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Rozpoczęto wypłatę środków z programu
„Rodzina 500 plus”!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie w połowie kwietnia rozpoczął wypłatę środków z programu „Rodzina 500 plus”. Pierwsze wypłaty dokonano
osobom, które złożyły bezbłędnie wypełniony wniosek umożliwiający szybką weryfikację i wydanie decyzji przyznającej świadczenie. W pierwszej kolejności wypłacane były świadczenia na podstawie wniosków złożonych w dniu 1 kwietnia 2016 r.
i z kolejnych dni. Prawidłowo złożone wnioski pracownicy GOPS mogli szybko zweryfikować i wprowadzić do systemu informatycznego. Część złożonych wniosków
zawierała błędy uniemożliwiające ich rozpatrzenie. Ze stałego monitoringu składania
wniosków wynika, że najczęściej popełniane błędy to:
·
brak wskazania pierwszego dziecka w składzie rodziny, w przypadku wnioskowania o świadczenie wychowawcze wyłącznie na drugie i kolejne dzieci
·
brak numeru PESEL członków rodziny
·
adres zamieszkania wnioskodawcy niezgodny z adresem organu właściwego
·
wskazany adres zameldowania zamiast adresu zamieszkania lub adres poza
terenem gminy Zabierzów
W sytuacji braku danych umożliwiających przyznanie świadczenia konieczne jest
wezwanie strony do uzupełnienia lub poprawy danych we wniosku. W miarę możliwości taka poprawa następuje drogą elektroniczną lub telefonicznie. Jednak, gdy w ten
sposób nie można dokonać korekty wniosku osoba składająca musi osobiście stawić
się w GOPS i uzupełnić brakujące dane.
Każdy, kto złożył poprawny wniosek i należy mu się świadczenie otrzymuje
w tej sprawie decyzję administracyjną, określającą wysokość przyznanej kwoty –
pocztą lub poprzez doręczyciela z GOPS-u. W ślad za decyzją zostają przekazane
środki pieniężne na konta bankowe. W wypadku
braku konta, osoba otrzymując decyzję administracyjną, znajdzie w niej informację o dacie wypłaty świadczenia w kasie Urzędu Gminy.
Przyjmowanie
wniosków
rozpoczęto 1 kwietnia 2016 r. , ale co ważne – wnioski o wypłatę świadczeń za kwiecień, maj
i czerwiec przyjmowane będą do dnia 1 lipca
2016 r. (włącznie) i w tej sytuacji przyznane
będzie świadczenie z wyrównaniem. Dopiero po trzech pierwszych miesiącach świadczenie będzie przyznawane od miesiąca złożenia
wniosku. Ze względu na to, że większość rodzin naszej gminy zdążyła złożyć wnioski już
w pierwszej połowie kwietnia, zrezygnowano
z utrzymywania punktu w Urzędzie Gminy oraz
z tzw. mobilnych punktów w poszczególnych miejscowościach. Obecnie wnioski
przyjmowane są więc tylko w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie
ul. Cmentarna 2, od poniedziałku do piątku. W poniedziałki w godz. od 8.00 do 18.00
w pozostałe dni od 8.00 do 16.00. W siedzibie GOPS-u złożono zdecydowaną większość wszystkich wniosków. Jak wynika ze statystyki to rekordowy w gminie Zabierzów był wtorek 5 kwietnia, kiedy to wpłynęło aż 248 wniosków. W pierwszych
dniach przyjmowania średnio było to ok. 130 do 150 wniosków dziennie a z czasem
– coraz mniej. W dniu 8 kwietnia przyjęto już tylko 70 wniosków. Wśród punktów
terenowych wyróżniły się Balice, gdzie przyszło ponad 30 osób i Rudawa- 29 osób.
Łącznie od dnia 1 kwietnia do dnia 12 kwietnia złożono 1016 wniosków. Ważne, że
w naszej gminie udało się tak zorganizować przyjmowanie wniosków, iż nie trzeba
było stać w długich kolejkach.

WFOŚ zmniejszył
dotację na wymianę
palenisk
By zachęcić mieszkańców Małopolski do wymiany pieców węglowych na nowoczesne paleniska Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
w Krakowie ogłosił, że każdą tego typu inwestycję
dofinansuje właścicielowi nieruchomości kwotą
równą 50% kosztów. Jednak warunkiem przyznania środków dla danej gminy było posiadanie
przez gminę Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na lata 2014 – 2023. Gmina Zabierzów przyjęła
PONE uchwałą Rady Gminy w dniu 31.08.2015
roku, równocześnie decydując o zwiększeniu dofinansowania dla mieszkańców z własnego budżetu
dodatkowo o 35%. Do 31.03.2016 trwał w Urzędzie Gminy nabór wniosków od właścicieli nieruchomości, którzy chcą wymienić palenisko. Wpłynęło 250 deklaracji, a w ślad za nimi Urząd Gminy
Zabierzów wystąpił do WFOŚ o przekazanie obiecanej dotacji. Jednak okazuje się, że Wojewódzki
Fundusz postanowił zmniejszyć dotację z 50%
na 30%, tłumacząc się zmniejszeniem środków
przyznanych przez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej i wstrzymał
obecnie przyznawanie środków. Ostateczną decyzję o wysokości dotacji ma podjąć Rada Nadzorcza WFOŚ pod koniec kwietnia (poinformujemy
o niej Czytelników w następnym numerze). Pojawiają się też możliwości pozyskania dofinansowania z tzw. Programu KAWKA dotyczącego poprawy jakości powietrza, lecz warunki określone
w tym programie uprawniają do otrzymania środków tylko jedną spośród 23 miejscowości naszej
gminy. WFOŚ wspomina też o możliwości pozyskiwania środków z Regionalnego Programu
Operacyjnego, lecz spełnione muszą być inne kryteria, między innymi - aby ubiegać się o środki na
wymianę pieca, nieruchomość musi wcześniej być
poddana termomodernizacji.
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Co dalej z PSZOK-iem?
Zgodnie z przepisami gmina ma obowiązek zapewnienia
mieszkańcom korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, a punkt ten ma przyjmować także odpady niebezpieczne, np. zużyte baterie, lodówki, akumulatory. Na terenie
gminy Zabierzów, poza oprotestowaną lokalizacją w Rudawie,
nie ma innej działki komunalnej, która spełniałaby obecnie określone ustawą wymagania. Aby zorganizować PSZOK na innej
działce komunalnej trzeba zmienić studium i plan zagospodarowania przestrzennego, co może potrwać cztery lata. Wójt Elżbieta
Burtan poszukuje więc PSZOK-u dla naszych mieszkańców poza
gminą Zabierzów. Zwróciła się do władz miasta i gminy Skawina,
lecz tamtejszy PSZOK odmówił. - Teraz czekam na odpowiedź
władz miasta i gminy Kraków - mówi Elżbieta Burtan. Jest też
szansa na podpisanie umowy z Krzeszowicami, gdzie na terenach
pokolejowych ma powstać PSZOK pod koniec 2017 roku. Jednak Zabierzów musi uporać się z problemem PSZOK-u do końca
2016 roku, by nie płacić kary. Nie ma też pewności, czy usytuowanie PSZOK-u w innej gminie nie spowoduje, że mieszkańcy
nie chcąc pokonywać dużych odległości, będą zostawiać wersalki, telewizory, opony i odpady z remontów w okolicznych lasach
i rowach. Wyjaśniamy, że PSZOK nie obejmuje składowania niebezpiecznych materiałów radioaktywnych, natomiast baterie czy
akumulatory określane są właśnie jako niebezpieczne a dostarczone do punktu będą z niego niezwłocznie wywożone.

Rezolucja przeciw budowie pasa
startowego na lotnisku
Podczas Sesji Rady Gminy Zabierzów w dniu 31.03.2016
przyjęto rezolucję, w której radni sprzeciwili się budowie nowego
pasa startowego na lotnisku w Balicach. Pas spowoduje przesunięcie ścieżki schodzenia do lądowania samolotów w stronę zabudowań Rząski i Szczyglic. W rezolucji czytamy m.in.: „Rada Gminy
Zabierzów wzywa zarząd spółki Międzynarodowy Port Lotniczy
im. Jana Pawła II Kraków – Balice do natychmiastowego zrewidowania stanowiska w tej sprawie i odstąpienia od planów budowy rzeczonego pasa startowego, a także poszanowania interesów
lokalnej społeczności przy zamierzeniu dalszego rozwoju Portu
Lotniczego.” - Ta rezolucja wzmocni moje stanowisko – powiedziała wójt Elżbieta Burtan – wystosowałam już pismo do Rady
Nadzorczej Portu Lotniczego, by ta głosowała przeciwko budowie
pasa startowego. Planów budowy pasa nie konsultowano z Gminą
Zabierzów. Właśnie z powodu braku konsultacji Adam Wójcik,
przedstawiciel zabierzowskiej Gminy w Radzie Nadzorczej jako
jedyny spośród siedmiu członków, głosował przeciwko tej inwestycji. Ostateczną decyzję w sprawie budowy pasa ma zatwierdzić
Zgromadzenie Wspólników MPL. Rezolucja została przekazana
prezydentowi RP, premierowi RP, ministrowi infrastruktury i budownictwa, wojewodzie małopolskiemu, wspólnikom, Zarządowi
i Radzie Nadzorczej spółki Międzynarodowy Port Lotniczy im.
Jana Pawła II Kraków – Balice.

Wystawa „Cywilizacja”
na Rynku w Zabierzowie
Gorąco zachęcamy do obejrzenia niezwykłej
wystawy rzeźb Michała Batkiewicza, która
znajduje się na płycie Rynku w Zabierzowie.
Wystawa potrwa do 27 maja 2016. Więcej informacji na temat Artysty oraz wystawy na
www.zabierzow.org.pl

Gmina dopłaci do chodników przy
drogach powiatowych
Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego przewidział do realizacji
w 2016 roku w trybie Inicjatyw Samorządowych następujące zadania
drogowe na drogach powiatowych: budowę chodników w Burowie,
Brzezince, Kleszczowie, Nielepicach, Pisarach i przy ul. Jurajskiej
w Bolechowicach, oraz przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr
2128K z drogą gminną w Rudawie. Gmina Zabierzów udzieli Powiatowi ze swojego budżetu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
w wysokości 1 300 000 zł na realizację tych zadań – partycypacja Gminy wyniesie 60% kosztów. Gmina Zabierzów udzieli też Powiatowi
pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 200 000 zł
na modernizację drogi powiatowej nr 2122K w Nielepicach. Tu udział
Gminy wyniesie 40% kosztów inwestycji.

Certyfikat “EkoLogicznej Gminy.
Ogrzewamy z Głową”
Informujemy, że decyzją ekspertów Polskiej Izby Ekologii oraz
Platformy Producentów Urządzeń Grzewczych Na Paliwa Stałe gminie
Zabierzów został przyznany certyfikat “EkoLogicznej Gminy. Ogrzewamy z głową” za wspieranie nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań w zakresie ogrzewania.
Certyfikat jest potwierdzeniem prowadzenia działań na rzecz oddychania czystym powietrzem i na rzecz ogrzewania paliwami stałymi
za pomocą najnowszych, ekologicznych technologii jakimi są obecnie
oferowane w Polsce kotły na paliwa stałe. Dobre paliwo, sprawny piec,
fachowa obsługa – to najskuteczniejszy sposób na ogrzanie domu i likwidację niskiej emisji, czyli szkodliwych pyłów powstających w trakcie spalania śmieci i złej jakości węgla. Celem kampanii „EkoLogiczna gmina. Ogrzewamy z głową” jest edukacja w zakresie właściwego
wykorzystywania takich źródeł ciepła jak węgiel, pelet i drewno do
ogrzewania domów jednorodzinnych.
Organizatorem kampanii jest Platforma Producentów Urządzeń
Grzewczych na Paliwa Stałe wraz z Polską Izbą Ekologii. Swoim patronatem kampanię objęli: Ministerstwo Gospodarki, Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla.
Więcej na temat akcji na stronie: www. ogrzewamyzglowa.pl

Nowe władze OSP
W remizie w Kobylanach w sobotę 16.IV.2016 odbył się Zjazd
Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej w Zabierzowie. W gminie Zabierzów
działa 15 jednostek OSP, zrzeszających 546 druhów. Podczas Zjazdu
do Zarządu Oddziału GZ OSP RP zatwierdzono 16 osób. Są to:
Marcin Cieślak (prezes), Marek Sałęga, Michał Zwoliński, Michał
Biller, Tomasz Szumiec (wiceprezesi), Bartłomiej Miłek (sekretarz),
Krzysztof Pogan (skarbnik), Przemysław Sitarski (komendant gminny),
Kazimierz Krzysiak (członek Prezydium), Stanisław Branowski, Jerzy
Banarski, Michał Jaros, Waldemar Brzoskwinia, Michał Kurek, Jacek
Macałka, Maciej Krawczyk.
Delegaci na Zjazd przyjęli sprawozdanie i udzielili absolutorium
dotychczasowemu Zarządowi oraz przyjęli plan działania na lata 2016
– 2021. Zaznaczono w nim, że Związek musi starać się o pozyskiwanie
nowych druhów, tworzyć Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze,
a organizując uroczystości i imprezy strażackie dbać o tradycje
patriotyczne. Należy też starać się o dozbrojenie jednostek w wysokiej
klasy sprzęt ratowniczo – techniczny oraz dalsze zabezpieczenie
druhów w odzież i atestowany sprzęt ochronny. „Na zakupie sprzętu
i zabezpieczenia ratowników nie można oszczędzać, gdyż życie ludzkie
jest bezcenne” - mówił podczas Zjazdu Marcin Cieślak.

GOPS poszukuje opiekunów osób
starszych na terenie gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie zatrudni na
umowę zlecenie osoby, które chcą być opiekunami osób starszych.
Taką pracę wykonuje w naszej gminie 8 pań. Obecnie poszukuje się
kogoś, kto może przychodzić codziennie na 1,5 godz. do chorej, leżącej starszej pani, mieszkającej w Balicach, by zająć się jej pielęgnacją
(mycie, ścielenie łóżka itp.).
GOPS oczekuje także zgłoszeń od osób mieszkających w innych
miejscowościach, które chciałyby podjąć się opieki nad osobami starszymi i chorymi. Pracę opiekuna można łączyć z pracą zawodową.
Stawka: 10 do 15 zł brutto za godzinę. Zgłoszenia i informacje: GOPS
Zabierzów, ul. Cmentarna 2, tel. (12) 285 - 14 -13.

„Już pływam!” w gminie Zabierzów
W dniu 19 marca br. ruszył w gminie Zabierzów projekt Już
pływam! Realizatorem przedsięwzięcia jest Urząd Gminy Zabierzów, który we współpracy z Ośrodkiem Sportowo-Rekreacyjnym
w Zabierzowie organizuje naukę pływania dla nie umiejących pływać uczniów klas I-VI ze szkół podstawowych, wyłonionych w drodze rekrutacji.
Nauka pływania realizowana jest w formie zajęć pozalekcyjnych na
krytej pływalni, przez wykwalifikowanych instruktorów i pod nadzorem ratowników.
W ramach czterech kursów o wymiarze 20 godzin każdy, zakłada
się naukę pływania łącznie dla 60 osób.
W programie zajęć założono zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami bezpiecznego zachowania się w wodzie i w jej
pobliżu poprzez edukację w zakresie korzystania z różnego rodzaju kąpielisk. Dodatkowo uczestnicy programu nabędą podstawowe
umiejętności i podstawy poprawnej techniki oraz umiejętności pływackich, poprawią kondycję i podniosą ogólną sprawność fizyczną,
w tym o charakterze profilaktycznym jako korekta wad postawy
i skrzywień kręgosłupa. Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie sprawdzian potwierdzający opanowanie podstawowych umiejętności pływackich.
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego i Gminy Zabierzów.

Z kroniki policyjnej...
Komisariatowi Policji w Zabierzowie podlega nie tylko gmina Zabierzów ale także gmina Liszki, na terenie której znajduje się Kryspinów. Właśnie w zalewie w Kryspinowie we wtorek 5.04.2006 odnotowano już pierwsze w tym roku utonięcie. Zabierzowska policja nasila
kontrole okolic zalewu i miejsc atrakcyjnych turystycznie. Strzec będzie podkrakowskich dolinek przed wandalami i turystami zostawiającymi samochody w niewłaściwych miejscach, co utrudnia mieszkańcom wyjazd z posesji.
Także w Kryspinowie ukradziono psa – wilczura! Po otrzymaniu
zgłoszenia, policjanci sprawdzili okoliczny teren, gdzie napotkali podejrzany pojazd. Uwolnili z niego psa wartego ok. 1 000 zł i ku radości
właściciela oddali mu wilczura.
Dobrą wiadomość przekazujemy mieszkańcom Burowa, gdzie zdarzyło się wcześniej kilka kradzieży z włamaniem do domów. W dniu
10.IV. 2016 zabierzowscy policjanci zatrzymali na gorącym uczynku
dwóch mężczyzn, którzy włamali się do niezamieszkałego budynku.
Kradzież została udaremniona a zatrzymani przyznali się do poprzednich czynów.
Ponieważ rozpoczął się okres wypalania traw, policja przypomina,
że jest to zabronione a podpalającym grożą kary finansowe.

Wycinka drzew na działkach
komunalnych i prywatnych
Gmina Zabierzów przystępuje do wycinki i zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanu. Planuje się wycięcie 150 sztuk
drzew, 200 m2 krzewów i pielęgnacji 300 drzew oraz 20 pomników przyrody. Usuwane będą drzewa, które stwarzają zagrożenie, głównie stare topole, rosnące w pasach drogowych dróg
gminnych i na działkach mienia komunalnego. Pielęgnacja polegać
będzie na zdjęciu suchych konarów, zagrażających przechodniom
lub przejeżdżającym pojazdom a także usunięcie gałęzi drzew
rosnących na terenach graniczących z działkami prywatnymi, jeśli gałęzie te przechyliły się na stronę właściciela nieruchomości
i zagrażają np. liniom elektroenergetycznym. Przy usuwaniu suchych gałęzi przestrzega się zasady, by nie naruszyć więcej niż
30% korony drzewa. Jeśli chodzi o krzewy, to wycinane będą
stare, rozrośnięte, wychodzące na pas drogowy i utrudniające
przejazd. Będzie to głównie czarny bez i tarnina. Ze szczególną
starannością traktowane są pomniki przyrody – z tych historycznych drzew zdejmowane są suche gałęzie a w koronach stosuje
się wiązania techniczne. Te zabiegi prowadzone będą do połowy
grudnia.
O zasadach wycinki drzew i krzewów rosnących na terenach
prywatnych mówi obowiązująca od sierpnia 2015 roku ustawa
o ochronie przyrody. Aby usunąć drzewo lub krzew ze swojej
posesji, należy uzyskać zezwolenie po wcześniejszym złożeniu
wniosku w urzędzie gminy. Bez zezwolenia można usuwać krzewy, których wiek nie przekracza 10 lat oraz drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: 35 cm – w przypadku
topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego,
klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew. Nie wymaga
też uzyskania zezwolenia wycinka drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. Formularze wniosków dostępne są
w siedzibie Urzędu Gminy Zabierzów lub na stronie internetowej:
zabierzow.org.pl w zakładce: ochrona środowiska i gospodarka
odpadami. Wnioski i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej,
decyzja o pozwoleniu na usunięcie drzew zwolniona jest z opłaty. Urząd Gminy Zabierzów wydając decyzję o usunięciu drzew,
zaleca zasadzenie na danej posesji nowych drzew w liczbie nie
mniejszej niż liczba usuwanych. Liczba drzew wskazanych do
zasadzenia zależna jest nie tylko od liczby usuwanych, ale też od
ich gatunku, wieku, obwodu pnia. Informacji w tej sprawie udziela Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu
Gminy Zabierzów, Rynek 1 lub tel. 12 283 07 00.

Rekordowe natężenie ruchu
drogowego
Są już pierwsze dane z Generalnego Pomiaru Ruchu przeprowadzanego w 2015 r. Z pomiarów prowadzonych w każdym miesiącu 2015 r. wynika, że średni dobowy ruch wynosi w Małopolsce 14 580 pojazdów na drogach krajowych i jest o 3000 większy
od średniej krajowej.
A4 jest drogą o największym ruchu zarówno w Polsce jak
i w Małopolsce. Średnio na dobę przemierza nią 28 870 pojazdów. Największe natężenie ruchu na sieci dróg krajowych w Małopolsce panuje wokół Krakowa. Na odcinku obwodnicy Krakowa A4 od węzła Balice do węzła Łagiewniki przejeżdża ponad 50
tys. pojazdów.
Po drodze krajowej nr 7 na odcinku Kraków - Rząska przemieszcza się 41 287 pojazdów na dobę. Natężenie ruchu na tym
odcinku w ciągu ostatnich 5 lat wzrosło o 11 713 pojazdów.

Budujemy, remontujemy...
Trwają prace końcowe przy budowie węzła pasażerskiego w Zabierzowie w formie parkingu P&R wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem. Powstało ogrodzenie parkingu, mur oporowy i podbudowa, trwa układanie nawierzchni
z kostki brukowej betonowej. W maju powstaną wiaty: dla podróżnych i druga – dla
rowerów, a także infomat i bezobsługowa toaleta. Zainstalowany zostanie pełny monitoring wizyjny oraz system zliczania pojazdów, dzięki któremu kierowcy zobaczą na
świetlnej tablicy, ile jest wolnych miejsc na parkingu. Koszt tej inwestycji to ponad
1 mln 260 tys. zł, a termin jej zakończenia – 27.05.2016.
Termin ukończenia przebudowy drogi gminnej nr 601713K w Brzoskwini zawarty
w umowie to 30.06.2016, jednak postęp robót wskazuje, że przebudowa zakończy się już
w maju. Zakres prac to wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa, kanalizacji deszczowej, palisady betonowej, ułożenie korytek ściekowych i remont istniejących zjazdów indywidualnych z drogi.
Przed terminem określonym w umowie (24.06.2016) zakończy się także przebudowa odcinka ul. Lipowej w Rząsce wraz z budową schodów terenowych w ciągu dojścia
do peronu PKP Mydlniki – Wapiennik. Wykonana została już nawierzchnia ul. Lipowej
z kostki brukowej betonowej na odcinku od ul. Akacjowej do kładki dla pieszych.
Obecnie trwa montaż stalowych schodów w ciągu dojścia do peronu.
Wykonano już część zaplanowanych remontów dróg gminnych. Umowa z firmą
PRODIM z Krakowa obejmuje remont nawierzchni bitumicznych dróg gminnych publicznych i wewnętrznych oraz wykonanie nawierzchni bitumicznych wraz z wyrównaniem warstw podbudowy, z elementami odwodnienia ulic. Przeprowadzone zostały
dotychczas remonty dróg w Brzoskwini, Nielepicach, Balicach, Burowie, Szczyglicach, Rząsce i Kleszczowie. W maju i kolejnych miesiącach będą remontowane drogi
w północnej części gminy Zabierzów. Koszt wszystkich remontów wyniesie ponad
2 mln 87 tys. zł a termin ich zakończenia to 29.07.2016.
Kontynuowana jest przebudowa mostu w ciągu ul. Podkamycze w Balicach. Most
z drogą jednokierunkową przebudowywany jest na nowy, żelbetowy z jezdnią dwukierunkową. Wykonano posadowienie obiektu na palach, a zakończenie prac planuje się
na koniec czerwca br.
W dniu 31.03.2016 została podpisana umowa na wykonanie prac remontowych
obiektu mostowego na potoku Kluczwoda w Brzeziu. Remont potrwa do końca lipca
a jego koszt to ponad 49 tys. zł.
Do końca czerwca zakończy się wykonywanie odprowadzenia wód opadowych
z ul. Południowej w Zabierzowie. Inwestycja obejmuje budowę kolektora kanalizacji
opadowej, ułożenie korytek ściekowych oraz odtworzenie warstw konstrukcyjnych ul.
Południowej wraz z nawierzchnią bitumiczną. Koszt inwestycji to 125,5 tys. zł.
Do końca maja przewiduje się wykonanie chodnika wraz z kanalizacją deszczową
ciągu ul. Krakowskiej w Rząsce. Ten III etap inwestycji obejmuje budowę chodnika
przy ul. Krakowskiej na długości 165 m oraz budowę kolektora kanalizacji deszczowej.
W dniu 13.04.2016 podpisano umowę na przebudowę ul. Św. Floriana w Kobylanach. Przebudowa polegać będzie na budowie chodnika w ciągu ul. Św. Floriana
o długości 85 m, budowie odwodnienia tej ulicy w formie kolektora kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi oraz budowie ciągu pieszo – rowerowego na długości ok. 40 m. Koszt inwestycji, która powinna zostać ukończona 30.06.2016 to ponad
118 tys. zł.
Także do końca czerwca ma być wykonana przebudowa drogi polegająca na budowie ścieżki rowerowej w ciągu ul. Jurajskiej w miejscowości Ujazd. Ścieżka ta będzie
mieć 192 m długości. Przebudowa ul. Jurajskiej obejmie też odwodnienie w formie kolektora kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi. Koszt – prawie 164 tys. zł.
W dniu 31.03.2016 Urząd Gminy Zabierzów podpisał umowę z wyłonioną w przetargu Pracownią Inżynierską z Krakowa na wykonanie opracowania wielobranżowego projektu budowlano – wykonawczego remontu konserwatorskiego zabytkowych
obiektów willi i oficyny w Kochanowie. Koszt projektu wyniesie prawie 112 tys. zł.
Projekt ma być gotowy do połowy października br.

Zmiany wydatków z funduszu sołeckiego w Brzoskwini i Bolechowicach
Podczas zebrań wiejskich w Brzoskwini i Bolechowicach podjęto decyzję o zmianach wydatków z funduszu sołeckiego. Zmiany te potwierdziła uchwałą Rada Gminy Zabierzów na Sesji
w dniu 31.03.2016. W Brzoskwini zrezygnowano z wykonania nakładki bitumicznej na drodze
nr 162, a środki z tej inwestycji przesunięto na
wykonanie oświetlenia boiska sportowego, zakup
materiałów na wykonanie ławek i sceny na boisku
oraz doposażenie świetlicy wiejskiej. Zrezygnowano także z wykonania koncepcji (projektu)
przebudowy drogi nr 76 na Kamyk i zwiększenie środków na doposażenie boiska sportowego. Zmiany obejmują również fundusz sołecki
Bolechowic. Tu zrezygnowano z zadania „Projekt oświetlenia ul. Zielona – droga nr 721/2 –
ul. Łąkowa” i zdecydowano o zwiększeniu środków na prowadzenie internetowej strony sołectwa. Dodatkowo fundusze z tzw. zimowego utrzymania skierowane będą na pełnienie funkcji gospodarza boiska sportowego przy ul. Spokojnej.

Nowi odbiorcy odpadów
w sektorze III i IV
Gmina Zabierzów podpisała umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W sektorze III obejmującym Bolechowice,
Brzezie, Karniowice, Kobylany, Ujazd i Zelków
odpady odbiera teraz spółka Remondis Kraków,
która do tej pory odbierała i dalej będzie odbierać
śmieci z sektora I i II. Obecnie odpady z sektora
IV, obejmującego Brzezinkę, Kochanów, Młynkę,
Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice,
Rudawę i Więckowice odbiera Przedsiębiorstwo
MIKI z Krakowa. Umowy podpisano na czas do
31.03.2017 roku.

Ul. Józefa Kruka
w Zabierzowie
Podczas Sesji w dniu 31.03.2016 Rada Gminy
Zabierzów podjęła uchwałę o nadaniu nazwy ulicy znajdującej się w Zabierzowie, odchodzącej od
ul. Białych Brzóz, która jako działka ewidencyjna
nosi nr 1407/20. Ulicy tej nadano nazwę Józefa
Kruka, filantropa, przedsiębiorcy, społecznika,
któremu 29.11.2013 roku Gmina Zabierzów nadała tytuł Honorowego Obywatela Gminy. Józef
Kruk zmarł 7.11.2015 roku. Nazwa ulicy została
wprowadzona zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Zabierzów z dnia 16.03.2016.
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