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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. Spośród wszystkich kandydatur z całej Małopolski komisja konkursowa wytypowała najlepsze zgłoszenia
do wizji w terenie, która w Zabierzowie odbyła się pod koniec maja.
Wśród kryteriów oceny były m.in.: inicjatywy prospołeczne dotyczące
zwłaszcza seniorów i dzieci, edukacja na wsi, wykorzystanie lokalnego potencjału gospodarczego, inicjatywy na rzecz ochrony środowiska, organizacja obiegu informacji, zaangażowanie społeczności lokalnej i finansowanie
inicjatyw.

Wybory sołtysów i członków rad
sołeckich 29 września 2019
Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 138/2019 Wójta Gminy Zabierzów z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w dniu 29 września 2019 r. /niedziela/,
w godzinach od 8.00 do 18.00 odbędą się wybory Sołtysów i członków
Rad Sołeckich.
Granice obwodów głosowania oraz siedziby sołeckich komisji wyborczych (lokale wyborcze) znajdą Państwo na tablicach ogłoszeń w sołectwach.
Zapraszamy również do zapoznania się z poradnikami Wyborcy i Kandydata
oraz korzystania z materiałów udostępnionych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UG Zabierzów.

Obwodnica Zabierzowa - terminarz
i zaawansowanie prac
W maju 2019 GDDKiA ogłosiła przetarg na opracowanie kompleksowej
dokumentacji projektowej obwodnicy. Po wyłonieniu wykonawcy projektu
przewiduje się podpisanie z nim umowy w październiku br. Najpierw wykonany zostanie projekt budowlany, później projekt wykonawczy. Następnie –
w 2021 roku zostanie ogłoszony przetarg na budowę obwodnicy, której realizację planuje się ukończyć w 2023. Takie informacje przekazał z-ca dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Kraków, Robert
Jakubiak. Pierwotnie GDDKiA planowała, że inwestycja będzie realizowana
w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, tzn. projekt i budowę poprowadzi ta
sama firma. Obecnie postanowiono, że te zadania zostaną rozdzielone i ich
wykonawcy zostaną wybrani w dwóch kolejnych przetargach, co może opóźnić budowę obwodnicy, choć – jak zapewnia Robert Jakubiak – nieznacznie.
GDDKiA zdecydowała się na takie rozwiązanie, ponieważ firmy budowlane
nie wyrażają chęci na prace w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W całej
Małopolsce zrezygnowano z tego systemu.

Rok Szkolny 2019/2020
w gminie Zabierzów
Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 2 września
2019;
Zimowa przerwa świąteczna w szkołach 23 do 31 grudnia 2019;
Ferie zimowe dla województwa małopolskiego 27 stycznia do 9 lutego 2020;
Wiosenna przerwa świąteczna w szkołach 9 do 14
kwietnia 2020;
Egzamin ósmoklasisty ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej;
Ferie letnie w szkołach 27 czerwca do 31 sierpnia 2020.
Nowy rok szkolny w gminie Zabierzów rozpocznie:
w żłobkach 97 dzieci, w przedszkolach 1270 dzieci.
W szkołach podstawowych jest 2359 uczniów, to jest o 141
uczniów ogółem mniej z uwagi na likwidację gimnazjum
z dniem 31.08.2019 r., jednak w szkołach podstawowych
w klasach I – VIII nastąpił wzrost liczby uczniów o 82.
W Gminie funkcjonują 3 żłobki niepubliczne,
2 przedszkola samorządowe, 10 przedszkoli niepublicznych,
1 niepubliczny punkt przedszkolny, 8 szkół podstawowych
samorządowych, 4 szkoły podstawowe prowadzone przez
inne podmioty i 1 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.
W każdej szkole podstawowej samorządowej są oddziały
przedszkolne.
Przedszkola w Gminie Zabierzów pełnią w każdym roku
dyżury w okresie ferii letnich.
Podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla wszystkich
uczniów znajdują się w szkołach i uczniowie wypożyczają
je z biblioteki szkolnej na bieżący rok szkolny.
We wszystkich szkołach można wykupić obiady dla
uczniów. Uczniowie objęci pomocą socjalną otrzymują
obiady bezpłatnie.
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Zabierzów
oraz dowóz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (na wniosek rodziców) organizuje GZEAS.
Uczniowie szkół podstawowych korzystają z bezpłatnej
komunikacji MPK na podstawie legitymacji szkolnej.
Stypendia socjalne dla uprawnionych uczniów realizowane są w GZEAS w Zabierzowie. Wnioski należy złożyć
do 15 września.
Wnioski o stypendium motywacyjne dla uczniów
szkół podstawowych i ponadpodstawowych można składać
corocznie do 31 lipca, dla studentów do 31 października
w GZEAS. Program rządowy „Dobry Start” realizuje
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie.
Informacje dodatkowe oraz wzory dokumentów są
dostępne na stronie www.gzeas.zabierzow.org.pl i w siedzibie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zabierzowie ul. Kolejowa 15 (wejście od
strony ul. Sportowej).

Rozpoczyna się budowa
boiska w Pisarach
Podpisano umowę na budowę boiska wielofunkcyjnego w Pisarach
w ramach kontynuacji zagospodarowania terenu przy stawie. Budowa
boiska obejmie też zagospodarowanie działki w formie alejek, dojść, elementów małej architektury oraz oświetlenie terenu. Boisko będzie mieć
nawierzchnię poliuretanową, zostaną zamontowane bramki do piłki nożnej i ręcznej, stojaki do koszykówki, siatki do tenisa i piłki siatkowej. Powstanie dojście do boiska w postaci chodnika z kostki betonowej i ścieżek
żwirowych. Ustawione zostaną ławki i stojaki na rowery. Całkowity koszt
inwestycji to 420 tys. zł. Dofinansowanie w wysokości 168 tys. zł pochodzić będzie z programu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu
„Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa MIRS”. Termin realizacji umowy to 30.10.2019. Boisko będzie uzupełnieniem istniejącej już
infrastruktury spacerowo – rekreacyjnej, w skład której wchodzą alejki
spacerowe, zrewitalizowany staw, placyk z pomnikiem, ławki i zieleń.

Przetarg na wykończenie
budynku w Kleszczowie
W Kleszczowie na działce nr 24/1 powstaje świetlica wiejska. Budynek
został doprowadzony do stanu developerskiego. Obecnie ogłoszono przetarg na III etap budowy, czyli przetarg na prace wykończeniowe i zagospodarowanie terenu wokół budynku. W Kleszczowie powstaje parterowy
budynek o nowoczesnej formie architektonicznej i powierzchni użytkowej
244 m kw. W budynku znajdzie się sala główna z zapleczem i sceną, szatnie i sanitariaty, świetlica, sala gier, biuro sołtysa i zaplecze techniczne.
Świetlica w Kleszczowie powinna zostać oddana do użytku pod koniec
tego roku.

Wymień stary piec na proekologiczny
z dopłatą!
Gmina Zabierzów zajęła pierwsze miejsce wśród gmin wiejskich
w województwie małopolskim pod względem liczby zlikwidowanych kotłów węglowych w 2016 i 2017 roku. Wyniki za rok 2018 nie zostały jeszcze podsumowane przez Urząd Marszałkowski, jednak Gmina Zabierzów
na pewno znajdzie się w czołówce małopolskich gmin.
Łącznie w latach 2016 – 2018 zlikwidowano w naszej gminie 482 nieekologiczne źródła ogrzewania i zainstalowano 444 nowe źródła ciepła.
W ramach PGN w 2019 roku planowano udzielenie stu dotacji na wymianę
starych systemów grzewczych. Na wniosek mieszkańców część inwestycji
z 2018 roku przeniesiono na 2019 oraz ze względu na uzyskane oszczędności przyjęto, że w 2019 roku Gmina udzieli 142 dotacje. Z podpisanych
od początku roku 130 umów z mieszkańcami, prace zostały zakończone
w ponad 70 budynkach. Obecnie prowadzony jest nabór wniosków do PGN
na kolejne lata. Przeprowadzenie ocen energetycznych, zawieranie umów
o dotacje oraz wykonanie inwestycji planowane jest od roku 2020.
Zachęcamy szczególnie do skorzystania z Programu Gminy Zabierzów,
w ramach którego można otrzymać dofinansowanie w wysokości 3 tys. zł
dla każdego, kto wymieni piec - bez konieczności docieplenia budynku,
bez zbędnych formalności.
Informacje o PONE oraz o innych programach dotacyjnych udzielane
są w punkcie informacyjnym w budynku Urzędu Gminy Zabierzów, Rynek
1. Można tu dowiedzieć się, jak skorzystać z dofinansowania na wymianę
paleniska w ramach programów oferowanych mieszkańcom gminy Zabierzów oraz pobrać wnioski dotyczące wszystkich programów i uzyskać pomoc w ich wypełnieniu.
Punkt informacyjny znajduje się przy wejściu do Urzędu Gminy, pokój
0.1A i jest czynny od 8.00 do 12.00 w dniach pracy Urzędu.

Gmina Zabierzów wspomaga
remonty dróg powiatowych
Na Sesji Rady Gminy w dniu 26 lipca podjęto kilka
uchwał dotyczących współpracy z Powiatem Krakowskim.
Gmina Zabierzów przejęła prowadzenie inwestycji pn. przebudowa drogi powiatowej nr 2128K w Rudawie (ul. Wyspiańskiego) w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Podobną uchwałę podjęła Rada Gminy przed dwoma
laty, lecz stała się ona już nieaktualna. Gmina w tym czasie
wyłoniła w przetargu wykonawcę projektu, który jednak nie
wywiązał się z zadania i dlatego umowa z projektantem została rozwiązana. Teraz zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie innego projektanta. Gmina Zabierzów przejęła również
od Powiatu przebudowę przepustu okularowego na przepust
ramowy w ciągu drogi powiatowej nr 2121K w Aleksandrowicach w zakresie opracowania dokumentacji projektowej.
Uchwalono też zwiększenie o 3 tys. zł kwoty, którą Gmina
Zabierzów przekaże Powiatowi na przebudowę ul. Jana Pawła
II w Zelkowie. Wartość zadania to prawie 380 tys. zł, udział
Gminy wyniesie prawie 228 tys. zł. Zarząd Dróg Powiatu
Krakowskiego po otwarciu ofert w przetargu stwierdził, że
aby rozstrzygnąć przetarg i podpisać umowę z wykonawcą,
musi zwiększyć kwotę oczekiwaną od Gminy Zabierzów
o 3 tys. zł. Rada wyraziła na to zgodę.

Koszty reformy systemu
oświaty w gminie Zabierzów
Uchwalone w grudniu 2016 roku Prawo oświatowe rozpoczęło reformowanie systemu oświaty polegające m. in. na
wygaszaniu gimnazjów, wydłużeniu czasu nauki w szkołach
podstawowych do ośmiu lat i przekształceniu szkół ponadgimnazjalnych w ponadpodstawowe. Prawo oświatowe nałożyło na samorządy przygotowanie odpowiedniej sieci szkół.
W wyniku reformy liczba uczniów szkół podstawowych wzrosła o 2 roczniki, tzn. z sześciu na osiem roczników. Zatrudnienie pedagogów zwiększono o 3 etaty, doradców zawodowych
– także o 3 etaty, nauczycieli w świetlicach – o 4 etaty.
Koszty wprowadzenia reformy systemu oświaty w zakresie remontów i rozbudowy szkół w gminie Zabierzów w roku
2017 wyniosły prawie 110 tys. zł, a w roku 2018 – ponad 2 mln
600 tys. zł. Duża część kosztów to dostosowanie pomieszczeń:
remont, modernizacja, rozbudowa szkół w Balicach, Kobylanach, Nielepicach, zakup mebli i pomocy dydaktycznych.
Koszty w 2019 roku obejmą rozbudowę szkoły w Brzoskwini,
modernizację szkoły w Rząsce, dostosowanie szkoły do celów
przedszkolnych w Zabierzowie. Kolejne koszty związane będą
z rozbudową szkół w Brzeziu, Kobylanach i Nielepicach oraz
budową pełnowymiarowych sal gimnastycznych w szkołach
w Kobylanach i Nielepicach.

Park im. Św. Jana Pawła II
w Bolechowicach
Na Sesji Rady Gminy Zabierzów w dniu 26 lipca uchwalono, że działkom nr 181 i 182 położonym w centrum Bolechowic nadaje się nazwę park im. Św. Jana Pawła II. Wprowadzenie nazwy nastąpiło na wniosek mieszkańców Bolechowic, którzy podjęli taką uchwałę na zebraniu wiejskim w maju
2019. Papież Jan Paweł II jeszcze jako kardynał przebywał
wielokrotnie na terenie bolechowickiej parafii.

Odbiór odpadów
wielkogabarytowych
Urząd Gminy przypomina, że we wrześniu oraz
w listopadzie 2019r. od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych odbierane będą: odpady wielkogabarytowe (np. wersalki, sofy, stoły, biurka, krzesła, fotele, dywany, wykładziny itp.), opony (nie pochodzące
z działalności rolniczej lub działalności gospodarczej),
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. lodówki, pralki, kuchenki mikrofalowe, kuchenki elektryczne, zmywarki, czajniki elektryczne, komputery,
telewizory, odtwarzacze, tonery, żarówki, świetlówki
itp.), baterie i akumulatory, odpady budowlane pochodzące z bieżącej konserwacji i drobnych remontów (na które nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia
na budowę/ rozbiórkę lub zgłoszenie budowy/ rozbiórki albo zgłoszenie robót budowlanych).
Odpady budowlane pochodzące z bieżącej konserwacji i drobnych remontów (na które nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę/ rozbiórkę
lub zgłoszenie budowy/ rozbiórki albo zgłoszenie robót
budowlanych) należy wystawiać w workach umożliwiających ich odbiór (sugerowana waga – do 25 kg).
Należy zwrócić uwagę, iż wykonawca odbiera
tylko i wyłącznie odpady wskazane w Regulaminie
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Zabierzów.
Wykonawca nie odbiera na przykład odpadów takich jak: części samochodowe, oleje silnikowe, opony
z ciągników rolniczych, opony z samochodów ciężarowych, desek oraz gruzu z robót budowlanych/ rozbiórek, na które zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę/ rozbiórkę lub zgłoszenie budowy/ rozbiórki albo
zgłoszenie robót budowlanych.
ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ DO ODBIORU DO GODZ. 6.00 RANO. Odpady będą odbierane
do momentu – aż Wykonawca odbierze odpady z ostatniej nieruchomości.
Dokładnie terminy odbioru odpadów z poszczególnych miejscowości zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu, pod adresem: https://odpady.zabierzow.
org.pl/gospodarka-odpadami/harmonogram-odpadow/
Poza powyższym terminy wskazane są w harmonogramach rozdanych państwu z końcem ubiegłego roku
przez firmę odbierającą odpady.

Gmina dofinansuje
samochód dla policji
Gmina Zabierzów dofinansuje zakup samochodu służbowego osobowego, oznakowanego dla Komisariatu Policji w Zabierzowie. Z taką prośbą Policja zwróciła się już w marcu do Gminy Zabierzów.
Koszt zakupu samochodu wyniesie 90 tys. zł, z czego kwotę 45 tys. zł pokrywa Komenda Wojewódzka w Krakowie, a pozostałe 45 tys. zł sfinansują po
połowie tzn. po 22,5 tys. zł Gmina Liszki (której teren obsługuje Komisariat w Zabierzowie) oraz Gmina Zabierzów. Komisariat Policji w Zabierzowie
zadeklarował w ramach współpracy wsparcie przy
kontroli palenisk, które mają być przeprowadzane
w okresie grzewczym 2019 – 2020.

GOPS przyjmuje wnioski do
programu 500+ i Dobry Start
W okresie od 1 lipca do 8 sierpnia br. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie wpłynęło 2817 wniosków o świadczenie wychowawcze 500+
oraz 1870 wniosków o świadczenie Dobry Start (300+)
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ można
składać zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej. Aby uzyskać prawo
do świadczenia wychowawczego na dziecko, na które jeszcze nie otrzymuje się
świadczenia, wniosek należy złożyć do 30 września 2019 r. – świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca. Jeśli wniosek zostanie złożony po 30
września 2019 r. świadczenie zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku.
Wypłata świadczeń w oparciu o wnioski złożone w lipcu i sierpniu br. nastąpi
do 31 października 2019 r. Natomiast wypłata świadczeń w oparciu o wnioski
złożone w kolejnych miesiącach nastąpi w terminie 3 miesięcy od daty złożenia
wniosku.
Wnioski w programie Dobry Start można składać, zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej, do 30 listopada br. Ustalenie prawa do świadczenia oraz
jego wypłata nastąpi w terminie 2 miesięcy od daty złożenia wniosku. Wypłata
świadczeń w oparciu o wniosku złożone w lipcu i sierpniu br. nastąpi do 30 września 2019 r.

Program „Posiłek w szkole i w domu”
W ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” uczniowie, tak
jak w ubiegłych latach mogą uzyskać pomoc w formie jednego gorącego posiłku dziennie w przedszkolu lub szkole. Pomoc skierowana jest do rodzin, których
dochód nie przekracza 792,00 zł netto na osobę w rodzinie. Aby uzyskać pomoc
należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie wniosek
o jej udzielenie. W toku postępowania administracyjnego, celem rozeznania sytuacji socjalno-bytowej rodziny, pracownik socjalny przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania rodziny. Pomoc przyznawana jest
w formie decyzji administracyjnej.

Stypendia dla uczniów z gminy Zabierzów
O stypendium socjalne na cele edukacyjne mogą ubiegać się uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny nie przekracza 528,00 zł
netto miesięcznie. Wnioski z kompletem dokumentów należy składać w terminie do
15 września 2019 r. , w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół
w Zabierzowie ul. Kolejowa 15, (budynek ZSP Zabierzów- wejście od strony boiska sportowego) pokój nr 5 w godz.: poniedziałek od 9:00 – 17:00, wtorek –
czwartek od 8:00 – 16:00, piątek 7:00 – 15:00
O stypendium motywacyjne dla zdolnych studentów ubiegać się mogą studenci, którzy w bieżącym roku akademickim uzyskali średnią arytmetyczną wyższą niż 4,0 (w 5 stopniowej skali ocen) lub 5,0 (w 6 stopniowej skali ocen).
Wnioski wraz z zaświadczeniem z uczelni o średniej arytmetycznej ocen, należy składać w terminie do 31 października 2019 r., w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zabierzowie ul. Kolejowa 15, (budynek ZSP
Zabierzów- wejście od strony boiska sportowego) pokój nr 5 w godz.: poniedziałek od 9:00 – 17:00, wtorek – czwartek od 8:00 – 16:00, piątek 7:00 – 15:00
Informacje szczegółowe i wzory druków są na stronie www.gzeas.zabierzow.
org.pl w zakładce dla studentów.

Remonty dróg rolniczych
W dniu 7.08.2019 zawarto umowę z firmą KRZYŚ z Rząski na modernizację dróg rolniczych w naszej gminie. Prace już trwają. Drogi dojazdowe do pól utwardzane są kruszywem. Zmodernizowane zostaną drogi:
w Brzezince – dz. nr 14, w Brzoskwini – dz. nr 380/1, w Karniowicach –
dz. nr 108, w Pisarach – dz. nr 125/1. Całkowity koszt tych prac to 337 tys. zł,
z czego 50% Gmina pozyskała z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Budujemy, remontujemy
Urząd Gminy Zabierzów zawarł umowę z firmą WIÓR z Brzoskwini,
która wygrała przetarg na zagospodarowanie płyty rynku w Rudawie –
etap II. Etap obejmie budowę parkingu o nawierzchni z kostki brukowej
betonowej dla samochodów osobowych wraz z przebudową istniejącego
układu drogowego oraz budową kanalizacji deszczowej. Koszt tej inwestycji to ponad 1 mln zł, a prace mają być zakończone 29 listopada br.
Zakończono zaplanowane na okres wakacyjny remonty budynków szkolnych w naszej gminie.
W Więckowicach trwa budowa chodnika przy ul. Akacjowej od
skrzyżowania z ul. Lipową i Słoneczną w kierunku Brzezinki. Zakończono budowę nakładki wraz z poszerzeniem ul. Modrzewiowej.
W dniu 9 sierpnia został ogłoszony przetarg na zimowe utrzymanie
dróg gminnych na terenie gminy Zabierzów. Otwarcie ofert zaplanowano na 3 września.
Zakończył się remont świetlicy budynku wiejskiego w Więckowicach. Był to remont kompleksowy obejmujący salę, kuchnię, szatnię
i sanitariaty. Pomieszczenia zostały pomalowane a podłogi wycyklinowane.
Na przełomie sierpnia i września na placach zabaw w Niegoszowicach, Nielepicach i Rząsce zainstalowane zostaną urządzenia rekreacyjno – sportowe.
Grant w wysokości 30 tys. zł przyznany Aleksandrowicom przez
Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków – Balice przeznaczony jest na
doposażenie placów zabaw w tej miejscowości. Urządzenia rekreacyjno – sportowe zostaną tu zainstalowane we wrześniu.
Po raz drugi został ogłoszony przetarg na rozbudowę drogi gminnej – ul. Sosnowej w Nielepicach. Pierwszy przetarg unieważniono ze
względu na zbyt wysoką kwotę zaproponowaną przez wykonawcę.
Ogłoszono przetarg na zagospodarowanie działki w Karniowicach
przy ul. Krakowskiej. Ma tu powstać plac zabaw dla maluchów. Znajdą
się tu zabawki i urządzenia dla najmłodszych dzieci.
W dniu 9 sierpnia ogłoszono przetarg na wykonanie projektu placu
targowego w Zabierzowie. Plac usytuowany będzie przy zbiegu ulic
Krakowskiej i Kalwaryjskiej.
Odnowiono wnętrze budynku JKS Zelków – naprawiono instalacje i wymalowano ściany.
Trwają remonty remiz w jednostkach OSP w Balicach i Zabierzowie, odremontowano już remizy w Kobylanach i Nielepicach.

Altana w stylu góralskim w Więckowicach
W Więckowicach oddano do użytku altanę w stylu góralskim, wykonaną
z drewna. Altana stanęła na tzw. Górce na placu zabaw. Stanowi ona taras widokowy na południową część gminy, a więc na Więckowice, Balice i Zabierzów. Można z niej obserwować startujące i lądujące samoloty.
Altana o wielkości małego domku posiada podest dla tańczących.
Będą tu odbywać się imprezy rozrywkowe, kulturalne a także uroczystości wiejskie. Do tej pory uroczystości organizowano na placu, gdzie
powstała altana w pobliżu Dębu Katyńskiego. Dojście do altany wysypane zostało kamieniem i tłuczniem a wzdłuż dojścia umieszczono poręcz
z balustradą.

We wrześniu zakończą się melioracje
W sierpniu w ramach prac melioracyjnych zabezpieczono skarpę
przy ul. Szkolnej w Kobylanach, umocniono też rów przy ul. Wrzosowej
w Balicach. W Nielepicach wykonane zostało odwodnienie liniowe przy
ul. Długiej i ul. Kmieci. Na przełomie sierpnia i września będzie wykonane odwodnienie przy ul. Mostowej i Dębowej w Zabierzowie oraz
odwodnienie w Brzoskwini. We wrześniu prowadzone będą roboty melioracyjne w Radwanowicach oraz w Brzoskwini i Zabierzowie. Wszystkie prace zaplanowane na bieżący rok wykonane zostaną przed końcem
września.

Program renowacji figury
św. Jana Nepomucena
w Aleksandrowicach
Z roku 1755 pochodzi figura św. Jana Nepomucena
w Aleksandrowicach. Data i herby fundatorów znajdują się na postumencie figury. Usytuowana ona jest
w środku wsi przy drodze z Aleksandrowic do Balic. Aby móc
przystąpić do odnowienia tej przydrożnej kapliczki, Urząd
Gminy zlecił opracowanie programu prac konserwatorskich,
w tym ocenę stanu zachowania figury i postumentu. Dopiero po
zatwierdzeniu programu przez konserwatora zabytków, można
będzie przystąpić do renowacji kapliczki.

W Balicach powstaje
siłownia zewnętrzna
W dniu 9 sierpnia Urząd Gminy zawarł dwie umowy
z wyłonioną w przetargu firmą WIÓR z Brzoskwini na budowę siłowni zewnętrznej w Balicach oraz na zagospodarowanie
terenu. Siłownia obejmie 2 działki o łącznej powierzchni ok.
80 m kw. Znajdą się tu urządzenia do ćwiczeń, ławki, stojak na
rowery i kosze na śmieci. Teren siłowni otoczy zieleń. Koszt inwestycji wraz z dofinansowaniem z Programu Rozbudowy Obszarów Wiejskich to ok. 93 tys. zł. Prace przy budowie siłowni
już się rozpoczęły, mają zostać ukończone do 10.10.2019. Druga
umowa o wartości ponad 200 tys. zł dotyczy zagospodarowania
skarpy, wykonania nawierzchni z kostki brukowej, schodów terenowych i ogrodzenia. Te prace także mają się zakończyć do
10.10.2019.

Zakażenie wody w Rząsce
i Szczyglicach
W dniu 9.08.2019 roku Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o. o. w Zabierzowie (PUK) zostało poinformowane,
że badania mikrobiologiczne wody pobranej w dniu 7.08.2019
roku z wodociągu Rząska-Szczyglice wykazały obecność bakterii z grupy coli. Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał w związku z tym decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia
przez ludzi, pochodzącej z wodociągu Rząska-Szczyglice na
okres 30 dni. PUK niezwłocznie poinformowało o tym fakcie
mieszkańców Rząski i Szczyglic na stronie internetowej Spółki
i Gminy oraz przez wywieszenie komunikatów na słupach i tablicach ogłoszeniowych w tych miejscowościach. Informacje te
były też czytane podczas ogłoszeń parafialnych oraz dostarczane bezpośrednio do skrzynek pocztowych.
Następnie podjęło działania mające na celu doprowadzenie
wody do prawidłowych własności, które przyniosły efekty i badania prób wody pobranych z wodociągu w dniu 16.08.2019
wykazały brak bakterii z grupy coli w wodzie z wodociągu Rząska-Szczyglice oraz prawidłowe własności fizyko-chemiczne
wody. Prawdopodobną przyczyna zakażenia wody bakteriami
coli były nieumyślne działania osób trzecich, np. prace przy
przyłączeniu do wodociągu lub uszkodzenia wodociągu przy
pracach ziemnych. W chwili obecnej PUK nie posiada informacji i zgłoszeń o takich faktach.
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