową.

Od 1 września 2017 r.

Likwiduje się klasę I, a w latach następnych – kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum.

Od 1 września 2017 r.

Od roku szkolnego 2017/2018 stosuje się nową podstawę programową dla 8-letniej szkoły podstawowej
w klasach I, IV i VII. Starą podstawę programową dla szkoły podstawowej stosuje się: w roku szkolnym
2017/2018 w klasach II, III, V i VI, w roku szkolnym 2018/2019 w klasach III i VI. W gimnazjum, do
czasu zakończenia kształcenia, stosuje się dotychczasową podstawę programową.

Od 1 września 2017 r.

Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 stosuje się nowe ramowe plany nauczania w szkołach publicznych. Dotyczy: klasy I, IV i VII szkoły podstawowej.

Do 30 listopada 2017 r.

Uchwała Rady Gminy w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkoły, nadanie aktów założycielskich
i statutów.

Do 30 listopada 2017r./
do 30 listopada 2019r.
–gimnazja

Statuty dotychczasowych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów wydanych na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

Od roku szkolnego 2018/2019

Egzamin ósmoklasisty jako obowiązkowy egzamin zewnętrzny. Przedmioty obowiązkowe: język polski,
język obcy nowożytny, matematyka oraz z jednego wybranego przez ucznia przedmiotu spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii i historii (2021/2022).

W roku 2019

Ostatni egzamin zewnętrzny na zakończenie gimnazjum i zakończenie wprowadzania reformy w szkołach podstawowych.

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej, informacje z dnia 08.12.2016r.

Korzystniejsze dla mieszkańców terminy
odbioru odpadów zielonych
Na wniosek radnych, sołtysów i mieszkańców, na Sesji Rady Gminy Zabierzów
w dniu 25.11.2016 podjęto uchwałę o zmianie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zabierzów oraz uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
odbierania odpadów komunalnych. Przyjęto, iż w okresie od 1 kwietnia do 30 października odpady zielone odbierane będą co 2 tygodnie, natomiast w okresie od 1 listopada
do 30 marca – 2 razy: przy ostatnim odbiorze odpadów segregowanych i zmieszanych
w grudniu oraz przy ostatnim odbiorze odpadów w lutym. Z uwagi na obowiązujące do
31.03.2017 roku umowy zawarte z firmami odbierającymi odpady, nowe zasady wejdą
w życie od 1.04.2017.

Lodowisko na płycie Rynku w Zabierzowie
Już po raz drugi na płycie Rynku zostanie uruchomione lodowisko. Kiedy
– to zależy od temperatury powietrza, chcielibyśmy, by było czynne już na
święta – mówi Adam Liss, dyrektor Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego
w Zabierzowie. Sztuczne lodowisko będzie mieć kształt prostokąta o wymiarach 20 na 25 metrów, przy lodowisku znajdzie się wypożyczalnia łyżew i kasków oraz punkt, gdzie będzie można łyżwy naostrzyć.

Będzie więcej środków
na sport i kulturę
Podczas Sesji Rady Gminy Zabierzów
w dniu 25 listopada 2016 przyjęto Program
współpracy z organizacjami pozarządowymi
w 2017 roku. Organizacje pozarządowe zajmują się upowszechnianiem sportu, kultury fizycznej, zadaniami z zakresu pomocy społecznej,
organizują imprezy kulturalne, patriotyczne
i rozrywkowe, popularyzują tradycje i dziedzictwo kulturowe gminy Zabierzów.
Jeśli chodzi o współpracę Urzędu Gminy
z organizacjami pozarządowymi, to priorytetowo traktowane są zadania polegające na pracy
z dziećmi i młodzieżą. Realizatorzy zadań wybierani są w drodze otwartych konkursów ofert.
W 2016 roku na zadania w dziedzinie sportu przeznaczono 650 tys. zł, na przedsięwzięcia
z dziedziny kultury – 56 tys. zł, na rozwój turystyki – 30 tys. zł. W przyjętym Programie na
2017 rok przewidziano na zadania w obszarze
sportu – 680 tys. zł, w obszarze kultury – 70 tys.
zł, w turystyce – jak poprzednio – 30 tys. zł.

„Akcja Zima” w gminie Zabierzów
DROGA KRAJOWA nr 79 – utrzymanie drogi krajowej leży
w gestii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
Kraków ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków.
Telefon dyżurnego „Akcji Zima” 12 285 51 95 oraz czynny całą
dobę 608 648 204
DROGA WOJEWÓDZKA NR 774 – za utrzymanie tej drogi odpowiada Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Telefon dyżurnego
12 44 65 855 oraz 609 703 392,
DROGI POWIATOWE – utrzymanie dróg powiatowych leży
w gestii Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego, ul. Włościańska 4, 30138 Kraków. Telefon dyżurnego ZDPK 12 637 18 11, 507-098-708,
UTRZYMANIE ZIMOWE DRÓG GMINNYCH
Koordynatorem „Akcji Zima” w Urzędzie Gminy Zabierzów
jest inspektor Włodzimierz Francuz, nr kontaktowy: 12 283 07
02 w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 8.00 - 17.00, wtorek-czwartek 8.00-16.00, piątek 8.00-15.00.
Poza godzinami pracy Urzędu Gminy w Zabierzowie, pilne potrzeby w zakresie interwencyjnego utrzymania należy zgłaszać do
miejscowego sołtysa.
Zasady zimowego utrzymania dróg gminnych.
a) W I kolejności zimowego utrzymania są drogi gminne, po których kursują autobusy komunikacji zbiorowej oraz autobusy szkolne.
W przyjętym standardzie jezdnia jest odśnieżona posypana na całej
długości i szerokości.
b) W II kolejności zimowego utrzymania odśnieżanie prowadzone
jest na całej szerokości jezdni, natomiast posypywanie tylko na skrzyżowaniach, zakrętach, przystankach autobusowych, odcinkach o pochyleniu > 4% i innych miejscach wskazanych przez zarządcę drogi.
c) Przyjęcie takich standardów odśnieżania dróg gminnych podyktowane jest zasadą oszczędnego gospodarowania ograniczonymi środkami finansowymi Gminy. Zimowe utrzymanie obejmuje tzw. „akcję czynną” czyli bezpośrednią pracę sprzętu w terenie i prowadzone
będzie w systemie interwencyjnym tzn. wyłącznie na polecenie osób
odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie.
DROGI GMINNE PUBLICZNE – są podzielone na cztery obwody zimowego utrzymania dróg. Zgłoszenia dotyczące potrzeb zimowego utrzymania dróg można kierować również do sołtysów danego sołectwa. Zimowe utrzymanie dróg :
- w obwodzie I i II prowadzi Firma Handlowo-Usługowa Andrzej
Kasprzyk, ul. Jurajska 9, Modlnica, kontakt 601 842 485,
- w obwodzie III i IV prowadzi Firma Usługi Transportowe
„KRZYŚ” Krzysztof Kołodziejczyk, Rząska, ul. Strugi 38, kontakt:
513 738 311
I obwód zimowego utrzymania
Drogi publiczne – I kolejność odśnieżania (II standard) - Kobylany-Karniowice-Bolechowice, Kobylany-Więckowice, Zelków pętla,
Zelków-Gacki-Ujazd, Ujazd-Brzezie. Drogi publiczne - II kolejność
odśnieżania (III standard) - Karniowice-Lipka, Karniowice centrum,
Karniowice-Góry Karniowskie, Zelków do stadionu, Zelków, Bolechowice-Ujazd, Bolechowice ul. Gajowa, Bolechowice ul. Turystyczna, Bolechowice ul. Skotnicka, Bolechowice-Brzezie, Ujazd-Tomaszowice, Ujazd, Brzezie centrum. Drogi inne -II kolejność odśnieżania (III standard) - Kobylany ul. Kasztanowa/Kwiatowa, Zelków – ul.
Turystyczna, Rudawa - Pętla.
II obwód zimowego utrzymania
Drogi publiczne - I kolejność odśnieżania (II standard) - Dubie-Radwanowice, Rudawa-Radwanowice, Radwanowice centrum, Rudawa-Niegoszowice, Niegoszowice-Kochanów, Więckowice centrum.
Drogi publiczne - II kolejność odśnieżania (III standard) - Pisary, Rudawa ul. Legionów Polskich-Sowiarka, Niegoszowice centrum, Brzezinka-Łańczyk, Brzezinka-Łączki Kobylańskie, Więckowice-Rzeki.
III obwód zimowego utrzymania
Drogi publiczne - I kolejność odśnieżania (II standard) - Aleksandrowice, Kleszczów, Brzoskwinia Dwór, Brzoskwinia od dr. 73 do

pętli, Młynka centrum. Drogi publiczne - II kolejność odśnieżania (III standard) - Kleszczów centrum, Kleszczów Na Hektarach,
Aleksandrowice-Morawica, Brzoskwinia-Dolina Brzoskwinki,
Brzoskwinia od pętli do 18102, Brzoskwinia-Kamyk, Nielepice centrum, Nielepice-Doły, Młynka-Dulany-Nielepice, Młynka,
Młynka-Podborze, Młynka.
IV obwód zimowego utrzymania
Drogi publiczne - I kolejność odśnieżania (II standard)- Zabierzów: ul. Dębowa i Sportowa, Zabierzów ul. Cmentarna, ul. Leśna
i Polna, ul. Polna, Zacisze, Brzozowa, Kamienna, Rząska: ul. Krakowska, ul. Topolowa i Mostowa, Szczyglice ul. Długa, Balice: ul.
Akacjowa, ul. Szkolna od 18101 do ul. Krótkiej. Drogi inne - I kolejność odśnieżania (II standard) - Zabierzów: ul. Myszala, ul. Norbertanek, parkingi przy UG, basenie i gimnazjum. Drogi publiczne
- II kolejność odśnieżania (III standard) - Zabierzów: ul. Zachodnia, ul. Konwaliowa, ul. Spokojna, ul. Łąkowa i Przytorze, ul. Dębowa, ul. Nad Wodą, ul. Rodziny Poganów Boczna, ul. Szkolna,
ul. Lotniskowa i Krzyżowa, ul. Widokowa, ul. Rzemieślnicza, ul.
Kątowa, 601725K, ul. Topolowa, ul. Białych Brzóz, ul. J. Kruka,
Rząska: ul. Sucha, ul. Kolejowa, ul. Oświecenia i Strugi; Balice:
ul. Podkamycze, Aleja Jurajska, ul. Przemysłowa, ul. Uśmiechu.;
Szczyglice: ul. Jurajska, Burów-Aleksandrowice, Burów centrum.
DROGI WEWNĘTRZNE – są odśnieżane w systemie interwencyjnym t.j. na polecenie koordynatora akcji zimowego utrzymania na wniosek miejscowego sołtysa.
Standard utrzymania dróg gminnych wewnętrznych polega na
zapewnieniu przejezdności drogi poprzez: odśnieżenie jezdni na
całej szerokości; uszorstnienie materiałem sypkim na: skrzyżowaniach z drogami, skrzyżowaniach z koleją, zakrętach, odcinkach
o pochyleniu > 4%, przystankach autobusowych, innych miejscach
ustalonych przez zarząd drogi.
Sieć dróg gminnych wewnętrznych objętych zimowym
utrzymaniem podzielono na poszczególne zadania :
Zadanie nr I - II obejmuje zimowe utrzymanie dróg na terenie
sołectw: Radwanowice, Rudawa, Pisary, Niegoszowice, Brzezinka, Kobylany, Karniowice, Więckowice, Brzezie, Ujazd, Zelków, Bolechowice, zadanie realizuje Firma Handlowo – Usługowa Andrzej Kasprzyk,
32-085 Modlica, ul. Jurajska 9, kontakt 601 842 485;
Zadanie nr III obejmuje zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw: Rząska, Szczyglice, Balice, Zadanie realizuje FPHU WIÓR,
Piotr Kołodziejczyk, 32-084 Morawica, Brzoskwinia 282, kontakt
537 319 304;
Zadanie nr IV obejmuje zimowe utrzymanie dróg na terenie
sołectw: Brzoskwinia, Nielepice, Młynka; zadanie realizuje FHU
Marek Burowski, Brzoskwinia 87, 32-084 Morawica, kontakt 602376-544.
Zadanie nr V obejmuje zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw: Zabierzów i Kochanów. Zadanie realizuje FHU Andrzej
Kasprzyk, 32-085 Modlica, ul. Jurajska 9, kontakt 601 842 485;
Zadanie nr VI obejmuje zimowe utrzymanie dróg na terenie
sołectw: Burów, Kleszczów, Aleksandrowice, zadanie realizuje
FHU Marek Burowski, Brzoskwinia 87, 32-084 Morawica, kontakt 602-376-544;
Przypominamy również, że zgodnie z przepisami art. 5 pkt 4
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 1996 r. Nr 132 ze zm.) obowiązkiem
każdego właściciela nieruchomości jest uprzątnięcie błota, śniegu
i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.
Za chodnik uznaje się wydzieloną cześć drogi publicznej służącą do ruchu pieszego, położnego bezpośrednio przy granicy nieruchomości.
Przypominamy również, że stosownie do przepisu art. 2 ust. 1
pkt 4, ilekroć w ustawie tej mowa o właścicielach – rozumie się
przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz
jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości
w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomością.

Budujemy, remontujemy
Trwają procedury odbioru inwestycji o nazwie przebudowa, nadbudowa i rozbudowa świetlicy w Rząsce. W wyniku przeprowadzonej inwestycji powstał tu
dwukondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej 582 m kw. i dwuspadowym
dachu. Na parterze znajduje się sala wielofunkcyjna, na piętrze – siłownia, sala komputerowa i sołtysówka. Budynek dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych.
Zagospodarowany został też teren wokół budynku. Planowany termin oddania do
użytku świetlicy to styczeń 2017.
Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych prowadzone są prace przy
rozbudowie szkoły podstawowej w Zabierzowie. Prowadzone są prace ziemne i żelbetowe stanu zerowego nowego budynku oraz izolacja fundamentów starego budynku szkoły.
Wykonane zostały tzw. bezpieczne nawierzchnie na placach zabaw w Balicach,
Bolechowicach, Pisarach, Aleksandrowicach, Kochanowie i Kleszczowie. Są to nawierzchnie syntetyczne, amortyzujące upadek dziecka podczas zabawy na sprzęcie
znajdującym się na placu zabaw.

Napad w Aleksandrowicach!
Komendant Policji w Zabierzowie informuje, że została okradziona 80-letnia mieszkanka Aleksandrowic. Jej brat, z którym mieszka był w tym czasie
w kościele, a kobieta wyszła nakarmić kury, zostawiając otwarte drzwi. Do domu
weszły 4 osoby, wyglądające na Romów. Gdy kobieta wróciła do mieszkania,
zarzucono jej coś na głowę i przytrzymano. Po wyjściu rabusiów, okazało się, że
zdążyli oni splądrować dom i skradli kilkanaście tys. zł. Złodzieje nie zostali dotąd
schwytani, dlatego Policja prosi mieszkańców, aby obserwować otoczenie i jeżeli
pojawią się podejrzane osoby, informować dyżurnego Komisariatu Policji w Zabierzowie pod nr tel. 12-258-03-50 lub pod nr tel. 112 i 997. Wójt Elżbita Burtan
apeluje do starszych mieszkańców, aby nie wpuszczali do domu podejrzanie
wyglądających, nieznanych osób.

Finał Grudniowej Niespodzianki
Zakończyła się piąta Grudniowa Niespodzianka. 15 wolontariuszy rozwiozło do
25 rodzin 200 paczek. Paczki zawierały m.in. żywność, środki czystości, ubrania,
obuwie, słodycze, zabawki oraz bony podarunkowe. Wśród prezentów były również
2 szafy, 4 komody, lodówka, 2 kuchenki elektryczne, łóżko piętrowe z materacami,
krzesła, stół z 4 krzesłami, opał, garnki, patelnie, odkurzacz. Darczyńcami było wiele osób prywatnych, a także firmy i placówki oświatowe. Każda z rodzin otrzymała
to, o co prosiła. Organizatorzy akcji serdecznie dziękują wszystkim ofiarodawcom – ludziom, którzy sprawili, że dla innych świat stał się piękniejszy.

500 plus dla pracujących
za granicą
Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
mówi, że świadczenie wychowawcze nie przysługuje rodzinie, jeżeli pobiera ona za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Jeżeli rodzic pracuje w którymś z państw Unii Europejskiej, EOG
lub Szwajcarii i tam składa wniosek o świadczenie
rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym marszałków województw w Polsce. Marszałek przekazuje
te informacje do właściwej gminy. Podobna procedura jest podejmowana przez polskie instytucje, gdy
rodzina złoży wniosek w Polsce, a członek rodziny
pracuje za granicą. Z reguły właściwym do wypłaty
świadczeń jest to państwo, w którym wykonywana
jest praca. Rodzice mogą wybrać Polskę lub państwo, gdzie któreś z nich pracuje, jeżeli tam świadczenie jest wyższe.
Jeżeli w składanym wniosku o wypłatę środków
z programu 500 plus, znajdzie się informacja o pracy któregoś z rodziców poza Polską, GOPS przesyła taki wniosek do Regionalnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Krakowie i ten, po sprawdzeniu czy
w innym państwie nie są pobierane świadczenia na
te same dzieci, decyduje o wypłacie środków przez
GOPS. Do tej pory do ROPS do Krakowa Gminny
Ośrodek z Zabierzowa przesłał 27 wniosków. Dotyczyły one rodziców z terenu gminy Zabierzów, z których jedno – najczęściej ojciec pracuje w Wielkiej
Brytanii, Niemczech, Holandii, Austrii lub Szwajcarii. Środki z programu 500 plus przyznawane są
tylko na dzieci mieszkające w Polsce.

Coraz więcej świątecznych
dekoracji w naszej gminie
Podobnie jak w ubiegłym roku, przed świętami
Bożego Narodzenia na Rynku w Zabierzowie stanęła choinka a świąteczne dekoracje zainstalowano w innych miejscowościach gminy. Choinka jest
ta sama co przed rokiem: 10-metrowa z zielonego
tworzywa zwieńczona gwiazdą, udekorowana kulami przestrzennymi wypełnionymi sztucznym, metalizowanym igliwiem w kolorze czerwonym oraz
czerwonymi warkoczami świetlnymi. Tego typu
sztuczne drzewko określane jest jako typ belgijski.
Na latarniach wokół Rynku umieszczono elementy
oświetlenia świątecznego czyli przestrzenne dekoracje, które świecą się po zapadnięciu zmroku. Świąteczne dekoracje świetlne znajdują się też przy ulicach: Śląskiej, Krakowskiej, Kolejowej, Sportowej,
Szkolnej, Rodziny Poganów w Zabierzowie oraz
w 9 miejscowościach gminy: Bolechowicach, Rząsce, Kochanowie, Nielepicach, Brzoskwini, Rudawie, Brzezince, Zelkowie i po raz pierwszy – w Kobylanach. Tu ozdoby świąteczne zostały zakupione
z funduszu sołeckiego.
Wjeżdżając do Zabierzowa od strony Krakowa,
przy tzw. witaczu i na Topólkach zobaczymy dwa
świetlne anioły z trąbką ustawione na postumentach.
Anioły pięknie wyglądają zwłaszcza wieczorem.
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