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Gmina Zabierzów
odwołała się od
decyzji środowiskowej
wydanej przez RDOŚ
w Kielcach
zezwalającej na
budowę nowego pasa
startowego na
lotnisku

Gmina Zabierzów na 7. miejscu w Polsce
w rankingu gazety „Rzeczpospolita”
30 września 2019 w Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin” w Warszawie, Wójt Gminy
Zabierzów Elżbieta Burtan odebrała z rąk byłego premiera RP Jerzego Buzka dyplom za zajęcie 7. miejsca w ogólnopolskim Rankingu Samorządów gazety „Rzeczpospolita”. Gościem
specjalnym gali był Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Rafał Trzaskowski.
W tym roku odbyła się jubileuszowa - XV edycja tego prestiżowego rankingu. Kapituła konkursu pod przewodnictwem profesora Jerzego Buzka wyłoniła miasta i gminy, które
osiągają najlepsze wyniki w kształtowaniu trwałego, zrównoważonego rozwoju wspólnoty
lokalnej, ujmowanego w strategicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania.
Źródłem danych wykorzystywanych do tworzenia Rankingu Samorządów są dostępne publicznie bazy danych GUS i Ministerstwa Finansów oraz informacje udzielone przez samorządy w specjalnej e-ankiecie.

„Biała sobota” w Rudawie
Akcja profilaktyczna tzw. „Biała sobota” odbędzie się 26 października w Ośrodku Zdrowia
w Rudawie przy ul. A. Domńskiej. Wykonywane będą następujące badania: USG piersi, jamy
brzusznej, kończyn dolnych i tętnic szyjnych, badanie poziomu glukozy, cholesterolu i ciśnienia tętniczego. Na badania mogą się zgłosić mieszkańcy z całej gminy Zabierzów. „Biała
sobota” potrwa od godz. 8.00 do 16.00.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach wydała decyzję środowiskową dla budowy nowej drogi startowej na lotnisku Kraków Airport w tzw.
wariancie północnym. Zarząd lotniska do
decyzji środowiskowej przedstawił dwa
warianty przebiegu nowej drogi startowej.
Decyzję środowiskową wydano dla rekomendowanego przez władze portu tzw.
wariantu północnego, biegnącego prawie
równolegle do istniejącego pasa z odchyleniem o około 4 stopnie.
Planom budowy nowego pasa startowego sprzeciwiają się mieszkańcy miejscowości sąsiadujących z lotniskiem,
takich jak m. in. Rząska, Szczyglice i Balice oraz władze Gminy Zabierzów. Ich
zdaniem planowana budowa nowej drogi
startowej spowoduje większy hałas i sprawi, że samoloty będą startowały i lądowały
bezpośrednio nad ich domami. Oceniają,
że lepszym rozwiązaniem byłby remont
obecnego pasa startowego.
Gmina Zabierzów odwołała się do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
- od decyzji środowiskowej wydanej przez
RDOŚ w Kielcach Teraz oczekuje na rozpatrzenie odwołania.

Powstają plany zagospodarowania przestrzennego
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dotyczące zmiany przeznaczenia terenów w sołectwach: Brzezinka, Brzoskwinia,
Karniowice, Kobylany, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa i Więckowice są obecnie na etapie uzyskiwania
zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ostatni wskazany termin załatwienia
sprawy przez ministra to koniec października 2019, choć może on ulec zmianie.
Ogłoszenia w sprawie wykonywanych przez Urząd Gminy Zabierzów miejscowych planów obszaru „Plebanki – las” w Rząsce
i obszaru „Zabierzów – Osiedle Sienkiewicza” znajdują się na ostatniej stronie Dodatku.

Kończy się realizacja PGN, trwa gminny
program PONE
W bieżącym roku Gmina Zabierzów kończy realizację Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej. Rozpoczęty w 2018 roku PGN finansowany jest z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Z zakładanych na ten rok
142 przedsięwzięciach rozliczono już 127 inwestycji. Całkowita wartość projektu
wyniosła niemal 4 mln zł. W ramach projektu do końca 2019 r. zlikwidowane będzie
łącznie ponad 290 palenisk węglowych. Obecnie przyjmowane są kolejne wnioski
do II edycji programu PGN na 2020 rok.
W ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - PONE wpłynęło łącznie
80 wniosków o dofinansowanie wymiany kotłów węglowych na kotły gazowe.
Dotacja wynosi 3 tys. zł i jest w całości finansowana z budżetu Gminy Zabierzów.
Przypominamy, że w budynku Urzędu Gminy przy Rynku w Zabierzowie działa
punkt informacyjny. Można tu dowiedzieć się, jak skorzystać z dofinansowania
na wymianę paleniska w ramach programów, oferowanych mieszkańcom gminy
Zabierzów. Punkt mieści się na parterze, na prawo od wejścia do Urzędu, czynny
jest od poniedziałku do piątku od 8.00 do 12.00. Informacje można też uzyskać
telefonicznie. Telefon do punktu informacyjnego: 502 094 115.

II etap remontów dróg gminnych
Na przełomie września i października zakończyły się przewidziane na 2019 rok
remonty dróg gminnych. W tym I etapie odnowiono 23 odcinki tych dróg. W dniu
14 X odbył się przetarg na II etap remontu dróg gminnych. W terminie do 18 grudnia br przeprowadzone zostaną remonty nawierzchni bitumicznych dróg gminnych
publicznych i wewnętrznych wraz z wyrównaniem warstw podbudowy i odwodnieniami ulic.

Podwyżka dla wychowawców klas
GZEAS informuje, że nastąpiła podwyżka stawki dodatku funkcyjnego dla wychowawców klas i nauczycieli opiekujących się oddziałami przedszkolnymi: stawka dodatku funkcyjnego wynosi miesięcznie 300 zł, a podwyżka obowiązuje od
1 września 2019. Do tego czasu stawka w klasach do 20 uczniów wynosiła 100 zł,
a w klasach powyżej 20 uczniów – 150 zł.

Przebudowa ul. Dworskiej w Pisarach
Trwają czynności rozstrzygania przetargu na przebudowę ul. Dworskiej w Pisarach. Ta droga gminna zostanie poszerzona do 5,5 m, wykonana będzie nowa
nawierzchnia na poszerzeniach oraz chodnik wzdłuż ulicy. Pobocze zostanie utwardzone, a dno rowu przydrożnego i skarpy wyprofilowane. Przebudowane zostaną
zjazdy indywidualne do posesji. W miejsce wyciętych drzew, co konieczne będzie
przy realizacji inwestycji, zostaną nasadzone nowe drzewa. Zadanie obejmuje również przebudowę drogi powiatowej w rejonie skrzyżowania z ul. Dworską.

Inwestycje na drogach wojewódzkich
i powiatowych
Drogi powiatowe
Zakończono budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Więckowicach
(ul. Akacjowa) i w Brzezince (ul. Krakowska).
Zakończono budowę przejścia dla pieszych na wysokości rynku w Rudawie.
Przejście wyposażono w tzw. azyl bezpieczeństwa czyli wysepkę pomiędzy pasami
jezdni i oświetlenie.
Trwa budowa chodnika w Zelkowie w ciągu ulicy Jana Pawła II.
Drogi wojewódzkie
Na skrzyżowaniu ul. Długiej w Szczyglicach z drogą wojewódzką nr 774
(ul. Stanisława Kmity) zamontowano doświetlenie przejścia dla pieszych. Zadanie
współfinansowała Gmina Zabierzów.

Wszyscy musimy
segregować odpady!
Podczas Sesji Rady Gminy Zabierzów w dniu 26
IX 2019 została podjęta uchwała w sprawie metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłaty. W wyniku zmiany
przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach w dniu 6 września 2019, obecnie każdy
mieszkaniec jest zobligowany do selektywnego zbierania odpadów. Nie można więc teraz wybierać –
tak jak dotąd - pomiędzy oddawaniem odpadów
zmieszanych lub zbieranych selektywnie. Każdy
mieszkaniec musi odpady segregować! Stawka
opłaty podwyższonej, czyli tej, która dotąd obowiązywała za wywóz odpadów zmieszanych, teraz będzie stosowana jako stawka restrykcyjna wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie wypełnią obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny. Rada
Gminy Zabierzów podjęła uchwałę, w myśl której
stawki za odpady segregowane pozostają na dotychczasowym poziomie tj. 16 zł, oraz 38 zł w przypadku
niedopełnienia obowiązku zbierania odpadów selektywnie. Teraz wszyscy właściciele nieruchomości,
także ci, którzy oddawali do tej pory odpady niesegregowane, powinni otrzymać kolorowe worki na
poszczególne frakcje. Zapisy o tym, jak i kto będzie
sprawdzać właściwe segregowanie odpadów oraz
o kształcie przyszłych deklaracji znajdą się w przygotowywanym regulaminie dla naszej gminy.

Pielęgnacja pomników
przyrody
W naszej gminie przeprowadzone zostaną zabiegi pielęgnacyjne drzew – pomników przyrody. Zabiegi obejmą 10 drzew: 4 lipy szerokolistne
w Rudawie, 2 lipy drobnolistne w Bolechowicach,
klon pospolity w Aleksandrowicach oraz rosnące
w Więckowicach trzy drzewa – pomniki przyrody,
a to: dereń jadalny, lipa szerokolistna i klon zwyczajny. Zabiegi polegać będą na usunięciu posuszu
w koronach drzew, fragmentów złamanych oraz nadłamanych konarów i gałęzi zawieszonych w konarach, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa.

Unieważniono przetarg na
na budowę chodnika przy
ul. Lipowej w Niegoszowicach
Unieważniony został przetarg na budowę chodnika przy ul. Lipowej w Niegoszowicach, ponieważ
wpłynęła tylko jedna oferta, znacznie przekraczająca
kwotę, jaką może zapłacić Gmina Zabierzów. Przetarg zostanie powtórzony.
Planuje się budowę chodnika przy ul. Lipowej
w Niegoszowicach na odcinku od. 160 m. Zadanie obejmuje też przebudowę zjazdów, poszerzenie
i odtworzenie nawierzchni jezdni, odtworzenie ogrodzenia, montaż prefabrykowanej ściany oporowej
i palisady betonowej.

Wnioski o 300+ tylko do
końca listopada
W gminie Zabierzów złożono 2 535 wniosków o świadczenie Dobry Start, popularnie
zwane 300+. 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
wraz z dokumentami. W naszej gminie rocznie
na świadczenie Dobry Start wydatkowany jest
1 milion 100 tysięcy złotych.
Od 1 lipca do Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zabierzowie wpłynęło 3 649 wniosków o świadczenie wychowawcze 500+. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego czyli 500+ nadal można składać zarówno
w formie elektronicznej jak i papierowej. Wypłata
świadczeń w oparciu o wnioski złożone w lipcu
i sierpniu br. została zrealizowana do końca października 2019 r. Natomiast wypłata świadczeń
w oparciu o wnioski złożone w kolejnych miesiącach nastąpi w terminie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.
Jeżeli wniosek o przyznanie świadczenia
wychowawczego został złożony po 30 września
2019 r., świadczenie będzie przysługiwać od momentu złożenia wniosku. Rodzice, którzy mieli
przyznane prawa do świadczenia wychowawczego na dziecko/dzieci do 30 września 2019 r.
- aby zachować kontynuację wypłaty świadczenia
muszą złożyć wniosek nie później niż do 31 października.
Przez 12 miesięcy bieżącego roku GOPS Zabierzów planuje wypłacić 25 milionów złotych
w formie świadczeń wychowawczych. Natomiast
na 2020 rok potrzeba będzie łącznie prawie 31,5
miliona złotych.

Wzmożone kontrole
policji
Na podstawie zarządzenia Komendanta Głównego Policji, Komisariat w Zabierzowie prowadzi tzw. działania priorytetowe. Polegają one na
wzmożonych kontrolach policji ściśle określonych miejsc. W naszej gminie są to: boisko sportowe oraz plac zabaw w Niegoszowicach przy ul.
Lipowej, gdzie dochodzi do spożywania alkoholu, zaśmiecania, dewastacji mienia. W porze wieczorowo – nocnej podobne sytuacje obserwuje się
na Rynku w Zabierzowie. Miejscem wzmożonych
kontroli jest też rejon sklepu Odido w Karniowicach przy ul. Modrzewiowej, gdzie również spożywany jest alkohol i zaśmiecane okolice sklepu
spożywczego. Utrudnia to mieszkańcom robienie
zakupów w sklepie i korzystanie z paczkomatu
znajdującego się na parkingu sklepu. Natomiast
niestosowanie się do znaku poziomego i łamanie
przepisów ruchu drogowego występuje w Balicach na ul. Kmity w rejonie skrzyżowania z ul.
Wierzbową. Wzmożone kontrole policji zaplanowano do końca stycznia 2020.

Nadano nazwy ulicom w Brzoskwini
Na Sesji Rady Gminy Zabierzów w dniu 26.09.2019 radni podjęli uchwałę o nadaniu nazw ulic i placu w miejscowości Brzoskwinia. Nazwy te zostają wprowadzone na
wniosek mieszkańców tej wsi.
W Brzoskwini będą więc następujące ulice: Tresnaki, Słoneczna, Dworska, Dąbrówki, Widokowa, Jurajska, Krótka, Na Źródła, Kamyk, Podkamycze, Leśna, Tenczyńskich, Stroma, Górska, Miła, Zakątek, im. Tadeusza Skołuby, Sosnowa, Sportowa,
Polna, Konopówka, Brzozowa, Szmaragdowa, Ogrodowa, Podgórska, Długa, Łąkowa,
Pod Brzozami, Kwiatowa, Lipowa, Akacjowa, Modrzewiowa, Wodna, Krzemionki, Na
Hektary, Siedliska, Potokowa, Graniczna, Wąska, Na Granice, Dębowa, Krakowska.
Działce ewidencyjnej nr 276/2 nadano nazwę plac im. Marii Konopnickiej.

Opóźnienia w wydawaniu żywności dla
potrzebujących w całym kraju
Z przykrością informujemy, że z przyczyn całkowicie niezależnych od Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie oraz od Zgromadzenia Sióstr Albertynek
w Rząsce, rozpoczęcie wydawania żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa opóźni się o kilka miesięcy.
Odpowiednich działań związanych z dystrybucją żywności nie może rozpocząć krakowski Bank Żywności, od którego odbierana jest żywność dla naszej gminy.
Ta sytuacja dotyczy całej Polski. Powodem jest unieważnienie przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa [KOWR] przetargu na dostarczanie
żywności. Kilku przedsiębiorców odwołało się od wyników postępowania, wskazując
formalne błędy w procedurze. Krajowa Izba Odwoławcza przychyliła się do tego wniosku, uznając, że błędy, które pojawiły się w postępowaniu przetargowym prowadzonym
przez KOWR, mogły wpłynąć na jego wyniki. Z tego względu KOWR był zobowiązany do anulowania całego procesu. Konieczne jest więc przeprowadzenie nowego przetargu. W związku z czym dostawy produktów rozpoczną się dopiero w grudniu br.
lub nawet w styczniu 2020 r.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych
W dniu 20.09.2019 roku zawarto 2 umowy na zimowe utrzymanie dróg w gminie
Zabierzów: z Firmą Handlowo – Usługowa Andrzej Kasprzyk z Modlnicy (zadanie nr
I) oraz z firmą Krzysztof Kołodziejczyk Usługi Transportowe KRZYŚ z Rząski (zadanie nr II). Realizacja zadań zapisanych w umowie rozpocznie się z dniem 01.11.2019 r.
a termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy to 30.04.2020 r.
Zadanie nr I (wykonawca Andrzej Kasprzyk) obejmuje zimowe utrzymanie
dróg publicznych w obrębie miejscowości: Radwanowice, Rudawa, Pisary, Niegoszowice, Brzezinka, Więckowice, Kobylany, Karniowice, Bolechowice, Brzezie, Ujazd,
Zelków.
Zadanie nr II (wykonawca firma KRZYŚ) obejmuje zimowe utrzymanie dróg
w obrębie miejscowości: Aleksandrowice, Kleszczów, Brzoskwinia, Młynka, Nielepice, Zabierzów, Balice, Burów, Szczyglice, Kochanów, Rząska.

Podziękowanie od PKP PLK
dla zabierzowskiej Policji
W dniu 7 września Komisariat Policji w Zabierzowie został poinformowany o nanoszeniu graffiti wzdłuż ekranów dźwiękochłonnych na terenie stacji kolejowej. Pełniący
dyżur st. sierżant Kamil Kowalik i posterunkowy Adrian Paździor natychmiast udali się
na wskazane miejsce i zatrzymali dwóch mężczyzn, dokonujących aktu wandalizmu.
W podziękowaniu przesłanym przez PKP PLK do Komisariatu Policji w Zabierzowie czytamy: „Zaprezentowana przez policjantów szybkość i skuteczność działania
w kooperacji z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei, poparta umiejętnością przewidywania i analizy informacji stanowi wzór do naśladowania”.

Budujemy, remontujemy
Dobiega końca rozbudowa drogi – ul. Sosnowej
w Nielepicach. Wymieniana jest cała konstrukcja
drogi. Na odcinku ok. 200 m położona zostanie nowa
nawierzchnia i krawężniki.
Trwa zagospodarowanie płyty rynku w Rudawie
– etap II. Po stronie południowej powstaje parking
z kostki betonowej. Prace powinny zakończyć się
w grudniu.
Gmina Zabierzów pozyskała dofinansowanie na
budowę 4 przejść dla pieszych. Dwa z nich powstaną
w Szczyglicach, po jednym w Rząsce i Brzeziu.
Nowe zabawki zostały zainstalowane na placu
zabaw w Aleksandrowicach. Na doposażenie placu
sołectwo Aleksandrowice uzyskało grant w wysokości
30 tys. zł od MPL Kraków – Balice. Z funduszy
sołeckich doposażone zostały też place zabaw
w Nielepicach, Niegoszowicach i Rząsce.
Wyłoniono
w
przetargach
wykonawców
i podpisano umowy na budowę chodników
w Ujeździe, Młynce i Pisarach.
Trwają prace remontowe w remizie OSP
w Brzoskwini. Wymieniane są drzwi zewnętrzne oraz
drzwi do kotłowni.
Wykonano remont podestu wejściowego do
budynku komunalnego w Pisarach. Wymieniono tu
płytki ceramiczne oraz odnowiono elewację.
Trwają czynności rozstrzygania przetargu na
przebudowę drogi gminnej – ul. Kalwaryjska
w Młynce.
W dniu 22.10.2019 odbędzie się przetarg na
przebudowę drogi gminnej w Kleszczowie wraz
z budową kanalizacji deszczowej na odcinku 230 m.

Uzupełniające roboty melioracyjne
Zaplanowane na bieżący rok prace melioracyjne w naszej gminie zostały zakończone w październiku. Obecnie na melioracje przeznaczono w budżecie dodatkowo około 100 tys. zł. Za tę kwotę przeprowadzona zostanie poprawa rowów
odwodnieniowych, umocnienie i naprawa infrastruktury w kilku miejscowościach
naszej gminy: w Aleksandrowicach, Brzezince, Zabierzowie, Balicach, Karniowicach, Kleszczowie, Nielepicach, Kobylanach, Szczyglicach, Kochanowie. Obecnie
trwają czynności rozstrzygania przetargu na wykonanie tych dodatkowych – uzupełniających robót.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru
„Zabierzów – Osiedle Sienkiewicza”
Wójt Gminy zawiadamia, że w dniach 18 października 2019 r. - 19 listopada
2019 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel, 1 listopada oraz 11 listopada) w godzinach:
poniedziałek - 16.00-17.00, wtorek-piątek - 9.00-10.00 będzie wyłożony projekt
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zabierzów – Osiedle Sienkiewicza”.
Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona w dniu 28 października 2019 r.
o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 3 grudnia 2019 r. Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko
lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi oraz
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Uwagi są rozpatrywane przez Wójta Gminy Zabierzów. Rozpatrzenie uwag następuje w formie Zarządzenia Wójta Gminy Zabierzów i jest
publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zabierzów oraz na stronie internetowej www.planowanie.zabierzow.org.pl.
Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie znajdują się na tablicach
informacyjnych Urzędu Gminy Zabierzów oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwie Zabierzów.

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru „Rząska –
Plebanki las”
Gmina Zabierzów na
5. miejscu w Małopolsce
w rankingu gmin MISTiA
2018
Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego
i Administracji wspólnie z Głównym Urzędem Statystycznym przygotował i opublikował wyniki X edycji
Rankingu Gmin Małopolski 2018. Gmina Zabierzów
zajęła 5. miejsce spośród 179 ocenianych małopolskich
gmin. Celem Rankingu jest wyłonienie i promowanie
gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. W ramach Rankingu ocenie
poddawane są wszystkie gminy Województwa Małopolskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa. Za zebranie
i zestawienie wyników odpowiada Urząd Statystyczny.

Wójt Gminy zawiadamia, że w dniach 17 października 2019 r. – 8 listopada
2019 r. przyjmowane są wnioski do przedmiotowego planu miejscowego. Wnioski
należy składać na piśmie bezpośrednio w Urzędzie Gminy Zabierzów lub drogą
pocztową na adres Wójta Gminy Zabierzów Rynek 1, 32-080 Zabierzów.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku lub uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Wnioski są rozpatrywane przez Wójta Gminy Zabierzów. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Wójta i jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zabierzów oraz na stronie internetowej www.planowanie.
zabierzow.org.pl.
Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie znajdują się na tablicach
informacyjnych Urzędu Gminy Zabierzów oraz na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.
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