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Od kwietnia 2018 roku zmiana sposobu segregacji odpadów
Informujemy, że z dniem 1 lipca 2017r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów
(Dz. U. z 2017r., poz. 19). W Gminie Zabierzów nowy system segregacji
odpadów będzie obowiązywał od kwietnia 2018r. (dotyczy nieruchomości zamieszkałych).
W odrębnych pojemnikach/ workach będą zbierane następujące frakcje odpadów:
Odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru
i odpady opakowaniowe z tektury – gromadzone będą w workach koloru
niebieskiego oznaczonych napisem „papier” lub w kubłach oznaczonych
napisem ”papier” (zaleca się kubły koloru niebieskiego),
WRZUCAMY: opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą),
katalogi, ulotki, prospekty, gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki
papierowe.
NIE WRZUCAMY: ręczników papierowych i zużytych chusteczek
higienicznych, papieru lakierowanego i powleczonego folią, papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, kartonów po mleku i napojach,
papierowych worków po nawozach, papierowych worków po cemencie,
tapet, materiałów higienicznych, zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru oraz naczyń jednorazowych
Odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła – gromadzone będą w workach koloru zielonego oznaczonych napisem „szkło”
lub w kubłach oznaczonych napisem „szkło” (zaleca się kubły koloru
zielonego).
WRZUCAMY: szkło opakowaniowe czyli butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych), opakowania po kosmetykach
NIE WRZUCAMY: ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, szkła okularowego, szkła żaroodpornego, zniczy z zawartością wosku, żarówek i świetlówek, reflektorów, opakowań po: lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, luster, szyb okiennych i zbrojonych,
monitorów i lamp telewizyjnych, termometrów i strzykawek.
Odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady
z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – gromadzone będą
w workach koloru żółtego oznaczonych napisem „metale i tworzywa
sztuczne” lub w kubłach oznaczonych napisem „metale i tworzywa
sztuczne” (zaleca się kubły koloru żółtego),
WRZUCAMY: odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach), opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), opakowania
po kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów), plastikowe torby,
worki, reklamówki, inne folie, aluminiowe puszki po napojach i sokach,
puszki po konserwach, folię aluminiową, metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików, zabawki (w tym zabawki z tworzywa sztucznego, o ile
nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).
NIE WRZUCAMY: butelek i pojemników z zawartością, opakowań
po lekach i zużytych artykułów medycznych, opakowań po olejach silnikowych, części samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów,

puszek i pojemników po farbach i lakierach, zużytego sprzętu
elektronicznego i AGD.
Odpady ulegające biodegradacji – gromadzone będą w workach koloru brązowego oznaczonych napisem „bio” lub w kubłach oznaczonych napisem „bio” (zaleca się kubły koloru brązowego),
WRZUCAMY: skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę
drzew, gałęzie drzew i krzewów, odpady warzywne i owocowe
(w tym obierki), odpady kuchenne.
NIE WRZUCAMY: kości zwierząt, odchodów zwierząt,
drewna impregnowanego, płyt wiórkowych i MDF, ziemi i kamieni, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).
Pozostałości z segregacji – gromadzone będą na dotychczasowych zasadach tzn. w kubłach w dowolnym kolorze.
WRZUCAMY: wszystkie odpady nienadające się do selektywnego odbioru.
NIE WRZUCAMY: odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych, remontowych, montażowych i rozbiórkowych, zużytych baterii, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeterminowanych leków i chemikaliów, śniegu,
lodu, gorącego popiołu i żużla, substancji toksycznych, żrących
i wybuchowych
UWAGA: właściciele nieruchomości dokonują wyboru – czy
odpady segregowane będą gromadzone w workach czy w pojemnikach (kubłach), przy czym pojemniki (kubły) właściciele zakupują we własnym zakresie i na własny koszt na wolnym
rynku, natomiast w przypadku nie wyposażania nieruchomości
w pojemniki (kubły) do selektywnej zbiórki odpadów przez właścicieli nieruchomości firma odbierająca odpady będzie dostarczała worki w odpowiednich kolorach oraz oznaczone właściwymi napisami.

Nowe dotacje do wymiany
pieców w ramach PONE
oraz zmiany w PGN
Kolejny już rok z rzędu Gmina Zabierzów ubiega się
o środki finansowe z Funduszu Ochrony Środowiska na realizację programu PONE- wymianę starych palenisk na proekologiczne. W tym roku można wnioskować do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) o kwotę do 300 tysięcy złotych, co razem z wkładem
własnym gminy na poziomie 200 tysięcy złotych pozwoli na
wymianę około 50 starych kopciuchów.
O dotację będę mogli się ubiegać mieszkańcy, dla których
zabrakło już środków na dotację w ramach PONE w 2017 roku,
oraz osoby, które do uczestnictwa w prowadzonym równolegle
programie dotacyjnym PGN musiałyby wykonać wykraczający
poza ich możliwości zakres prac dociepleniowych budynku.
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Dofinansowanie do wymiany pieców w ramach PONE i zmiany w PGN
Przypomnijmy, że w ramach PONE, Fundusz Ochrony
Środowiska dofinansowuje do 50% kosztów inwestycji, jednak nie
więcej niż 7,5 tys. przy kotłach gazowych i 4,5 tys. przy wysokosprawnych kotłach węglowych i na biomasę. Gmina Zabierzów ze
środków z własnego budżetu dodatkowo podwyższa wysokość dotacji o 35%, przy czym maksymalna kwota zależy od powierzchni
użytkowej budynku. Dzięki temu mieszkańcy pokrywają z własnych
środków tylko 15% kosztów inwestycji.
Efektem realizacji PONE w 2016 i 2017 r. była likwidacja łącznie
305 starych palenisk na paliwa stałe. Był to najlepszy wynik realizacji programu spośród 182 gmin w Małopolsce (nie licząc miasta
Krakowa).
Zmiany w PGN (Plan Gospodarki Niskoemisyjnej)
W programie PGN podpisywane są obecnie umowy o dotacje.
Wymogiem narzuconym przez województwo małopolskie jest przejście oceny energetycznej budynku, których wykonawca jest obecnie

wyłaniany drogą przetargu przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
Podczas Sesji w dniu 26 stycznia 2018 zmieniono regulamin
udzielania dotacji na wymianę systemu ogrzewania w budynkach
mieszkalnych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. PGN
finansowany jest ze środków Województwa Małopolskiego. Zmiany w regulaminie są zgodne z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Główna zmiana jest taka, że
możliwość ubiegania się przez właściciela o dotację na wymianę
systemu ogrzewania w więcej niż jednym budynku będzie za każdym razem rozpatrywana indywidualnie a ostateczną decyzję w tej
sprawie podejmie wójt Gminy. Wprowadzono też zasadę, że po zainstalowaniu kotła, mieszkaniec jest zobowiązany do jego trwałego
użytkowania bez zmian w instalacji c.o. w okresie 5 lat od momentu
wypłaty ostatniej transzy dotacji na rzecz Gminy Zabierzów przez
Urząd Marszałkowski.

Wybrane wydatki budżetowe gminy Zabierzów w 2018 roku
Inwestycje drogowe i chodniki
Na ten cel przeznacza się w budżecie na 2018 rok ponad 20 mln zł, w tym na
lokalny transport zbiorowy – ponad 2,5 mln zł.
Na wydatki majątkowe w tej dziedzinie, a więc na budowę i remonty dróg
w 2018 roku przeznaczono w budżecie ponad 12,5 mln zł.
Inwestycje na drogach krajowych przebiegających przez naszą gminę dofinansowane będą kwotą 105 tys. zł. Planuje się wykonanie projektu chodnika przy DK
79 w Rudawie od parkingu dla samochodów ciężarowych do zjazdu do Nielepic
oraz projekt chodnika na odcinku ul. Śląskiej w Zabierzowie (przy zjeździe do kamieniołomu). Inwestycje na drogach powiatowych realizowane w ramach IS-ów
Gmina Zabierzów dofinansuje kwotą ponad 3,6 mln zł.
Na inwestycje na drogach publicznych gminnych przeznaczono w 2018 roku
kwotę ponad 8 mln 904 tys. zł. Znajdą się tu m. in.: budowa chodnika w Aleksandrowicach; projekt chodnika przy ul. Szkolnej w Balicach; projekt i budowa
przeprawy mostowej przy ul. Nad Potokiem, przebudowa ul. Siedliski, budowa
wiaty przystankowej przy ul. Jurajskiej, projekt przeprawy przez Bolechówkę
w Bolechowicach; ekspertyza techniczna i projekt remontu mostu na ul. Źródlanej, projekt odwodnienia i budowa drogi ul. Brzozowa, budowa chodnika przy ul.
Kluczwody/Nad Potokiem, projekt chodnika wzdłuż ul. Kluczwody w Brzeziu;
przebudowa ul. Krzemionki, chodnik przy ul Sportowej, zabudowa rowu wzdłuż
ul. Radosnej w Brzezince; przebudowa drogi do przysiółka Skały w Brzoskwini;
projekt drogi na działce 106/5 w Burowie; projekt przebudowy mostu u zbiegu
ul. Krakowskiej w Karniowicach i Kasztanowej w Więckowicach; przebudowa
ul. Rycerskiej, projekt przebudowy ul. Widokowej w Karniowicach; przebudowa drogi w Kleszczowie; przebudowa skrzyżowania ulic Floriana i Jana Pawła
II oraz ul. Krakowskiej w Kobylanach; przebudowa ul. Kalwaryjskiej w Młynce
i Rudawie; budowa chodnika wzdłuż ul. Rostworowskich, projekt chodników przy
ul. Lipowej w Niegoszowicach; budowa ul. Podhalańskiej w Nielepicach; budowa chodnika przy ul. Sportowej, projekty przejść dla pieszych, projekt budowy ul.
Spokojnej w Pisarach; budowa chodnika przy ul. 21 Lipca w Radwanowicach;
projekt przebudowy ul. Ks. Marcina Siedleckiego, dokumentacja projektowa parkingu P&R przy PKP, wykonanie parkingu przy Zespole Szkół, budowa odwodnień
ul. Olszynowej i Osiedlowej w Rudawie; budowa odwodnienia ul. Półkole, projekt połączenia stacji PKP Mydlniki Wapiennik ze ścieżką rowerową VeloRudawa, przebudowa ul. Klubowej, budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Rząsce;
projekt budowy ul. Celakówny, budowa chodnika przy ul. Długiej w Szczyglicach;
budowa chodnika przy ul. Różanej i projekt chodnika przy ul. Jurajskiej w Ujeździe; projekt chodnika przy ul. Spacerowej i przebudowy ul. Sportowej w Więckowicach; budowa chodnika przy ul. Leśnej w Zabierzowie; budowa chodnika
przy ul. Krakowskiej w Zelkowie; wymiana wiat na przystankach autobusowych
w Pisarach.

Remonty nawierzchni bitumicznych
Na remonty nawierzchni bitumicznych w roku 2018
przeznacza się 3,5 mln zł. Inwestycje obejmą: remonty
cząstkowe w całej gminie za kwotę 123 tys. zł oraz:
remonty i budowy nakładek bitumicznych w Balicach
(ul. Podkamycze oraz na drodze nr 76/1), w Bolechowicach (ul. Turystyczna, ul. Winnica, ul. Wolańska, ul.
Jurajska), w Brzeziu (ul. Piaski), w Brzoskwini (na
drodze nr 133 i na drodze nr 83), w Burowie (naprawa
drogi nr 215), w Kobylanach (ul. Kasztanowa i ul. Sadowa), w Nielepicach (ul. Zakątek, ul. Urocza, ul. Słoneczna, remont ul. Ruczaj), w Pisarach (ul. Siedlecka),
w Radwanowicach (ul. 21 Lipca), w Rudawie (ul.
Podgórska), w Rząsce (ul. Polna i remont ul. Krakowskiej), w Ujeździe (ul. Jurajska, ul. Kluczwody, ul. Widokowa), w Więckowicach (ul. Polna i ul. Modrzewiowa), w Zabierzowie (ul. Polna, ul. Rodziny Poganów,
ul. Krótka, ul. Łąkowa, remont ul. H. Sienkiewicza,
utwardzenie podłoża i nakładka bitumiczna na ul. Zacisze oraz nakładka na działce nr 1708/1), w Zelkowie
(ul. Piękna, ul. Modrzewiowa, ul. Turystyczna).

Melioracje
Na konserwację i bieżące utrzymanie rowów
melioracyjnych zaplanowano w budżecie Gminy na
2018 rok kwotę 700 tys. zł. Przewidziano następujące prace:
- Aleksandrowice - wykonanie projektu i robót budowlanych odprowadzenia wód opadowych z działki
budynku zaplecza sportowego – 35 tys. zł, - Balice korytowanie i obłożenie kratą betonową potoku – 30
tys. zł, pogłębienie i wyczyszczenie rowu melioracyjnego – 10 tys. zł, - Bolechowice – dokończenie budowy
cieku przy ul. Jurajskiej – 25 tys. zł, czyszczenie ścieku
przy ul. Leśnej, Zielonej bocznej – 15 tys. zł, przebudowa odwodnienia przy ul. Turystycznej – 35 tys. zł,
wykonanie umocnienia skarp potoku Bolechówka – 15
tys. zł, - Brzezie – obłożenie kamieniem brzegów i wyczyszczenie koryta rzeki Rudawy – 25 tys. zł,
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Melioracje
- Brzezinka – odbudowa rowu melioracyjnego na działce gminnej – 15 tys. zł,
- Brzoskwinia – wymiana przepustu oraz umocnienie skarp ażurami na potoku
Brzoskwinka – 35 tys. zł, przełożenie i umocnienie potoku Brzoskwinka – 20
tys. zł, - Burów – wykonanie odwodnienia drogi nr 141 – 20 tys. zł, - Karniowice – wykonanie odwodnienia (etap III) – 50 tys. zł, odwodnienie ul. Sosnowej
– 20 tys. zł, wyłożenie korytkami i płytami ażurowymi rowu na ul. Rycerskiej
– 15 tys. zł, - Kleszczów – wykonanie projektu i robót budowlanych odprowadzenia wód opadowych z działki budynku komunalnego – 80 tys. zł, - Kobylany – umocnienie skarpy przy rzece ul. Szkolna – 35 tys. zł, wykonanie rowu
odwadniającego przy ul. Łączki – 30 tys. zł, - Młynka – wzmocnienie skarpy
– 10 tys. zł, - Niegoszowice – czyszczenie rowu melioracyjnego wzdłuż torów
kolejowych – 15 tys. zł, odwodnienie ul. Słonecznej – 15 tys. zł, wyłożenie
rowu płytami ażurowymi ul. Rudki – 7 tys. zł, - Nielepice – odprowadzenie
wód opadowych z ul. Kmieci – 10 tys. zł, wykonanie odwodnienia ul. Uroczej
– 15 tys. zł, projekt ujęcia wód wpływających na ul. Długą z ul. Kmieci –
8 tys. zł, - Pisary i Rudawa – odwodnienie od ul. Polaczka do ul. Sosnowej – 30 tys. zł, - Radwanowice – czyszczenie i umocnienie cieku na tzw.
Dołach – 25 tys. zł, - Szczyglice – wykonanie rowu melioracyjnego od Domu
Ludowego do mostu na Rudawie – 20 tys. zł, - Zabierzów – zabudowa części
cieku wodnego kręgami betonowymi do ul. Parkowej 20 tys. zł, - Zelków –
odwodnienie placu zabaw „Nowsie” - 15 tys. zł.

Kultura fizyczna
Na inwestycje związane ze sportem w 2018 roku przeznaczono kwotę
2 mln 700 tys. zł. Finansowanie dotyczy następujących inwestycji: budowa zaplecza klubu sportowego w Aleksandrowicach, budowa zaplecza sportowego
przy boisku przy ul. Spokojnej w Bolechowicach, projekt oświetlenia, wykonanie piłkochwytów dla boiska przy szkole w Kobylanach, modernizacja LKS
Niegoszowianka, wykonanie 2 piłkochwytów dla boiska w Radwanowicach,
wykonanie boiska do rozgrywek młodzieżowych z trawy syntetycznej w Rząsce, projekt zaplecza klubu sportowego „Wisła Rząska”, projekt oświetlenia
boiska bocznego LKS Potok w Więckowicach, budowa boiska sportowego
w Zabierzowie, budowa boiska do siatkówki plażowej przy placu zabaw
„Nowsie” w Zelkowie.
Na inwestycje związane z wypoczynkiem mieszkańców i zabawą dzieci zapisano w budżecie kwotę 1 mln 150 tys. zł. W Karniowicach kontynuowane
będzie zagospodarowanie działki na teren rekreacyjny tzw. „Wondole”, w Kobylanach – prowadzone będą dalsze prace wokół oczka wodnego, w Szczyglicach – prace przy tworzeniu parku przy ul. Sportowej, w Zelkowie powstanie
park „Krzaki”. Kontynuowane będzie urządzanie placu zabaw przy ul. Rodziny Poganów w Zabierzowie. Zakupione zostaną urządzenia do ćwiczeń na powietrzu, tzw. siłowniki dla Pisar oraz zabawki na place zabaw dla Radwanowic
i Brzezia, a tartan – pod huśtawki na placu zabaw w Kochanowie. W Brzoskwini powstanie strefa aktywnego wypoczynku „Dolinka Brzoskwinki”.
Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowej w łącznej kwocie 910 550 zł
dla Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego w Zabierzowie na dopłaty do zajęć
na pływalni, zajęć na boisku wielofunkcyjnym Orlik w Szczyglicach, zajęć
na boisku wielofunkcyjnym Orlik w Zabierzowie i korzystania z lodowiska
w Zabierzowie.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Na te cele przewidziano w bud•ecie prawie 3 mln z•, w tym dotacje podmiotowe dla samorz•dowych instytucji kultury w nast•puj•cych kwotach: dla
Samorz•dowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów – ponad 2,2
mln z•, dla bibliotek – prawie pó• mln z•. •rodki dla bibliotek b•d• w 2018 roku
wy•sze o 21% ni• w roku 2017. Doposa•enie •wietlic opieku!czo – wychowawczych i sportowych kosztowa" b•dzie 42 tys. z•, zorganizowanie imprezy
lokalnej – konkursu mi•dzy •wietlicami Triada – 25 tys. z•, remont pomieszcze! •wietlicy •rodowiskowej w Zabierzowie w dawnym budynku Urz•du
Gminy na potrzeby stworzenia „Teatru Pro#laktyki” - 15 tys. z•. W ramach
ochrony dziedzictwa narodowego przewidziano remont kapliczki przy rogu
ul. Spokojnej w Bolechowicach i ul. Zielonej w Uje$dzie – koszt 18 tys. z•, remont konserwatorski kapliczki domkowej w Rudawie – 28 tys. z•, remont kapliczki przy ul. Krakowskiej w Rz•sce – 10 tys. z•, remont zabytkowego krzy•a
w Wi•ckowicach – 8 tys. z•.

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Na zadania w tym dziale przewiduje się w budżecie na
2018 rok kwotę ponad 9,5 mln zł., w tym na gospodarkę
odpadami – ponad 2,8 mln zł, ochronę powietrza atmosferycznego – ponad 2,5 mln zł, oświetlenie ulic, placów
i dróg – 2,6 mln zł, w tym na rozbudowę oświetlenia ulicznego – prawie 0,5 mln zł. Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, czyli wymiana starych palenisk na ekologiczne dofinansowana zostanie kwotą 2 mln 440 tys. zł,
pochodzącą w dużej mierze ze środków unijnych.

Konsultacje społeczne dotyczące
budowy nowego pasa w Balicach
Wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. budowa nowej drogi startowej na lotnisku Kraków Balice
to temat rozprawy administracyjnej organizowanej przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie. Decyzja środowiskowa nie została jeszcze wydana,
a jest ona warunkiem zaplanowanej przez MPL budowy
nowej drogi startowej dla samolotów.
Debata w tej sprawie, czyli rozprawa administracyjna odbędzie się w siedzibie Dyrekcji przy
ul. Mogilskiej 25 w Krakowie w dniu 9 marca 2018
o godz. 11.00 w sali konferencyjnej na I piętrze.

Uchwalono plany
zagospodarowania przestrzennego
Podczas Sesji Rady Gminy Zabierzów w dniu
16.02.2018 uchwalono miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego fragmentu centrum sołectwa Rząska. Obejmuje on obszar ograniczony ulicami: Oświecenia, Krakowską i Mostową. Plan dostosowuje układ komunikacyjny do istniejącej zabudowy i zastanego układu drogowego.
W głosowaniu przyjęto także miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Zabierzów
– Mostowa, Spokojna. Uchwalony plan ogranicza tereny produkcyjne i komercyjne położone pomiędzy ul. Mostową i Spokojną w Zabierzowie z 7,5 ha
w dotychczas obowiązującym planie - do 4,2 ha.
Uchwalono też miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego dla Bolechowic i Brzezia – w obu przypadkach w części obejmującej tereny od południowej krawędzi drogi powiatowej nr 2128K w kierunku południowym.
W planach tych zostały przewidziane nowe tereny pod
zabudowę jednorodzinną mieszkaniowo – usługową
i usługową. Obydwa plany nie dopuszczają zabudowy wielorodzinnej oraz zabudowy jednorodzinnej w układzie szeregowym i bliźniaczym.

„Złote Gody”
Urząd Stanu Cywilnego w Zabierzowie informuje,
że organizuje uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie „Złote Gody” – 50 lat dla
tych par, które zawarły związek małżeński w roku 1967
i 1968 i mieszkają w gminie Zabierzów.
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się w Urzędzie Stanu Cywilnego- Zabierzów, Rynek 1, pokój
nr 07, telefon (12) 283 07 29. w terminie do dnia 15
marca 2018 r.

Oświata w Gminie Zabierzów - nadchodzące
wydarzenia w 2018 r.
- Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego oraz do klas I szkół
podstawowych (dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły) w Gminie Zabierzów trwają od
1 do 23 marca 2018 r.,
- Zapisy dzieci z obwodu szkoły do klasy I szkoły podstawowej na podstawie
zgłoszenia rodziców trwają od 1 do 31 marca 2018 r. Do szkoły obwodowej dzieci
przyjmowane są z urzędu, spoza obwodu na podstawie rekrutacji wg pkt 1,
- Gminne Targi Edukacyjne dla uczniów klas gimnazjalnych 8 marca 2018 r.
w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabierzowie ul. Kolejowa 15,
- Egzamin gimnazjalny odbędzie się 18, 19 i 20 kwietnia 2018 r.

Gmina przyznała 760 tysięcy złotych dotacji
dla organizacji pozarządowych
Rozstrzygnięto otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację
zadań publicznych na terenie Gminy Zabierzów w roku 2018 w zakresie upowszechniania sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Łącznie złożono 74 wnioski
o dofinansowanie, z czego pozytywnie rozpatrzono 59. Pełna lista organizacji i zadań które
otrzymały wsparcie znajduje się na stronie www.zabierzow.org.pl.

Czy chcesz,
aby Twoje podatki
wraca³y do Ciebie?

Zaznacz w PIT-cie
lepsze ¿ycie!

Lepsze ¿ycie to nie MIT!
Tu gdzie mieszkam p³acê PIT.
www.zabierzow.gmina.pl

Budujemy,
remontujemy
Rozpoczęto prace przy budowie Centrum
Kultury w Rudawie. Obecnie trwają roboty
ziemne i fundamentowe.
Został ogłoszony przetarg na rozbudowę
i przebudowę części pomieszczeń na przedszkole oraz przebudowę części poddasza
na pokój nauczycielski w budynku Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego w Balicach przy ul.
Szkolnej. Zagospodarowany zostanie też teren
działki poprzez położenie kostki brukowej.
Termin wykonania inwestycji to 15.09.2019.
Ogłoszono przetarg na przebudowę szkoły
w Brzoskwini. Istniejący budynek zostanie
powiększony o dwuoddziałowe pomieszczenie przedszkolne.
W Brzoskwini przebudowany będzie także dach budynku komunalnego wraz z instalacją odgromową. Otwarcie ofert przetargowych nastąpi 5.03.2018, a zakończenie prac
przewidziano na koniec września br.
Trwają procedury wyłonienia wykonawcy remontów bieżących Szkoły Podstawowej
w Rząsce i w Kobylanach. Realizację prac
remontowych planuje się na okres wakacji tj.
w dniach 25.06 do 20.08.2018.
Trwają procedury przetargowe na wykonanie projektu zamiennego rozbudowy i przebudowy Szkoły Podstawowej w Zabierzowie
wraz z wykonaniem projektu zmiany funkcji
nowej części szkoły. Do Urzędu Gminy wpłynęło 9 ofert.
Trwają czynności rozstrzygania przetargu
na remonty nawierzchni dróg gminnych.
Przewidziano kompleksowe remonty 35 odcinków dróg w poszczególnych miejscowościach, planuje się wykonanie ich w I półroczu
2018 roku.
Po rozstrzygnięciu przetargu rozpocznie
się II etap budowy chodnika przy ul. Kluczwody/ Nad Potokiem w Brzeziu. Chodnik
wzdłuż drogi gminnej o długości ok. 190 m
wraz z odwodnieniem powstanie w systemie
„zaprojektuj i zbuduj”.
W dniu 2.03.2018 rozstrzygnięty zostanie przetarg na wykonanie robót melioracyjnych na terenie gminy Zabierzów w 2018
roku polegających na wykonaniu drenaży,
konserwacji rowów, regulacji cieków, odwodnieniu dróg, budowie kanałów burzowych,
wykonaniu umocnień i przepustów.
W budynku Urzędu Gminy Zabierzów instalowana jest klimatyzacja w systemie VRV.
W Pisarach obok boiska i placu zabaw,
przy porośniętym trawami stawie znajduje się
teren, na zagospodarowanie którego przewidziano w budżecie na 2018 kwotę 301 tys. zł.
Jest już wykonany projekt zagospodarowania,
a w tym roku wykonany zostanie I etap prac.
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