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Powstaną przystanki kolejowe
w Pisarach i Niegoszowicach
Na wspólnej konferencji prezydenta Andrzeja Dudy i ministra Andrzeja Adamczyka poinformowano
o planach budowy 200 nowych przystanków kolejowych w latach 20202025. Minister tuż po konferencji
osobiście poinformował Wójta
Gminy Zabierzów Elżbietę Burtan
o budowie w ramach tego programu dwóch nowych przystanków:
w Niegoszowicach oraz w Pisarach. Przystanki powstaną w całej
Polsce w miejscach, które zgłaszały samorządy oraz mieszkańcy. Głównym celem programu jest walka z wykluczeniem komunikacyjnym.
O budowę przystanku mieszkańcy Pisar starali się od 2010 roku. Za pośrednictwem Wójta Gminy Zabierzów składali wnioski do PKP, lecz odpowiedziano im,
że warunkiem budowy przystanku jest wykonanie projektu własnym kosztem. Przez
Pisary przebiega główna magistrala do Katowic, a w miejscowości jest wolny teren,
na którym może powstać przystanek. Będzie on służył nie tylko mieszkańcom Pisar,
ale też Nawojowej Góry, Dubia i Siedlca.
Z planowanej budowy przystanku cieszą się też mieszkańcy Niegoszowic. Tu także
nie zatrzymują się pociągi, bo nie ma przystanku. Obok torów znajduje się duży plac,
na którym można wybudować parking P&R. Ludzie będą tu mogli zostawiać samochody i, jeśli powstanie przystanek, w ciągu kilkunastu minut dojadą do Krakowa. Niegoszowice bardzo się ostatnio rozbudowały, powstały 4 nowe osiedla, przybyło mieszkańców. Z pociągu będą mogli korzystać także mieszkańcy Kochanowa i Brzezinki.
Teraz z Niegoszowic do Krakowa można dojechać jedynie busem, a ten rzadko jeździ
i sporo kosztuje.

Nowy budynek świetlicy w Kleszczowie
W Kleszczowie powstał budynek o nowoczesnej formie architektonicznej
i powierzchni użytkowej 340 m2. W budynku znajdują się dwie sale: główna o powierzchni 120 m2 ze sceną, z zapleczem sanitarnym i szatniami oraz sala druga – świetlica o powierzchni 90 m2. W budynku znajdzie się też biuro sołtysa
oraz
zaplecze
techniczne i kuchenne. Zostały
już wykonane prace instalacyjne, na
końcowym
etapie są prace wewnątrz budynku:
malowanie ścian,
flizowanie,
posadzki. Teraz zostanie zakupione i
zamontowane wyposażenie kuchni
i szatni.

Obecne zasady obsługi
mieszkańców w Urzedzie
Gminy Zabierarzów
Jak już informowaliśmy, od 4 maja został
zmieniony system pracy Urzędu Gminy Zabierzów.
Spotkał się on z akceptacją i zadowoleniem
mieszkańców, zwłaszcza tych, którzy cenią sobie
bezpośredni kontakt z urzędnikiem. Rozmowy
z mieszkańcami przeprowadzane są w bezpieczny
sposób, w maseczkach, na parterze Urzędu,
gdzie przygotowano specjalnie zabezpieczone
stanowiska bezpośredniej obsługi stron. Osobiste
stawiennictwo w Urzędzie Gminy oraz
w GZEAS w Zabierzowie, jest możliwe
wyłącznie po dokonaniu wcześniejszej,
telefonicznej rezerwacji wizyty.
Rezerwacja wizyt nie dotyczy obsługi
kasowej (w budynku przebywać mogą w tej
sprawie maksymalnie 2 osoby) oraz sporządzania
aktów zgonu (w budynku przebywać może w tej
sprawie maksymalnie 1 osoba).
Jednak podstawową formą załatwiania
spraw urzędowych nadal pozostaje komunikacja
elektroniczna (mail: zabierzow@zabierzow.org.
pl) lub telefoniczna.
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 0000 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 została
Skrzynka Podawcza, w której można pozostawić,
w sprawach niecierpiących zwłoki, wnioski/
podania/dokumenty w formie papierowej.
W sprawie uzgodnienia terminu wizyty
proszę kontaktować się z Urzędem Gminy
Zabierzów: 12 283 07 00.

„ZabierzMY się za szycie”
Zwykle na wiosnę Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów przygotowuje się do Senioraliów,
Dni Zabierzowa, Dnia Dziecka i wielu imprez plenerowych
w całej gminie. Rok 2020 miał być wyjątkowy pod wieloma
względami. W planach było wiele wspaniałych niespodzianek
i atrakcji, które niestety muszą zostać przełożone lub odwołane a na ich miejsce pojawiły się inne zadania, które angażują
pracowników SCKiPGZ a ostatnio także liczną grupę mieszkańców gminy Zabierzów. „ZabierzMY się za szycie” to kolejne przedsięwzięcie Centrum Kultury, które w ten sposób
realizuje inicjatywę Wójta Gminy Zabierzów. Celem akcji jest
przygotowanie maseczek dla mieszkańców gminy Zabierzów.
22 kwietnia 2020 roku pojawił się post zapraszający do udziału
w niej wszystkich posiadaczy maszyn do szycia. „Jeśli umiesz
szyć, masz maszynę do szycia, chcesz pomóc i znajdziesz trochę wolnego czasu to przyłącz się do nas! Razem możemy
więcej!” – mogliśmy przeczytać na profilu SCKiPGZ. Komunikat został skierowany także do seniorów, którzy jak zwykle
z radością i entuzjazmem zgłosili się do akcji .
Ponad 100 mb bawełny, 20 szpulek nici i 800 m gumek
niezbędnych do stworzenia zabierzowskich maseczek zostało
dostarczonych do osób, które zgłosiły swoją gotowość. Aktualnie szyje 28 osób z Rudawy, Nielepic, Kobylan, Kleszczowa, Balic, Brzezia, Zabierzowa i Bolechowic.
Gotowe maseczki będą przekazane dalej tym, którzy jeszcze nie mają zabezpieczenia i zgłoszą taką potrzebę w swoich sołectwach lub w sekretariacie Samorządowego Centrum
Kultury i Promocji Gminy Zabierzów.

Rozpoczęto budowę budynku
OSP w Więckowicach
Rozpoczęły się prace ziemne przy budowie budynku OSP
w Więckowicach. Wykonywane są przekładki sieci gazowej
i elektrycznej. Powstanie tu obiekt jednokondygnacyjny, bez
podpiwniczenia, kryty dachem spadzistym, dwupołaciowym
o powierzchni zabudowy 165 m kwadr. Znajdzie się w nim garaż i szatnie dla druhów z OSP. 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 wraz z zagospodarowaniem terenu wokół
budynku planowane jest na 30 kwietnia 2021.

Rozpoczyna się remont szkoły
w Rząsce
W dniu 6 maja odbył się przetarg na wyłonienie wykonawcy remontu budynku szkoły w Rząsce. Obecnie trwają
czynności rozstrzygania przetargu. W ramach zadania wyremontowane zostaną pomieszczenia: sekretariatu, dyrektora,
wicedyrektora, pedagoga, WC dla personelu, WC chłopców,
fragmentu korytarza (łącznik do szatni). Zakres prac obejmuje wykonanie wymiany podłóg laminowanych w sekretariacie
i gabinetach dyrektorów, prace wykończeniowych tj. roboty
malarskie, wymianę kratek wentylacyjnych, wymianę grzejników C.O oraz wymianę okładzin ściennych i podłogowych
z płytek ceramicznych w WC, wymianę armatury łazienkowej. Remont szkoły w Rząsce ma zakończyć się 21 sierpnia.

Przebudowa drogi w Brzoskwini
zakończy się przed terminem
Trwa przebudowa drogi gminnej nr 601714K w Brzoskwini, zwanej
Drogą do Skał. Wykonywana jest 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. Planowany termin zakończenia prac to koniec października 2020, ale szybkie tempo robót wskazuje na to, że droga zostanie oddana do użytku znacznie wcześniej.

Przebudowa drogi łączącej Rudawę
z Młynką
W dniu 5 maja podpisano umowę z firmą PRODIM z Krakowa 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. 110 m.
Planuje się też poszerzenie jezdni i położenie nowych warstw bitumicznych jezdni. Inwestycja zostanie zrealizowana do końca czerwca 2020,
a koszt jej to ponad 228 tys. zł.

Nabór wniosków na wymianę pieców
Gmina Zabierzów pozyskała 4,4 mln zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na modernizację ponad 600 systemów grzewczych w latach 2020-2021.
W programie dotacyjnym udzielane jest wsparcie w wysokości
7 tys. zł przy wymianie kotła/pieca węglowego na kocioł gazowy. Zakwalifikowanie do programu związane jest z koniecznością wykonania oceny
energetycznej – bezpłatnej dla właściciela budynku. Do programu dotacyjnego kwalifikowane są docieplone budynki lub budynki, których właściciel wyrazi zgodę na zaproponowany wariant dociepleniowy.
W przypadku planowanej wymiany pieca zachęcamy do jak najwcześniejszego złożenia deklaracji uczestnictwa ze względu na kilkumiesięczny okres oczekiwania na wykonanie oceny energetycznej. W przypadku
planowanej wymiany pieca w 2021 roku zachęcamy do składania wniosków już teraz, co pozwoli na wcześniejsze zakwalifikowanie do programu
i możliwość podpisania umowy o dotację na początku przyszłego roku.
Druk deklaracji dostępny jest w Urzędzie Gminy Zabierzów lub pod
adresem: https://srodowisko.zabierzow.org.pl/ochrona-powietrza/
Przypominamy, że zgodnie z uchwałą antysmogową wszystkie bezklasowe urządzenia grzewcze na węgiel i drewno powinny zostać wymienione do końca 2022 r.
Przypominamy, że cały czas działa Gminny Punkt Informacyjny
dot. programów dofinansowujących wymianę starych pieców
węglowych. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną, Punkt
udziela informacji telefonicznie pod numerem: 502 094 115.

Powstaje zaplecze klubu „Wisła –
Rząska”
Trwa budowa budynku zaplecza sportowego klubu Wisła Rząska. Wykonawca - przedsiębiorstwo GOTYK z Myślenic, w najbliższym czasie ma doprowadzić budowę do stanu surowego otwartego, 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.

Terminy aktualnych działań w oświacie w okresie pandemii
Żłobki:
Stopniowo uruchamiana jest opieka w 3 żłobkach
niepublicznych na terenie Gminy Zabierzów.
Obecnie opieką objętych jest około 22% dzieci zapisanych. O powrocie dziecka do żłobka decydują rodzice.

Przedszkola:
·
Przedszkola samorządowe i niepubliczne w naszej Gminie są uruchamiane stopniowo od 6 maja 2020 r.
Opieka w przedszkolach jest uruchamiana w zależności od
potrzeb zgłaszanych przez rodziców i ma tendencje wzrostową.
·
Opieka w przedszkolach jest dostosowana do wytycznych opracowanych przez Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Obecnie opieką objętych jest
7% dzieci zapisanych do przedszkoli samorządowych i 9%
dzieci w przedszkolach niepublicznych.
·
Dla dzieci przedszkolnych, które pozostaną
w domu oraz ich rodziców, nauczyciele nadal prowadzą
zajęcia przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na
odległość.
·
Rodzice, którzy zdecydują się na pozostanie
z dzieckiem w domu, do 14 czerwca 2020 r. będą mogli
korzystać z zasiłku opiekuńczego. Przysługuje on rodzicom
dzieci do 8 roku życia.

Szkoły:
·
Od 25 maja 2020 r. w szkołach prowadzone będą
zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, na podobieństwo tych
z przedszkoli. Jednocześnie możliwe będzie zorganizowanie zajęć dydaktycznych dla klas I-III i opiekuńczych.
·
Dla uczniów, którzy decyzją rodziców pozostaną
w domu, nauczyciele będą nadal prowadzić zdalne nauczanie. O powrocie dziecka do szkoły decydują rodzice.
·
Wprowadzona zostanie też możliwość skorzystania przez uczniów z konsultacji indywidualnych i w małych
grupach na terenie szkoły, od 25 maja uczniowie klas VIII,
a od 1 czerwca uczniowie klas pozostałych.
·
Wskazane wyżej zajęcia będą organizowane
w określonym reżimie sanitarnym. Chodzi tu o wymogi
z rozporządzenia RM z 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytyczne Głównego
Inspektora Pracy, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.

Zdalne nauczanie:
Zdalne nauczanie odbywa się z wykorzystaniem dziennika elektronicznego, różnych dozwolonych aplikacji,
poczty elektronicznej, platform edukacyjnych, facebooka
i stron internetowych szkół.
Formy stosowane w zdalnym nauczaniu to m.in. lekcje online, e-podręczniki, e-ćwiczenia, multibooki, zdalne tablice interaktywne, opracowania własne nauczycieli (prezentacje, pliki word i pdf, karty pracy, quizy, testy,
krzyżówki), linki do stron informacyjnych, filmów, testów
sprawdzających.
W lekcjach online w naszej Gminie uczestniczy od 80%
do 95%. Wszystkim uczniom wysyłane są też na bieżąco
przez nauczycieli materiały informacyjne, polecenia i zadania. Realizacja zadań jest sprawdzana i oceniana przez
nauczycieli tak jak i oceniane są testy wykonywane przez
uczniów. W ten sposób nauczyciele kontrolują stopień zrozumienia i opanowania treści programowych przez uczniów.

Oto niektóre istotne wymagania po powrocie
uczniów do szkół:
·
Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,
·
Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby
zdrowe,
·
Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły,
·
Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być
mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli),
·
W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny
wynosić min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna),
·
Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie
zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia.
Szczegółowe wytyczne znajdują się w szkołach oraz na stronach: www.
gis.gov.pl; www.men.gov.pl

Egzamin ósmoklasisty:
Terminy egzaminów ósmoklasisty w 2020 r.:
·
16 czerwca język polski
·
17 czerwca matematyka
·
18 czerwca język obcy
·
Wyniki egzaminów będą znane do 31 lipca 2020 r.

Egzamin ósmoklasisty w szkołach - najważniejsze
zalecenia:
·
obowiązek zakrywania ust i nosa przez zdających, do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej,
·
konieczność ustawienia ławek w sali egzaminacyjnej w taki sposób,
aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp
w każdym kierunku,
·
obowiązek dezynfekcji ławek i krzeseł w sali egzaminacyjnej przed
i po każdym egzaminie oraz materiałów, sprzętów i narzędzi, z których korzysta więcej niż jeden zdający,
·
konieczność korzystania przez każdego zdającego z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora, itd.,
·
konieczność wdrożenia wszelkich możliwych rozwiązań, które pozwolą uniknąć tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

Wnioski o świadczenie dobry start
300+, zasiłek rodzinny oraz fundusz
alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie informuje, że wnioski na nowy okres świadczeniowy (dotyczy zasiłków rodzinnych, funduszu
alimentacyjnego i świadczenia 300+) można składać od 1 lipca 2020 r.
wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy PUE ZUS,
Emp@tia: https://empatia.mpips.gov.pl, ePUAP oraz wybranych systemów
bankowych, natomiast w wersji papierowej od 1 sierpnia 2020 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, ul. Cmentarna 2
w godzinach: poniedziałek od 7:00 do 17:00, wtorek-piątek od 7:00 do 16:00.
Zachęcamy wszystkich do złożenia wniosku w formie elektronicznej, ponieważ jest to najszybszy sposób na kontynuację wypłaty świadczeń.
Zasady przyznawania funduszu alimentacyjnego, zasiłku rodzinnego
i świadczenia 300+ do tej pory nie zostały zmienione. Natomiast aktualnie
procedowana jest zmiana dotycząca wysokości kryterium dochodowego
uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz innych zasad
przyznawania tego świadczenia.
Wszystkie wnioski na nowy okres zasiłkowy są dostępne na stronie
Ośrodka w zakładkach - dokumenty do pobrania.

Budujemy, remontujemy
Trwa rozbudowa szkoły w Zelkowie. Do istniejącego budynku
szkoły dobudowywana jest nowa część. Prowadzone są obecnie prace
wykończeniowe i instalacyjne. W nowym obiekcie znajdzie się kilka
pomieszczeń klasowych, świetlica, jadalnia i kuchnia. Rozbudowa ma
zakończyć się w 2021 roku.
Trwają prace wykończeniowe i instalacyjne w dobudowywanym
budynku szkoły w Zabierzowie.
Unieważniono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej
zagospodarowania działek nr 54/1 i 54/2 w Kochanowie dla celów
sportu i rekreacji. Zaplanowano tu boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej. Cena najniższej złożonej oferty w tym przetargu przewyższała kwotę, którą Gmina Zabierzów może przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
Trwają czynności rozstrzygania przetargu na cząstkowe remonty
dróg o nawierzchni tłuczniowej. Umowa z wyłonionym wykonawcą
obejmować będzie przygotowanie podłoża pod materiał kamienny,
dostawę mieszanki tłuczniowej (porfir, diabaz, dolomit), wbudowanie
i uwałowanie tłucznia w istniejące drogi.
Trwają prace wykończeniowe i instalacyjne w budynku willi
w Kochanowie. Planuje się zakończenie remontu konserwatorskiego
willi przed końcem 2020 roku.
Ogłoszono przetarg na zagospodarowanie terenu parku w Szczyglicach przy ul. Sportowej. Będzie to kontynuacja dotychczas wykonanych prac.
Został też ogłoszony przetarg na kontynuację zagospodarowania
tzw. Placu na Stawie w Balicach. Zakończono budowę chodnika najazdowego w Brzezince. Chodnik powstał na odcinku ok. 100 m.
Zlecono opracowanie projektu zabezpieczenia ul. Krótkiej w rejonie przejścia w kierunku ul. Wesołej w Balicach. Projekt ma powstać
do 30 listopada 2020.

Dla kogo dodatek energetyczny?
Dodatek energetyczny stanowi częściową rekompensatę kosztów
zakupu energii elektrycznej. Miesięczna wysokość dodatku wynosi:
11,37 zł dla osoby samotnej, 15,80 zł dla gospodarstwa składającego
się z 2-4 osób, 18,96 zł dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób. Może go otrzymać osoba, która ma przyznany dodatek
mieszkaniowy, jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej z przedsiębiorstwem energetycznym oraz
zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Dodatek
energetyczny przyznaje wójt w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy energii elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię umowy
kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.
Informacje o dodatku energetycznym są dostępne na stronie
GOPS: https://gops.zabierzow.org.pl/dodatki-mieszkaniowe/

Koszenie traw
W dniu 6 maja podpisano umowę z firmą Jawor z Bibic na utrzymanie terenów czyli wykaszanie traw na działkach mienia komunalnego. Chodzi o działki nieużytkowane stale w poszczególnych sołectwach. W umowie przewidziano dwukrotne koszenie traw – wiosną
i jesienią na łącznej powierzchni ok. 4 tys. arów. Po skoszeniu trawa
winna mieć wysokość od 10 do 20 cm. Zaznaczono też w umowie,
że odpady po wykoszeniu należy wywieźć jeszcze tego samego dnia,
w którym odbyło się koszenie. Niedopuszczalne jest pozostawianie
zgrabionej trawy, liści, śmieci i worków z odpadami na następne dni.
Koszt tych prac określono na kwotę ponad 84 tys. zł.

Remont nawierzchni
bitumicznych
W dniu 23 kwietnia rozstrzygnięto przetarg na remont nawierzchni dróg gminnych publicznych i wewnętrznych. To pierwszy etap remontu dróg w naszej gminie w 2020 roku. Przetarg wygrała firma PRODIM z Krakowa. Koszt remontu wyniesie ok. 700
tys. zł. Do końca czerwca przewiduje się wykonanie 12 odcinków
nakładek. Remont nawierzchni bitumicznych dróg gminnych
publicznych i wewnętrznych obejmuje wykonanie nawierzchni
bitumicznych wraz z wyrównaniem warstw podbudowy drogi
i elementami odwodnienia następujących ulic: ul. Leśna boczna
w Balicach oraz ul. Winna Góra w Balicach, ul. Jurajska boczna
w Bolechowicach i ul. Turystyczna w Bolechowicach, droga na
działce nr 161/1 w Burowie, ul. Bursztynowa w Kobylanach, ul.
Lipowa w Karniowicach, ul. Leśna w Nielepicach, ul. Sosnowa
w Karniowicach, ul. Wiśniowa w Więckowicach, droga na działce
nr 570/1 w Zelkowie oraz poszerzenie drogi gminnej publicznej nr
601707 w Aleksandrowicach. Prace przy remontach nawierzchni
bitumicznych już trwają.
Następnie rozpocznie się drugi etap remontu nawierzchni dróg, który będzie mieć znacznie większy zasięg. W dniu 27
kwietnia odbył się przetarg na wyłonienie wykonawcy II etapu remontu. Obecnie trwają czynności rozstrzygania przetargu.
W tym etapie przewidziano wykonanie 24 zadań drogowych za
kwotę ok. 2 mln zł. O tym, które ulice będą remontowane w II etapie poinformujemy Państwa w kolejnym numerze Dodatku.

Rozbudowa oświetlenia
ulicznego
Trwają czynności rozstrzygania przetargu, który odbył się
w dniu 7 maja, na rozbudowę oświetlenia ulicznego w naszej gminie. W ramach robót budowlanych postawione zostaną słupy pod
latarnie uliczne. Do końca listopada 2020 zostaną wykonane prace
przy ośmiu odcinkach dróg: ul. Zielona, ul. Turystyczna i ul. Jurajska w Bolechowicach, ul. Krakowska w Brzezince, ul. Dworska
w Kobylanach, działka nr 160/1 w Młynce, ul. Zakątek w Nielepicach i ul. Krakowska w Zelkowie. Planowana jest także budowa
oświetlenia w Brzeziu i Młynce.
Podpisano też umowę z firmą ELWAR z Zabierzowa na wykonanie projektów oświetlenia ulicznego kolejnych 13 odcinków
dróg: w Brzeziu, Brzoskwini, Zabierzowie, Zelkowie, Pisarach
i Więckowicach. Projekty mają powstać do końca 2020 roku.
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