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Od 4 maja zmiana organizacji pracy
Urzędu i jednostek gminnych.
Będzie można zarezerwować wizytę
i załatwić sprawy osobiście
Mając na uwadze aktualne działania administracji rządowej i samorządowej zmierzające w kierunku stopniowej
likwidacji ograniczeń dostępu obywateli do usług świadczonych przez instytucje publiczne, zdecydowaliśmy o zakończeniu czasowego zawieszenia bezpośredniej obsługi stron
w Urzędzie Gminy Zabierzów oraz GZEAS w Zabierzowie od dnia 4 maja 2020 r. Z uwagi na fakt, iż na terenie Rzeczpospolitej Polskiej nadal obowiązuje stan
epidemii, w trosce o Państwa zdrowie, a także zdrowie pracowników, zdecydowaliśmy o zmianie formuły dostępu do Urzędu Gminy Zabierzów oraz GZEAS
w Zabierzowie.
Podstawową formą załatwiania spraw urzędowych nadal pozostaje komunikacja elektroniczna (mail: zabierzow@zabierzow.
org.pl) lub telefoniczna. Od dnia 4 maja 2020 r. osobiste stawiennictwo w Urzędzie Gminy oraz GZEAS w Zabierzowie, będzie
możliwe wyłącznie po dokonaniu wcześniejszej, telefonicznej
rezerwacji wizyty. W budynku Urzędu Gminy, na parterze, przygotowano specjalnie zabezpieczone stanowiska, bezpośredniej
obsługi stron.
UWAGA !!! Rezerwacja wizyt nie dotyczy:
- obsługi kasowej (w budynku przebywać będą mogły w tej
sprawie maksymalnie 2 osoby)
- wydawania aktów zgonu (w budynku przebywać będzie mogła w tej sprawie maksymalnie 1 osoba)
Płatności z tytułu podatków i opłat należnych Gminie Zabierzów można dokonywać przelewem na indywidualne konto bankowe podane na decyzji podatkowej lub zawiadomieniu w sprawie wysokości opłaty z tytułu odbioru odpadów.
W przypadku braku indywidualnego konta bankowego
(np. zagubienie) oraz w przypadku innych, niż wymienione
płatności, przelew środków można dokonywać na rachunek
bankowy Urzędu Gminy Zabierzów, nr: 26 8591 0007 0030 0
000 0879 0003 w Krakowskim Banku Spółdzielczym Oddział
Zabierzów.
Wpłaty gotówkowe na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zabierzów dokonywane w Krakowskim Banku Spółdzielczym Oddział Zabierzów, ul. Kolejowa 10 są wolne od opłat
bankowych.
Przy wejściu głównym do budynku Urzędu Gminy Zabierzów, GZEAS, SCKiP oraz PUK Zabierzów Sp. z o.o. umieszczona zostanie Skrzynka Podawcza, w której będzie można pozostawić, w sprawach niecierpiących zwłoki, wnioski/podania/dokumenty w formie papierowej. W przypadku potrzeby uzyskania
potwierdzenia złożenia wniosku/podania/dokumentu, uprzejmie
prosimy o wskazanie w jego treści adresu email lub nr fax Wnioskodawcy. Potwierdzenie złożenia zostanie przesłane na wskazany adres email w formie skanu lub formie papierowej na nr fax.

- Zachowanie 2-metrowej odległości w przestrzeni publicznej od
innych,
- Obowiązkowe zasłanianie nosa i ust w miejscach publicznych,
- Utrzymanie pracy i edukacji zdalnej wszędzie tam, gdzie jest
to możliwe,
- Ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu),
- Kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie
zarażonych.

W sprawie uzgodnienia terminu wizyty proszę kontaktować się z pracownikami telefonicznie pod numerami:
Sekretariat Wójta Gminy Zabierzów (12) 283 07 12
Księgowość (płatności, faktury) (12) 283 07 51
Opłata z tytułu odpadów (12) 28 307 58
Podatki: Księgowość os. fizyczne: (12) 283 07 35; Księgowość os.
prawne: (12) 283 07 04; Wymiar os. fizyczne:(12) 283 07 37; Wymiar
os. prawne: (12) 283 07 04; Podatek od środków transportu, opłata
skarbowa: (12) 283 07 53
Wydział Organizacyjny – Dziennik Podawczy (12) 283 07 00
Wydział ds. Rozwoju i Promocji (12) 283 07 33
Wydział Ochrony Środowiska: Kierownik wydziału: (12) 283 07 05,
Ochrona powietrza: (12) 283 07 56, Wywóz odpadów: (12) 283 07 42,
Decyzje środowiskowe, bezdomne zwierzęta: (12) 283 07 55, Wycinka
drzew: (12) 283 07 57
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami (12) 283 07 28 lub (12)
283 07 26
Urząd Stanu Cywilnego (12) 283 07 29
Wydział Spraw Obywatelskich: Ewidencja ludności (12) 283 07 25;
Dowody osobiste (12) 283 07 18; Działalność gospodarcza: (12)
283 07 07; Sprawy wojskowe, obronne, postępowania meldunkowe:
(12) 283-07-45
Wydział Planowania Przestrzennego (12) 283 07 39, (12) 283 07 30
Zamówienia Publiczne (12) 283 07 46
Wydział Infrastruktury Komunalnej: Zgody na wejście w teren
dróg: 12 283 07 31; Budowa, remonty, utrzymanie dróg: 12 283 07 02;
Urządzenia wodne: 12 283 07 15; Czynsze w budynkach komunalnych: 12 283 07 40; Zgłaszanie awarii oświetlenie ulicznego: 991 lub
poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej Gminy
GZEAS (12) 285 15 62 wew. 24 lub email: gzeas@zabierzow.org.pl
Sposób obsługi stron i załatwiania spraw w SCKiPGZ oraz
w PUK Zabierzów prosimy sprawdzać na bieżąco telefonicznie:
SCKiPGZ (12) 285 11 79 oraz PUK (12) 285 36 71, (12) 285 36 72.

Szycie maseczek dla seniorów
Już w marcu, kiedy to maseczki ochronne były trudno dostępne
na rynku, pracownicy Samorządowego Centrum Kultury i Promocji
Gminy Zabierzów przystąpili do szycia maseczek osłaniających nos
i usta. W pierwszym tygodniu zgłosiło się 25 pań, głównie seniorek,
mieszkanek gminy Zabierzów chętnych do pracy. Maseczki zostały
dostarczone do ośrodków zdrowia i DPS-ów na terenie naszej gminy.
W ciągu marca i kwietnia uszyto około 400 maseczek. Kiedy zostało
wprowadzone obowiązkowe zakrywanie ust i nosa w miejscach publicznych, SCKiPGZ zorganizowało akcję „Zabierzmy się za szycie”.
Chodzi o to, by zaopatrzyć w maseczki osoby starsze, które mają trudności w samodzielnym zakupie maseczek. SCKiPGZ dostarcza paniom pakiety zawierające materiał, gumki, nici i wykrój maseczki. Powstają maski wielobarwne, bawełniane, dwuwarstwowe, które można
prać i prasować. Gminna Rada Seniorów i przewodniczący poszczególnych kół opracowują bezpieczny sposób dostarczenia maseczek do
osób potrzebujących w poszczególnych sołectwach. Centrum Kultury
– koordynator akcji czeka na zgłoszenia kolejnych osób, posiadających maszyny do szycia, które chciałyby włączyć się w przygotowanie
ochronnych maseczek dla seniorów.

5. rocznica uroczystego otwarcia
ratusza i Rynku w Zabierzowie
5 lat minęło od uroczystego otwarcia ratusza i Rynku w Zabierzowie, które odbyło się dniu 22 kwietnia 2015 roku.
To właśnie powstanie nowej siedziby Urzędu Gminy, Rady
Gminy oraz Urzędu Stanu Cywilnego pozwoliło mieszkańcom na
załatwianie ważnych dla nich spraw w wygodnym, estetycznym
i nowoczesnym miejscu.
Wiele lat mieszkańcy gminy Zabierzów oczekiwali na miejsce,
w którym będą mogli wspólnie spędzać wolny czas, świętować,
pielęgnować tradycje i integrować się. Tym miejscem stał się zabierzowski Rynek. Mieszkańcy i turyści zyskali nową przestrzeń
do spacerów i wypoczynku. To miejsce żyje. Mieszkańcy chcą tu
przebywać. Dlatego też, bezpośrednio przy płycie Rynku powstał
plac zabaw dla dzieci a zimą funkcjonuje cieszące się dużym zainteresowanie lodowisko.

Na przestrzeni ostatnich 5 lat na zabierzowskim Rynku odbyło się szereg wydarzeń o charakterze kulturalnym, społecznym
i patriotycznym.
Odbyły się na nim m.in. Dni Zabierzowa, Gminne Dni Dziecka,
Jubileusz XX–lecia Gminnej Orkiestry Dętej, Obchody 100-lecia
Niepodległości Polski, Gminne Dożynki, kiermasze świąteczne,
„Senioralia”, Orszaki Trzech Króli, koncerty, kino letnie i wiele
innych wydarzeń.
Z nadzieją na kolejne wydarzenia, cierpliwie oczekujmy
i wspólnie wspominajmy wspaniałe chwile na naszym zabierzowskim Rynku!
Polecamy relacje na stronach internetowych - gminy Zabierzów oraz Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy
Zabierzów a także filmy na TVI Gminy Zabierzów pt. „Uroczyste
otwarcie ratusza i Rynku w Zabierzowie”, „Historia powstania ratusza i Rynku w Zabierzowie” i wiele innych pokazujących większość wspomnianych wydarzeń na Rynku.

Zawieszona organizacja zebrań wiejskich

Wypłata 500+ na konto w banku

Informujemy, że na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 697) – „Do odwołania
zakazuje się imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju,
z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym
pożyciu.” Dlatego w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców
naszej Gminy apelujemy do Sołtysów o nie zwoływanie Zebrań Wiejskich w sołectwach, do czasu odwołania stanu epidemii na terenie RP.
Zebrania odbędą się w pierwszym możliwym, bezpiecznym terminie,
o czym będziemy informować.

Wypłata świadczeń wychowawczych (500+), świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej dla osób, które
jako formę wypłaty wskazały odbiór w punkcie kasowym, następuje obecnie przekazem pocztowym. Ze względu na to, że sytuacja jest dynamiczna i nie wiadomo jak długo potrwa, wnioskodawcy, którzy chcieliby od maja 2020 r. zmienić formę wypłaty
z odbioru w punkcie kasowym czy też z przekazu pocztowego na
przelew bankowy, proszeni są o złożenie stosownego oświadczenia ( z podaniem numeru konta). Uzupełnione i podpisane oświadczenie można wrzucić do Skrzynki Podawczej ustawionej przy
wejściu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w godzinach
pracy lub zeskanować i przesłać na adres mailowy gops@zabierzow.org.pl.

Trwa rozbudowa Szkoły
Podstawowej w Zabierzowie

Przez pandemię odwołane wydarzenia
kulturalne i imprezy w naszej gminie

Trwają prace przy rozbudowie Szkoły Podstawowej
w Zabierzowie. Obecnie wykonywane są roboty instalacyjne i konstrukcja dachu nowego budynku. Etap prac przewidziany na 2020 rok zakończy się we wrześniu. Inwestycja,
którą wykonuje firma G.K.Install z Krakowa – Nowej Huty,
polega na częściowej przebudowie i rozbudowie budynku
szkoły. Projekt przewiduje m. in. budowę szatni dla szkoły,
szatnie i sanitariaty dla sali gimnastycznej, budowę 6 sal
przedszkolnych z zapleczem sanitarno – szatniowym, jadalnię, aulę, oraz niezbędną infrastrukturę techniczną. Wykonana zostanie też przebudowa i remont części pomieszczeń
istniejącej szkoły m. in. remont i modernizacja kotłowni
wraz z wymianą instalacji c. o. Termin zakończenia wszystkich prac planuje się na koniec marca 2022 roku.

W związku z pandemią i zakazem gromadzenia się Samorządowe
Centrum Kultury Gminy Zabierzów zmuszone było do odwołania wielu
imprez. Oto spis wydarzeń, które zostały już odwołane:
- Eliminacje Gminne 65. Konkursu Recytatorskiego | - Kiermasz
Wielkanocny w Centrum Kultury | - X Przegląd Twórczości Artystycznej Przedszkolaków „Zabierzowskie bajkogranie” | - Piknik majowy na
Rynku w Zabierzowie Vivat!Vivat! 3 Maj! | - Gminne Senioralia | - Dni
Gminy Zabierzów | - Gminny Dzień Dziecka | - Wystawa prac pokonkursowych „Zegarmistrz” | - Wernisaż wystawy Marity Benke-Gajdy
w galerii „Na Piętrze” | - Uroczystości z okazji 200-lecia Szkoły Podstawowej w Zabierzowie | - XX Jubileuszowy Piknik Ekologiczny w Bolechowicach. Ponadto odwołano wszystkie wydarzenie sołeckie: pikniki,
koncerty, spotkania sołeckie.
W obecnej sytuacji działania kulturalne przeniosły się do Internetu. Zajęcia, które prowadzone były w Centrum Kultury organizowane są w wersji
online. Dotyczy to zarówno zajęć indywidualnych oraz grupowych. Instruktorzy przygotowują filmy, materiały edukacyjne oraz są do dyspozycji swoich uczniów za pośrednictwem mediów społecznościowych, aplikacji oraz
telefonicznie.
Wydarzenia także odbywają się „w sieci”. 4 kwietnia odbył się Koncert
Muzyki Filmowej w wykonaniu Anny Kukawskiej. SCKIPGZ organizuje
także warsztaty tematyczne: magiczno-chemiczne, Domową Akademia Kreatywności, oraz przygotowuje filmy, w których proponuje różne sposoby spędzania wolnego czasu.

Przebudowa Drogi do Skał
w Brzoskwini
Rozpoczęła się przebudowa drogi gminnej nr 601714K
w Brzoskwini, zwanej Drogą do Skał. Wykonana zostanie
jezdnia asfaltowa o szerokości 3,5 m oraz dwumetrowy
chodnik najazdowy. Przebudowa obejmuje też powstanie ścian oporowych i odwodnienia. W związku z poszerzeniem drogi przebudowane będą ogrodzenia właścicieli
posesji sąsiadujących z drogą. Prace wykonane zostaną na
odcinku ok. 800 m i zakończą się w październiku 2020.

Zaplecze sportowe
w Aleksandrowicach gotowe!
Zakończyła się budowa zaplecza sportowego KS Topór
w Aleksandrowicach. W budynku znajduje się siłownia,
szatnia z prysznicami, sanitariaty i sala sportowa, w piwnicy – pomieszczenia magazynowe i techniczne. Wykonano
także zagospodarowanie i oświetlenie terenu wraz z dojściem do budynku.
Do użytku mieszkańców zaplecze miało zostać oddane
w kwietniu, jednak opóźniają się procedury odbioru budynku przez Straż Pożarną i Sanepid, ponieważ instytucje te
obecnie zajęte są epidemią koronawirusa.

Zakup komputerów dla
uczniów do nauki zdalnej
W konkursie grantowym ogłoszonym przez Ministerstwo
Cyfryzacji, Gmina Zabierzów złożyła wniosek na kwotę 99
945 zł na wsparcie zdalnego nauczania. Za tę kwotę Gmina
planuje zakupić 38 laptopów, 7 tabletów, 38 pakietów oprogramowania i 27 dostępów do internetu. Zostaną one przekazane do 12 szkół naszej Gminy i użyczone dla 7 nauczycieli
i 34 uczniów. Już wcześniej niektóre szkoły pozyskały używany sprzęt od sponsorów i został on przekazany uczniom.
Szkoły w gminie Zabierzów są dobrze wyposażone i można
było wypożyczyć młodzieży sprzęt do użytku domowego.
Zanim nadejdą środki z Ministerstwa Cyfryzacji, Gmina
założy pieniądze ze swego budżetu, aby jak najszybciej zakupić sprzęt komputerowy i ułatwić uczniom uczestnictwo
w zdalnym nauczaniu.

Wsparcie psychologiczne
W związku z sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa
informujemy, że dla mieszkańców Gminy Zabierzów została uruchomiona
możliwość telefonicznej konsultacji z psychologiem.
Potrzeby kontaktu z psychologiem prosimy zgłaszać od poniedziałku do
piątku w godzinach 8-16 pod numerem telefonu 507-964-086 (telefon lub
sms). Możliwe jest również zgłoszenie drogą elektroniczną: johan.zabierzow@interia.pl<mailto:johan.zabierzow@interia.pl>

Przebudowa drogi łączącej Rudawę
z Młynką
Trwają czynności rozstrzygania przetargu na przebudowę drogi gminnej
nr 601720K łączącej Rudawę z Młynką. Będzie to kontynuacja rozpoczętej
w ub. roku inwestycji. Przebudowa polega na wykonaniu chodnika wraz
z kanalizacją deszczową na odcinku ok. 130 m. Planuje się też poszerzenie
jezdni i położenie nowych warstw bitumicznych. Inwestycja zostanie zrealizowana do końca czerwca 2020.

Powstaje zaplecze klubu
Wisła Rząska
Rozpoczęła się budowa zaplecza sportowego klubu Wisła Rząska. Obecnie trwają prace ziemne – fundamentowe, które zostaną wykonane do końca
kwietnia. Przedsiębiorstwo GOTYK z Myślenic, z którym podpisano umowę, do końca maja 2020 ma doprowadzić budowę do stanu surowego otwartego, tj. wykonać roboty ziemne, fundamenty, izolacje, ściany konstrukcyjne,
strop oraz pokrycie dachowe.
Całość prac przy budowie zaplecza sportowego ma zostać ukończona do
1 grudnia 2020. Koszt inwestycji wyniesie ponad 1,2 mln zł. Przy boisku
powstaje budynek parterowy, o kubaturze prawie 1500 m3, który będzie zapleczem socjalnym klubu. Znajdą się w nim dwie szatnie dla zawodników,
pokój sędziów i pomieszczenia pomocnicze.

Budujemy, remontujemy
Ogłoszono przetarg na rozbudowę oświetlenia
ulicznego w naszej gminie. W ramach robót budowlanych postawione zostaną słupy pod latarnie
uliczne.
Rozpoczęły się prace przy budowie Park and
Ride na granicy Mydlnik i Rząski (Mydlniki Wapiennik). Powstanie tu również pętla autobusowa.
Ogłoszono przetarg na projekt zagospodarowania działki w Kochanowie przy ul. Krótkiej, przeznaczonej na cele sportowo – rekreacyjne. Ma tu
powstać boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej.
Trwają czynności rozstrzygania przetargu na
utrzymanie zieleni (wykaszanie) w pasach drogowych oraz utrzymanie szlaków turystycznych.
Czynności rozstrzygania przetargu dotyczą także remontów dróg tłuczniowych na terenie gminy Zabierzów. Prace polegające na przywiezieniu
i ułożeniu tłucznia, walcowaniu i wyrównaniu dróg
prowadzone będą do końca listopada 2020.
Trwają prace instalacyjne przy budowie Centrum Kultury w Rudawie.
Dobiega końca budowa zaplecza sportowego
przy boisku w Bolechowicach. Obecnie trwa zagospodarowanie terenu przy budynku.
Trwa rozbudowa szkoły w Zelkowie. Obecnie
prowadzone są prace wykończeniowe oraz trwa
wymiana kotłowni. W nowym obiekcie znajdzie się
kilka pomieszczeń klasowych, świetlica, jadalnia
i kuchnia. Rozbudowa ma się zakończyć w 2020
roku.

Nowe znaki drogowe
Urząd Gminy złożył zamówienie na dostawę
i montaż znaków drogowych. W miarę potrzeb przez
cały sezon dostarczane i montowane będą znaki pionowe, w miejsce zniszczonych lub uszkodzonych
a także przy nowych odcinkach dróg. Malowane
będą też oznaczenia przejść dla pieszych, zamontowane zostaną barierki w miejscach niebezpiecznych
przy drogach, oraz progi zwalniające.

Remont nawierzchni
bitumicznych
Remont nawierzchni bitumicznych dróg gminnych odbywać się będzie dwuetapowo. Przetarg na
wykonanie I etapu ogłoszono 31 marca, znacznie
większy zasięg będzie mieć drugi etap prac, na który
także ogłoszono przetarg w dniu 10 kwietnia. Jego
rozstrzygnięcie nastąpi na przełomie kwietnia i maja.
Remont nawierzchni bitumicznych dróg gminnych
publicznych i wewnętrznych obejmuje wykonanie
nawierzchni bitumicznych wraz z wyrównaniem
warstw podbudowy drogi i elementami odwodnienia ulic w poszczególnych miejscowościach naszej
gminy. Pierwszy etap przewiduje wykonanie 12 odcinków nakładek, drugi – 24 odcinków

Budowa remizy OSP w Więckowicach
Po podpisaniu umowy z firmą AW BAUTEX z Nowego Sącza, rozpoczyna się
budowa remizy OSP w Więckowicach. Umowa obejmuje też zagospodarowanie terenu wokół budynku. Planowany jest obiekt jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, kryty dachem spadzistym, dwupołaciowym o powierzchni zabudowy 165 m2.
Koszt inwestycji wyniesie ponad 1 mln 91 tys. zł. Termin wykonania stanu surowego
zamkniętego to 30 lipca 2020. W tym czasie należy wykonać: roboty ziemne, fundamenty, ściany konstrukcyjne i strop, kompletne pokrycie dachowe oraz stolarkę
okienną i drzwiową. Zakończenie inwestycji planowane jest na 30 kwietnia 2021.
Obecnie trwają uzgodnienia dotyczące przebudowy kolidującej sieci gazowej
i elektrycznej i trzeba będzie wykonać nowy projekt elementów tej sieci.

Zmiany w inwestycjach zaplanowanych na
2020 rok
Podczas Sesji Rady Gminy Zabierzów w dniu 23 marca 2020 przyjęto uchwałę
o zmianach w budżecie Gminy Zabierzów na 2020 rok. Zaplanowane na 2020 rok
zwiększone wydatki zostaną pokryte z wolnych środków z 2019 roku. Nastąpiły też
przesunięcia środków w ramach wydatków majątkowych. Na opracowanie dokumentacji dla budowy chodnika do budynku zaplecza sportowego w Aleksandrowicach przeznaczono 15 tys. zł, na opracowanie dokumentacji dla budowy parkingu
wraz z odwodnieniem przy ul. Celakówny w Szczyglicach – 10 tys. zł, na projekt
zagospodarowania tzw. Dołów Balickich na terenie sołectwa Balice – 100 tys. zł,
na zagospodarowanie działki nr 251 w Brzeziu – 50 tys. zł, na utwardzenie działki
gminnej przy szkole integracyjnej w Radwanowicach – 30 tys. zł, na wymianę wiat
na stadionie gminnym w Zabierzowie – 50 tys. zł. Kwotę przewidzianą w tegorocznym budżecie na remonty dróg zwiększono o 160 tys. zł, w tym 80 tys. zł dodano na
remont ul. Słonecznej w Zelkowie, natomiast zdjęto 80 tys. zł z wykonania projektu
przebudowy przedszkola w Zelkowie, zmniejszono o 25 tys. zł kwotę przeznaczoną
na prace konserwatorskie w willi w Kochanowie, równocześnie przekazując kwotę
25 tys. zł na opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działek nr
54/1 i 54/2 na cele rekreacyjne w Kochanowie.

Sprzątanie terenów gminnych
W dniu 6.04.2020 podpisano umowę z firmą Remondis z Krakowa na odbiór,
transport zagospodarowanie / unieszkodliwianie odpadów pochodzących z obiektów będących we władaniu Gminy Zabierzów – świetlic środowiskowych, koszy na
przystankach autobusowych, koszy ulicznych i parkowych, sprzątanie terenu Park &
Ride w Zabierzowie oraz dolin: Aleksandrowickiej, Bolechowickiej, Brzoskwinki,
Kluczwody, Kobylańskiej, a także dawnego kamieniołomu w Zabierzowie. Umowa
przewiduje też udział w akcji „sprzątanie świata”, likwidację dzikich wysypisk oraz
wykonywanie prac porządkowych w sołectwach. Koszt tych wszystkich prac wyniesie ok. 476 tys. zł.

Pielęgnacja zieleni
Firmy, które wygrały przetargi na pielęgnację zieleni w naszej gminie w 2020
roku działają sprawnie, choć liczba ich pracowników ze względu na pandemię została znacznie ograniczona. W marcu rozpoczęły się zabiegi pielęgnacyjne zieleni
na terenach komunalnych w naszej gminie. W 2020 roku zaplanowano na terenach
gminnych posadzenie 190 nowych drzew. Sadzone są lipy, klony, dęby i buki. Na
terenach gminnych zaplanowano także pielęgnację 450 drzew. Zabiegi polegają na
usunięciu posuszu w koronach drzew, fragmentów złamanych oraz nadłamanych
konarów i gałęzi zawieszonych w konarach. Trwają także nasadzenia kwiatów i roślin ozdobnych. W parkach, przy placach zabaw i na klombach sadzone są krzewy
i kwiaty: jałowce, irga, berberys, miniaturowe róże. Pielęgnacja krzewów i kwiatów
prowadzona będzie do listopada. Na trawnikach zakwitły krokusy, które zasadzone
zostały w jesieni ubiegłego roku.
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