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Minister podpisał
aneks do
programu
inwestycyjnego
dla obwodnicy
Zabierzowa!
W poniedziałek 26 czerwca
2017r. w siedzibie Oddziału GDDKiA w Krakowie, minister infrastruktury i środowiska Andrzej
Adamczyk podpisał dwa programy
inwestycyjne. Są to aneksy do programów inwestycyjnych: obwodnicy Zabierzowa w ciągu DK 79 oraz
odcinka „ Zakopianki „ Rdzawka
– Nowy Targ.
Podpisanie dokumentu dla obwodnicy Zabierzowa w ciągu DK
79 pozwoli na ogłoszenie przetargu,
na koncepcję programową. Decyzja środowiskowa w przypadku tej
inwestycji jest prawomocna i ostateczna.

Wykonawca
rozbudowy szkoły
w Zabierzowie
ogłasza upadłość
Generalny wykonawca rozbudowy budynku szkoły podstawowej w Zabierzowie, spółka Hydro
Invest z siedzibą w Krakowie, poinformowała Urząd Gminy Zabierzów o złożeniu przez ww. spółkę
w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
wniosku oogłoszenie upadłości.
W związku z powyższym Urząd Gminy zmierza do rozliczenia i zamknięcia umowy zawartej ze Spółką, dokonania inwentaryzacji wykonanych
prac oraz możliwie szybkiego wyłonienia nowego wykonawcy robót budowlanych w trybie Prawa zamówień
publicznych.

Uchwała antysmogowa dla województwa
małopolskiego obowiązuje już od 1 lipca 2017
W styczniu br. została przyjęta przez Sejmik Województwa Małopolskiego uchwała
w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Zgodnie z jej zapisami od 1 lipca 2017 r. zakazane jest spalanie: flotokoncentratów
i mułów węglowych, węgla, którego frakcja o uziarnieniu 0-3 mm stanowi powyżej 15%
udziału masowego, biomasy (w tym drewna) o wilgotności powyżej 20%.
Wszystkie nowo instalowane kotły na paliwa stałe po 1 lipca 2017 r. muszą spełniać wymagania
dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania
wymogów dotyczących ekoprojektu oraz zapewniać automatyczne podawanie paliwa (z wyjątkiem
instalacji zgazowujących drewno). Przepis ten dotyczy zarówno nowych budynków, jak i budynków, w których wymieniany jest stary system grzewczy.
Kotły zainstalowane przed 1 lipca 2017 r., które nie spełniają powyższych wymagań będą
musiały być wymienione do 1 stycznia 2023 r. W przypadku jeśli dotychczas użytkowany kocioł
spełnia wymagania klasy 3 lub 4 wg normy PN-EN 303-5:2012 powinien zostać wymieniony do
1 stycznia 2027 r. Dotychczas użytkowane kotły 5 klasy można będzie eksploatować bezterminowo. Uchwała anstysmogowa dotyczy również miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (m. in.
kominki i piece). Nowo instalowane urządzenia po 1 lipca 2017 także będą musiały spełniać wymagania ekoprojektu (dyrektywa określająca m.in. wymagania dla producentów kotłów grzewczych
w zakresie norm emisji). Dotychczas eksploatowane urządzenia będą musiały zostać wymienione
do 1 stycznia 2023 r., chyba że osiągają sprawność cieplną na poziomie 80% lub zostaną wyposażone w urządzenia zapewniające redukcję emisji zanieczyszczeń na poziomie normy ekoprojektu
(np. elektrofiltry).

Wymiana palenisk w ramach PONE i PGN
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie rozpatrzył
pozytywnie wniosek gminy Zabierzów o dofinansowania na wymianę starych pieców na ekologiczne paleniska w ramach PONE. W chwili obecnej pula środków na udzielanie dotacji
w wysokości ponad 700 tys. czeka na zatwierdzenie przez radę nadzorczą Funduszu, po czym
będzie można przystąpić do zawierania umów z mieszkańcami.
Umowy zostaną podpisane z właścicielami nieruchomości, którzy złożyli wnioski w ramach
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE). Takich wniosków wpłynęło około 200 i wyczerpuje to limit na bieżący rok, więc nie przewiduje się przyjmowania kolejnych wniosków od mieszkańców w ramach tego programu. Natomiast o dotacje w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
(PGN) złożono ok. 160 wniosków i obecnie Urząd Gminy zapisuje mieszkańców na listę rezerwową. Skorzystanie z tego programu uwarunkowane jest posiadaniem odpowiednio docieplonego budynku lub zobowiązaniem się do wykonania termomodernizacji zgodnie z wykonywanymi
ocenami energetycznymi. Dodajmy, że w 2017 roku normy dotyczące sprawności nowych pieców
zostały zaostrzone zgodnie z rozporządzeniem Unii Europejskiej i określa je tzw. ekoprojekt. Dotacje przyznawane są tylko na paleniska spełniające te nowe warunki. W ramach PONE dotację może
otrzymać mieszkaniec, który chce wymienić stare palenisko na kocioł węglowy lecz spełniający
nowe normy. Wyższą dotację można jednak uzyskać przy instalacji kotła gazowego.
Podczas Sesji Rady Gminy Zabierzów w dniu 26.05.2017 radni przyjęli „Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej dla gminy Zabierzów”. Gmina Zabierzów przystąpiła do realizacji Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w zakresie obniżenia poziomu niskiej emisji. Ubieganie się ośrodki z tego programu uwarunkowane jest posiadaniem przez Gminę Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). W Planie ujęto m. in. inwestycje z zakresu termomodernizacji
budynków, modernizację systemów ogrzewania, zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej.
Przyjęto też nowy regulamin PONE o udzielanie dotacji na dofinansowania zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę nieekologicznych palenisk na wysoko sprawne źródła ciepła.

Usuwanie drzew - zmiany ustawy
o ochronie przyrody
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Zabierzów informuje, że z dniem 17 czerwca 2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz. 1074). Zmiana ustawy przywraca
między innymi prawną ochronę drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących
własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności
gospodarczej.
W ww. przypadku, właściciel nieruchomości od 17 czerwca br. obowiązany jest dokonać
zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości
5 cm przekracza: 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu
srebrzystego; 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu
klonolistnego; 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Zgłoszenie w formie pisemnej składane do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Zabierzów zawiera: imię i nazwisko Wnioskodawcy (posiadacza i/lub właściciela
nieruchomości); oznaczenie nieruchomości z której planowane jest usunięcie drzew/a
tj.: numer ewidencyjny działki, dokładny adres; mapę (rysunek) określającą usytuowanie drzew/a na nieruchomości.

125 lat OSP
Jednostki OSP z Bolechowic, Więckowic i Kobylan obchodziły 125-lecie istnienia. Pierwszy zachowany zapis dotyczący udziału zorganizowanych grup strażackich z tych miejscowości w ratowaniu ludzkiego życia i mienia pochodzi z sierpnia 1892 roku. Jest to notatka
zamieszczona w gazecie ,,Nowa Reforma”, mówiąca o wielkim pożarze w Zabierzowie, gdzie
30 lipca 1892 roku spłonęło 21 domów i 11 stodół. Tę datę przyjęto jako oficjalne rozpoczęcie
działalności OSP.
Uroczystości 125-lecia OSP Bolechwice, Więckowice i Kobylany rozpoczynały się od
mszy świętej, po której następował przemarsz strażaków przy dźwiękach orkiestr dętych na
place, gdzie odbywała się oficjalna część uroczystości. Wyróżniającym się druhom wręczono
odznaczenia i wyróżnienia, a po uroczystościach odbywały się zabawy taneczne.
Podczas uroczystości w Więckowicach, Marcin Cieślak, prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zabierzowie powiedział: „Strażacy z OSP nie muszą zabiegać o dostęp do mediów. Sławę i przychylność mieszkańców zawdzięczają swojej pracy, którą traktują
jako służbę. Mogą być przykładem dla celebrytów i polityków”.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego
Firma POWER z Krakowa rozpoczęła prace przy rozbudowie oświetlenia ulicznego na terenie
gminy Zabierzów. Koszt rozbudowy to ponad 380 tys. zł, a termin wykonania prac ustalono do 16
września br. Umowa podpisana przez Urząd Gminy w dniu 7.06.2017 obejmuje następujące miejscowości: Bolechowice, ul. Turystyczna – 7 słupów, 7 lamp sodowych; Burów – 3 słupy stalowe,
3 lampy ledowe; Kochanów, ul. Złota – 1 stanowisko słupowe, 2 lampy sodowe; ul. Leśna – 5 słupów stalowych, 5 lamp ledowych; Kleszczów – 3 stanowiska
słupowe, 4 lampy sodowe; Kobylany, ul. Górska – 3 stanowiska słupowe, 3 lampy sodowe; Młynka – 7 stanowisk słupowych, 7 lamp ledowych; Nielepice, ul.
Świerkowa – 2 słupy, 2 lampy; Rudawa, ul. Siedleckiego – 6 słupów stalowych,
6 lamp ledowych; Rząska, ul. Ogrodowa – 6 słupów stalowych, 6 lamp ledowych; ul. Krakowska – 13 słupów, 13 lamp ledowych; Szczyglice, ul. Nad Rudawą –
2 stanowiska słupowe, 3 lampy; Zelków, ul. Jana Pawła II – 9 stanowisk słupowych, 9 lamp
sodowych; Zabierzów, ul. Widokowa boczna – 4 słupy, 4 lampy ledowe.

Stulatkowie w gminie Zabierzów
Najstarsza dotychczas mieszkanka naszej gminy, urodzona i przez całe życie mieszkająca
w Zelkowie 105-letnia Waleria Kołodziejczyk, zmarła w dniu 18.04.2017.
Obecnie najstarszą osobą w gminie jest mieszkanka Bolechowic, która 26 sierpnia skończy 105 lat. Mamy też troje 102-latków. W sierpniu 102 lata skończy mieszkanka Karniowic, w październiku – mieszkaniec Zabierzowa, w listopadzie – siostra zakonna z klasztoru
w Rząsce.

Od 1 sierpnia – nowe
wnioski o 500 plus
Rodzice, którzy otrzymują świadczenia
z Programu 500 plus muszą złożyć nowe
wnioski. Wnioski w sprawie ustalenia
prawa do świadczenia wychowawczego
(500 plus) na kolejny okres 2017/2018
będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia
2017 roku. Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia
1 października 2017 r. do dnia 30 września
2018r. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży
wniosek wraz z dokumentami do dnia 31
sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października 2017r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się
o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia
1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik nastąpi do
dnia 30 listopada 2017 r.
Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, których
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli
członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze
przysługuje na pierwsze dziecko osobom,
których dochód rodziny w przeliczeniu na
osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.
W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do
niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie.
W gminie Zabierzów wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w godzinach: poniedziałek od 7:00 do
17:00, wtorek-piątek od 7:00 do 16:00. Ponadto wnioski będzie można składać za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet: za pomocą bankowości elektronicznej, PUE ZUS, ePUAP portalu Empatia.
Obecnie prowadzone są prace nad
zmianą ustawy z dnia 11 lutego 2016r.
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w związku z czym zmianie mogą ulec
formularze wniosków w sprawie ustalenia
prawa do świadczenia wychowawczego
wraz z załącznikami. W chwili, gdy ukażą
się nowe wnioski, GOPS w Zabierzowie
aktualne wzory umieści na stronie internetowej.
Na terenie gminy Zabierzów ze
świadczeń wychowawczych 500 plus korzysta około 1.900 rodzin. Miesięcznie
wypłacana jest kwota 1 300 000 zł.

Ważne informacje dla właścicieli psów
Pies pozostający bez nadzoru to zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia ludzi. Psy w miejscu publicznym muszą być prowadzone na uwięzi.
Dopuszcza się zwolnienie ze smyczy tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem założenia psu kagańca. Zwolnienie przez właściciela psa ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji,
gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa
i wykluczający dostęp osób trzecich oraz gdy jest zaopatrzona w odpowiednio
oznakowaną tabliczkę ze stosownym ostrzeżeniem.
Właściciel ma obowiązek zaszczepić psa przeciw wściekliźnie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Planujący zakup psa rasy uznanej za agresywną, winien
uzyskać zezwolenie na jego posiadanie wydane przez wójta gminy. Wałęsający się bez nadzoru i opieki właściciela pies uznany za bezdomnego, może zostać
wyłapany i odwieziony do schroniska. Po zgłoszeniu się właściciela psa, odbiera
on zwierzę ze schroniska okazując wydane w UG Zabierzów upoważnienie oraz
zwraca gminie koszty utrzymania psa w schronisku.
UWAGA : Na właścicieli nie stosujących się do powyższych przepisów może
być nałożona kara grzywny w postępowaniu prowadzonym przez Policję na podstawie ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
Więcej informacji: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
UG Zabierzów, tel. 12 283 07 55.

Rekrutacja do przedszkoli
Gmina Zabierzów zapewniła miejsca wszystkim dzieciom w wieku 3 do 6 lat,
których rodzice złożyli wnioski o przyjęcie do przedszkola publicznego. W rekrutacji złożono 413 wniosków, dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne na
podstawie deklaracji jest 343.
Razem od września 2017 r. wychowanie przedszkolne w przedszkolach samorządowych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w przedszkolach niepublicznych wybranych w konkursie ofert na rok szkolny 2017/ 2018,
będzie realizowało 756 dzieci.

Reprezentacje Hiszpanii i Anglii
trenowały w Zabierzowie!
Z przyjemnością informujemy, że w okresie trwania Turnieju Mistrzostw Europy w piłce nożnej do lat 21, które były rozgrywane Polsce w dniach 16 – 30
czerwca 2017 r., narodowe reprezentacje Hiszpanii oraz Anglii wybrały bazę
w Zabierzowie, jako obiekt treningowy przed decydującymi meczami w fazie pucharowej. Przedstawiciele obu zespołów byli bardzo zadowoleni ze stanu murawy
stadionu w Zabierzowie, za której perfekcyjne przygotowanie zgodnie z umową
z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, odpowiedzialna była Akademia Piłkarska
Kmita Zabierzów. Treningi nie były dostępne z wysokości trybun dla widzów
i dziennikarzy, ale wytrwałym i licznie zgromadzonym kibicom pod stadionem
udawało się zdobyć autografy, bądź zrobić pamiątkowe zdjęcia. O randze wydarzenia świadczy fakt, że Zabierzów gościł zawodników z takich klubów jak:
Barcelona, Real Madryt, Atletico Madryt, AC Milan, Manchester City, Arsenal,
Everton, Chelsea, Southampton, Aston Villa, czy Leicester.

Najnowsze filmy na TVI gminy
Zabierzów
Zapraszamy do obejrzenia najnowszych filmów na TVI Gminy Zabierzów – Gminny Dzień Dziecka, IX Dni Zabierzowa, Gminny Dzień
Dziecka oraz Zabierzów Biega- XIII Eko Jurajski Półmaraton w Rudawie. Wszystkie filmy znajdą Państwo na www.zabierzow.org.pl.
Właśnie Tutaj, na gminnym kanale You Tube zamieszczane są tematyczne filmy poświęcone gminie Zabierzów i jej walorom jak również relacje
z wybranych wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i sportowych.

Zwycięzcy konkursu
„SMOG – Zmieńmy TO!”
Podczas obchodów Dnia Dziecka na zabierzowskim rynku odbyło się uroczyste wręczenie nagród
zwycięzcom Konkursu Ekologicznego pod hasłem
„SMOG – Zmieńmy TO!”. Konkurs został zorganizowany z inicjatywy nauczycieli Zespołu Szkół w Rząsce oraz Stowarzyszenia „Homini et Terrae”. Celem
konkursu była edukacja uczniów w zakresie problematyki zanieczyszczenia środowiska oraz promowanie działań podejmowanych na rzecz jego ochrony.
W konkursie wzięło udział ponad 600 uczniów z 11
szkół naszej gminy. Najmłodsi uczniowie tworzyli prace plastyczne, a uczniowie klas IV-VI plakaty
o tematyce antysmogowej. Uczniowie gimnazjów
zmierzyli się w konkursie wiedzy, rozwiązując testy.
W kategorii uczniów klas I-III zwyciężyła Alicja
Machlowska z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Balicach, w kategorii klas IV-VI zwycięzcą została
uczennica Gabriela Malinowska z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Balicach, wśród gimnazjalistów
najlepszy okazał się Mateusz Wygoda – uczeń Gimnazjum im. Wandy Rutkiewicz w Rząsce.
Swoją wiedzę mogli zweryfikować również mieszkańcy gminy, biorąc udział w quizie skierowanym do
publiczności. Wszystkie nagrody w konkursie: tablety, głośniki bezprzewodowe, słuchawki zostały ufundowane przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu
Gminy Zabierzów.

Rozstrzygnięcie konkursu
dla NGO
Wykaz podmiotów, które zostały wybrane do realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa na terenie Gminy
Zabierzów w 2017 r.
1. Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii Rawelin - Spotkania z historią - Rudawa 2017 7 000 zł.
2. Klub Sportowy Topór Aleksandrowice - Organizacja wycieczek turystyczno-poznawczych dla dzieci
i młodzieży oraz seniorów z Aleksandrowic i sąsiednich miejscowości gminy Zabierzów - 2 500 zł.
3. Związek Harcerstwa Polskiego 5 Zabierzowski
Szczep Harcerski Kolumbowie Im. Batalionu Parasol
- Zlot harcerski powitanie lata w Jurajskim Raju Nielepice 2017 - 2 000 zł.
4. Zabierzowski Klub Kajakowy Wir - Odkrywanie oraz opisywanie szlaków kajakowych na terenie
gminy Zabierzów-Polski - 3 500 zł.
5. Zabierzowski Klub Kajakowy Wir - Start
w LXXVI Międzynarodowym Spływie Kajakowym
na Dunajcu im. Tadeusza Pilarskiego 2017 - 3 000 zł.
6. Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Kmita Zabierzów - Rajd turystyczny szlakami rycerza Kmity 2 500 zł.
7. Homini Et Terrae - Przygotowanie i przeprowadzenie VII Ekologicznego Rajdu Turystycznego – Dolina Bolechowicka 2017 - 2 500 zł.
8. Stowarzyszenie Sportowe LKS Potok - Na turystycznym szlaku/2017 - 3 000 zł.

Budujemy, remontujemy
Rozpoczyna się II etap przebudowy ul. Akacjowej w Balicach. Przetarg na wykonanie prac został rozstrzygnięty 25.05.2017, a wygrała go firma
WIKOS z Olszyn w gminie Babice. W ramach inwestycji nastąpi całkowita
przebudowa jezdni wraz z jej poszerzeniem do normatywnej szerokości czyli
do 5 metrów, budowa jednostronnego chodnika wzdłuż ulicy, budowa murów
oporowych, kanalizacji deszczowej, przebudowa kolidujących fragmentów sieci infrastruktury technicznej. Prace obejmą też przebudowę zjazdów na ulice:
Wesołą, Sadową, Spokojną i Uroczą oraz budowę i przebudowę zjazdów do
posesji indywidualnych. Całkowita długość planowanego do przebudowy odcinka ul. Akacjowej na 2017 rok to 420 m. Termin zakończenia prac ustalono
na 10.12.2017.
Trwa przebudowa drogi gminnej nr 601714K - etap I w Brzoskwini.
Nowa nawierzchnia bitumiczna powstanie na długości 200 m, droga będzie poszerzona do 5 metrów, z kostki brukowej zbudowany będzie ciąg pieszy, zbudowana zostanie kanalizacja deszczowa. Koszt inwestycji wyniesie ponad 350
tys. zł a termin jej realizacji to 31.07.2017.
Na odcinku o długości ok. 300 m powstaje chodnik najazdowy w Aleksandrowicach w ciągu drogi gminnej nr 601707K. Budowana jest też kanalizacja opadowa.
Znacząco poprawiła się nawierzchnia drogi wojewódzkiej nr 774 w Balicach na odcinku od ul. Józefa Kruka do ostatnich zabudowań. Wykonano
tu roboty bitumiczne wraz z poprawą odwodnienia. W kilku miejscach droga
została poszerzona.
Zakończono przebudowę drogi gminnej nr 601708K w Kleszczowie,
gdzie powstała nawierzchnia bitumiczna i chodnik najazdowy.
Trwa budowa chodnika wzdłuż ul. Różanej w Ujeździe wraz z kanalizacją opadową.
Ogłoszono przetarg na wykonanie ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż
drogi gminnej 601661K w Karniowicach na odcinku ok. 2 km. Przetarg rozstrzygnięty zostanie w lipcu, a prace mają zakończyć się w 2017 roku.
W dniu 29.06.2017 planowane jest otwarcie ofert w przetargu na wykonanie budynku wiejskiego i zagospodarowanie terenu na działce nr
24/1 w Kleszczowie. Powstanie tu parterowy budynek o nowoczesnej formie
architektonicznej i powierzchni użytkowej 244 m2. W budynku znajdzie się sala
główna z zapleczem i sceną, szatnie i sanitariaty, świetlica, sala gier, biuro sołtysa i zaplecze techniczne.
Rozstrzygnięto przetarg na budowę miejsc postojowych oraz placu
zabaw przy budynku komunalnym w Burowie. Kosztem ponad 166 tys. zł
wykonana zostanie nawierzchnia z kostki brukowej, schody, oświetlenie placu
zabaw, ogrodzenie i przesuwna brama. Termin zakończenia prac to 17.08.2017.

Medale za Wybitne Osiągnięcia
Sportowe
Podczas Sesji Rady Gminy Zabierzów w dniu 26.05.2017 odbyła się miła
uroczystość. Po raz pierwszy wręczono Medal za Wybitne Osiągnięcia Sportowe. Medal ustanowiono niedawno z inicjatywy Komisji Promocji, Kultury
i Sportu Rady Gminy Zabierzów. Medalami uhonorowano trenera GROT Zabierzów Aleksandra Jabłońskiego i jego wychowankę, łuczniczkę Karinę Lipiarską-Pałkę.
Karina Lipiarska-Pałka to pierwsza olimpijka w naszej Gminie. Prawo startu na Igrzyskach RIO-2016 wywalczyła w Mistrzostwach Świata w Kopenhadze. W roku 2015 zdobyła Puchar Europy.
Aleksander Jabłoński od ponad 50 lat związany z łucznictwem. Obecnie
jest trenerem klasy mistrzowskiej Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Grot” Zabierzów, szkolone przez niego zawodniczki zdobyły medale na
imprezach rangi krajowej i międzynarodowej.

Dobre tempo prac
melioracyjnych
Prace melioracyjne zaplanowane na 2017 rok zostały wykonane w 60%. W Aleksandrowicach zakończono
renowację stawu i naprawę urządzeń odwodnieniowych.
W Młynce umocniono skarpę, wykonano korytka odwodnieniowe i odwodnienie drogi gminnej nr 49. W Brzezince
wyczyszczono rów przy ul. Turystycznej oraz rów od drogi powiatowej w kierunku boiska sportowego na długości
200 m, a także umocniono 130 m rowu przy ul. Radosnej.
W Karniowicach umocniono rowy przy ul. Rycerskiej
i przy ul. Widokowej. W Ujeździe wykonano odwodnienie przy ul. Granicznej. Przewiduje się, że wszystkie prace melioracyjne w naszej gminie zaplanowane na bieżący
rok zostaną wykonane przed końcem września.

Nadano nazwy ulicom
w Niegoszowicach
Na Sesji Rady Gminy Zabierzów w dniu 26.05.2017
podjęto uchwałę o nadaniu nazw ulicom w Niegoszowicach. Dzięki temu zostanie uporządkowana numeracja
posesji. Nazwy zostają wprowadzone zgodnie z wolą
mieszkańców Niegoszowic, wyrażoną podczas zebrań
wiejskich. Powstaną tu więc ulice: Zielona,Widokowa,
Zakątek, Lipowa, Ogrodowa, Akacjowa, Słoneczna,
Spacerowa, Bulwarowa, Kwiatowa, Polna. Na uwagę zasługuje jednak fakt, że poza tymi, spotykanymi przecież
w większości wsi nazwami, w Niegoszowicach będzie
ul. Jana Kowalika, który tu się urodził a podczas wojny działał w AK, organizował tajne oddziały do walki
z okupantem. Oddziały Narodowej Organizacji Wojskowej powstały w Niegoszowicach, Rudawie, Radwanowicach i Brzezince. Patronem jednej z ulic będzie też rodzina hrabiów Rostworowskich, która władała dworem w
Niegoszowicach. Hrabia Andrzej Rostworowski podczas
II wojny był dowódcą oddziału ułanów, w skład którego
wchodzili mieszkańcy Niegoszowic i sąsiednich miejscowości. Cenna wydaje się być także inicjatywa mieszkańców Niegoszowic, aby zachować tradycyjne określenia
miejscowe, przyjmując je jako nazwy ulic: Sowiarka
i Rudki
Uchwalono również nadanie drodze gminnej w Zelkowie nazwy ulicy Kwiatów Polskich.

Obowiązek koszenia trawy
co najmniej 2 razy w roku
Informujemy, iż na postawie uchwały Rady Gminy
Zabierzów w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zabierzów, właścicieli
terenów przeznaczonych w planach zagospodarowania
przestrzennego pod zabudowę lub zainwestowanie,
zobowiązuje się do minimum dwukrotnego koszenia
trawy w terminach: do 15 czerwca i do 30 września.
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